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INTRODUÇÃO
A N A G U A R D I ÃO , M I G U E L BA N D E I R A J E R ÓN I M O , P A U LO P E I XOT O

T

al como a exposição à qual se encontra
associado, este catálogo resulta de um
exercício colectivo de investigação e interrogação intelectual sobre o património histórico e
cultural de Lisboa, observado a partir das suas
múltiplas intersecções com a história colonial
e imperial portuguesa. Certamente provisório, a carecer de aprofundamento e diversificação, nomeadamente explorando outros casos,
geografias e problemas coloniais e imperiais,
convocando outras vozes e argumentos, este
exercício crítico procura contribuir, de forma
que se quis original e rigorosa, para os debates
sobre os passados e os presentes (pós‑)imperiais e coloniais, sobre a(s) história(s) e a(s)
memória(s) que lhes estão associadas. Sobre
o passado cimentado e explícito, mas também aqueloutro obscurecido ou simplesmente
negligenciado. Sobre o presente em construção, ou a precisar de reconstrução ou reconfiguração urgente.
Entre outras precauções, procura‑se levar
a cabo o exercício sem ceder a conjunturas
e presentismos instrumentais de natureza
vária e recusando a tentação de psicologização dos passados coloniais e dos seus legados
no presente. Procura‑se não ceder a pulsões
moralistas, sobretudo as que assumem for-

6

mas deliberadamente simplistas, mesmo que
envoltas em roupagens de sofisticação muitas
vezes fundadas em decalques de reflexões teóricas elaboradas por outrem, frequentemente
ajustadas a contextos muito diferentes, espécie de disfarce para a evidente falta de originalidade e fragilidade metodológica e analítica
das propostas oferecidas. Procurou‑se evitar
alguns dos «pecados» mais evidentes de algumas destas propostas, nomeadamente a pouca
relevância atribuída à história (ou o seu uso
superficial e selectivo), resultando numa compreensão débil da riqueza e da pluralidade das
reverberações contemporâneas do imperialismo e do colonialismo.
O necessário entendimento — fino, contextual, contingente e substantivo — dos numerosos contextos e mecanismos de reprodução da
diferença, da desigualdade e da discriminação
gerados pela diversidade histórica de relações
coloniais, no passado e no presente, torna‑se
assim mais difícil. Uma abordagem plural,
diversa, abrangente e inclusiva dos ecos coloniais e das suas histórias corre o risco de se
tornar uma miragem.
Este exercício colectivo procura fugir —
caberá ao leitor julgar do seu sucesso — a algumas dessas tentações, sem deixar de sublinhar
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a intensa visibilidade (não o contrário) dos
legados e dos patrimónios do colonialismo.
Estes são, de facto, visíveis a olho nu ou por
antecipação, em resultado de conhecimento
ou de preconceitos acumulados, por vezes
de modo subtil, outras de forma bem explícita: nas linguagens e nas interacções do quotidiano, nos discursos políticos e nos «planos»
económicos, nas salas de aula e nos materiais de ensino, no edificado e na simbologia
públicos, na estatuária, no universo familiar,
em instituições várias (públicas e privadas),
na toponímia, até em ruínas e espaços transformados pelo tempo e pelo homem, fazendo
tábua rasa das suas histórias. No máximo,
escondem‑se à vista desarmada. Esses legados
estão por todo o lado na história, que, desde
logo, nunca é somente passado, e não apenas
na «memória». Alimentaram sempre várias
narrativas, não apenas uma, muito menos
uma «oficial». É difícil falar de «fantasmas»
em qualquer sentido pautado por raciocínio
lógico. São dezenas, centenas de inscrições no
tempo e no espaço, privado e público, simbólico e material, nos corpos de uns e de outros.
Na verdade, esses legados visíveis, espalhados pelo tecido urbano (mais) e rural
(menos, mas também), podem ser experienciados e vividos todos os dias — seguramente de modos diferentes dos do passado e
variando em função de contextos sociais específicos —, continuando a constranger formas
de ver e interrogar o mundo, de olhar, classificar e interagir com os muitos «outros» que nos
rodeiam, literal e indubitavelmente. Há quem
escolha continuar a ignorar ou a desvalorizar
a sua relevância, incontestável, para a cons-

trução de uma outra sociedade, negando passados e desacreditando presentes claramente
relacionados. Há ainda os que entendem que
apenas parte deste passado deve ser recuperado e enaltecido, obedecendo a um dever e
haver dos cálculos sobre o que faz bem à auto
‑estima, seja da nação, seja do grupo. Mas o que
importa, mesmo, é notar que sobre todos estes
legados e patrimónios se sabe pouco, ou menos
do que se devia saber, apesar de por vezes parecer o contrário. Há muita «investigação» que
presume saber o que na verdade está por estudar de modo rigoroso. Ou por estudar, ponto.
Propõem‑se leituras e julgamentos sumários,
assim como medidas e «políticas» urgentes,
algumas com traços messiânicos, com base em
informação pouco consistente e credível, por
vezes veiculada por putativos «especialistas»,
produtos instantâneos dos instantes e das oportunidades políticas e académicas (por vezes de
ambos em simultâneo). Com óbvias limitações,
pecando sempre por defeito, este trabalho procura mitigar, mas também assinalar e deixar
evidentes tais factos.
O catálogo baseia‑se num ensaio fotográfico original da autoria de Pedro Medeiros e
num conjunto de textos produzidos por académicos, activistas, museólogos, jornalistas,
entre outras vozes e perspectivas. Em conjunto, salvaguardando a necessária liberdade
de criação, investigação e reflexão, fotógrafo e
autores debruçaram‑se sobre um leque diversificado de espaços, actores, instituições e
símbolos que, entre muitos outros possíveis,
revelam a pluralidade de reverberações contemporâneas das histórias imperiais e coloniais em Lisboa (e noutros locais, de forma
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mais limitada, mas sobre os quais muito mais
há a saber).
Importa frisar que o trabalho conjunto
não implicou, nunca, uma ligação filial a uma
causa específica, a um projecto de emancipação colectiva ou muito menos uma cedência à arrogância de presumir falar em nome
de quem quer que seja que não o(a) próprio(a)
escritor(a) que traçou estas linhas. Daí resulta
que não será difícil ao leitor encontrar visões
diferentes, até divergentes, diversas sensibilidades e preocupações. Se as histórias
do império e a sua materialização evocativa
foram sempre plurais, é natural que aqueles
que as observam e procuram dar‑lhes sentido
o façam de forma múltipla e até contraditória. Ao longo do tempo, de facto, com maior
ou menor visibilidade, os espaços, os actores, as instituições e os símbolos que aqui se
revelam foram pautando os pensamentos e as
relações com as histórias, os patrimónios e as
memórias associadas aos passados imperiais
e coloniais da cidade e dos seus territórios e
comunidades envolventes.
Dentro do espectro de temas abordados,
Lisboa também foi interrogada a partir de elementos que transpõem os limites específicos
da cidade (e do país), incluindo referências a
outros espaços e actores — nacionais, imperiais, internacionais e transnacionais. Entre
outros aspectos, esta configuração visa mostrar a importância de prosseguir — alargando
o escopo de investigação, incluindo mais vozes

e argumentos, contextos e materiais de trabalho — exercícios críticos semelhantes noutras
cidades portuguesas. A estes devem somar‑se
investigações que sublinhem a relação, ela própria plural e nem sempre óbvia, de cada espaço
urbano nacional com congéneres à escala
global — e até com outro tipo de geografia.
A exposição e o catálogo visam mostrar como
estes objectivos podem, e devem, ser atingidos: de modo informado, reflexivo e escrutinador, explorando instituições, processos e
temas diversos, desde a produção e a transmissão de saber e ideias até às dinâmicas da espacialização urbana da diferença, passando por
questões laborais, sanitárias ou, mais amplamente, sociais, passadas e contemporâneas.
E propõem‑se também mostrar como estes
processos históricos são analiticamente inseparáveis de campos tidos como específicos
da cultura, da memória ou dos «sentimentos»
individuais ou colectivos.
Ecos Coloniais: Histórias, Patrimónios e Me‑
mórias é certamente apenas um ponto de partida, em rigor, vários pontos de partida. Um
volume que não presume que exista, ou alguma vez tenha existido, uma única voz, uma
única história, um único caminho, um único
ponto de chegada, um único regresso ou uma
única solução. Uma obra consciente de que há
muito por investigar e por saber, evitando generalidades e simplismos mobilizadores, escapando de engenheiros e empreendedores da
«história» e da «memória».
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ENSAIO
P E D R O M E DE I R OS

I
Ver é fotografar. O fotógrafo é a fotografia.
II
Os fotógrafos interrogam o passado, revelam o presente e adivinham o futuro.
III
A fotografia é o meu compromisso com o tempo, com a história, a memória e a humanidade.
Esta é a minha escrita de liberdade, desenhada num mapa de luz e de sombra.
Lisboa, 2021
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ARQUIVO HISTÓRICO
ULTRAMARINO
J OS É M I G U E L F E R R E I R A , R I C A R D O R O QU E
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I N T RODUÇ ÃO

A

instituição que hoje conhecemos por
Arquivo Histórico Ultramarino (AHU)
corresponde no essencial ao Arquivo Histórico
Colonial (AHC), criado na década de 1930 pelo
regime do Estado Novo. Neste texto, propomos uma narrativa da história deste arquivo,
seguida de breves considerações sobre alguns
dos desafios que esta coloca à construção de
uma memória pós‑colonial, ou descolonizada, do império português. Uma das singularidades do AHC/AHU é o facto de ter sido
pensado desde o início como um arquivo his‑
tórico do império, quando esse mesmo império era ainda uma realidade viva do presente.
Essa origem diferencia‑o de instituições análogas, como os Archives nationales d’outre
‑mer, em França, ou as coleções coloniais dos
National Archives, no Reino Unido. Estes dois
arquivos foram criados na sequência dos processos de descolonização como repositórios de
um passado colonial dado por encerrado, reunindo a documentação dos antigos organismos da administração imperial na metrópole
e algumas coleções transferidas (muitas vezes

de forma controversa) dos antigos territórios
coloniais britânicos e franceses. O exemplo
mais próximo é, talvez, o Archivo General de
Indias, em Sevilha, criado no final do século
xviii para reunir documentação dispersa relativa ao império espanhol. Mas mesmo este só
abarca o período até ao final do século xix. Por
contraponto, o AHC/AHU foi uma criação integrada no projeto político do colonialismo português tardio. O seu próprio nome é revelador
da profunda ligação que este projeto manteve
com uma visão histórica do império colonial. Por um lado, remete para a sua condição
como «lugar de memória» do império, para
usar a conhecida expressão de Pierre Nora.
Por outro, sugere também a vontade política
do Estado Novo em moldar esta memória para
produzir uma narrativa oficial sobre o passado
de Portugal enquanto nação imperial. Neste
sentido, o AHC/AHU foi constituído não apenas como um repositório de documentos, mas
como uma tecnologia de governo da memória
colonial e imperial do país.

U M A RQU I VO C OL ON I A L DA NAÇ ÃO ‑ I M PÉ R IO
Em 9 de junho de 1931, o ministro das Colónias
Armindo Monteiro promulgou o decreto que
criava o AHC. Instalado no Palácio dos Condes da Ega, junto à Rua da Junqueira, perto
de Belém, o AHC agregava a documentação
pertencente à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar (1833‑1911) e ao Ministério

das Colónias (criado em 1911) e um conjunto
de coleções documentais mais antigas, que se
encontravam dispersas por outros arquivos e
bibliotecas lisboetas. Nas palavras do ministro, o novo arquivo cumpriria a missão de
«guardar, inventariar e catalogar os documentos que interessem ao estudo e conhecimento
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da história política, administrativa, missionária, militar, económica e financeira da colonização portuguesa». Reunida e centralizada
no Palácio da Ega, esta documentação histórica era assim chamada à tarefa de monumentalizar e manter vivo o passado de Portugal
como uma nação imperial, pluricontinental e
multissecular.
A existência, em Lisboa, de «arquivos» ligados à administração imperial não era, em si
mesma, uma novidade. Ao longo dos séculos, os diferentes organismos encarregados de
governar o império tinham mantido repositórios organizados de documentos — «arquivos»,
no sentido funcional do termo —, a fim de processar e guardar a documentação que chegava
dos territórios controlados pela Coroa portuguesa em África, na América e na Ásia. Era o
caso, por exemplo, da Casa da Guiné, Mina e
Índia (c. 1503‑1755) ou do Conselho Ultramarino
(1643‑1833). Estes arquivos funcionavam, acima
de tudo, como instrumentos de informação e
de governo à distância. Mas desempenharam
também um papel importante na produção de
uma memória enaltecedora da expansão imperial portuguesa, que começou a ser construída
pelo menos desde o início do século xvi.
No entanto, foi no século xix que estas
preocupações de ordem histórica e memorial adquiriram maior força na conceção e
no ordenamento desses repositórios. A «ocupação efetiva» dos territórios coloniais que
marcou as últimas décadas desse século foi
acompanhada por um interesse renovado pela
recuperação dos documentos que registassem a longa história da presença portuguesa
nessas regiões. A inventariação e a conserva-

ção das coleções documentais relativas à história do império tornaram‑se, deste modo,
uma preocupação corrente entre os círculos políticos e intelectuais do país, particularmente junto de instituições como a Sociedade
de Geografia de Lisboa. Cobertos pelo pó do
tempo, os «documentos antigos» da administração imperial eram agora vistos como
necessários à produção do futuro da nação e
à afirmação do seu lugar entre as potências
colonizadoras europeias.
Apesar disso, no início do século xx continuaram a ser recorrentes as queixas de
que boa parte desta documentação antiga se
encontrava «espalhada pelos sótãos e corredores» do Ministério das Colónias, sem qualquer tipo de cuidado ou organização. Foi neste
sentido que, em 1911, o novo regime republicano decretou que se organizasse o arquivo do
ministério e que, ao mesmo tempo, se dinamizasse um programa de publicação de «notícias
e memórias relativas aos primeiros períodos
da nossa gloriosa história colonial». No ano
seguinte, o ministro Cerveira de Albuquerque dirigiu‑se à Câmara dos Deputados para
defender que este arquivo devia não só integrar a documentação existente nas dependências do ministério em Lisboa, mas também os
registos históricos anteriores a 1834, que estavam à guarda da Biblioteca Nacional. A intenção era que esta integração de fundos dispersos
num só arquivo permitisse que tanto os funcionários coloniais, como o público em geral
pudessem conhecer «a história da nossa colonização». A proposta do ministro não teve resultados imediatos. Mas a ideia de criar um arquivo
que servisse como repositório da história do
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império não se desvaneceu. Em 1928, quando a
documentação começou finalmente a ser transferida das salas onde estava empilhada no Arsenal da Marinha e na Cordoaria Nacional para o
Palácio da Ega (remodelado especialmente para
esse efeito), o arquivista e futuro diretor honorário do AHC, Pires Avelanoso, voltou a insistir
na ideia de «reunir num mesmo e único local
toda a nossa documentação ultramarina». Só
assim seria possível, no seu entender, escrever
uma «história da colonização portuguesa» que,
deliberadamente, glorificasse o império, arrancando ao silêncio do arquivo aquilo que dizia
ser «o segredo das nossas virtudes».
A criação do AHC decorreu, deste modo,
de um forte investimento ideológico no controlo da memória e do discurso histórico
sobre o império. Este investimento atravessou diferentes regimes políticos e consolidou
‑se durante a Ditadura Militar e os primeiros
anos do Estado Novo, consubstanciando‑se
na ideia de «mística imperial» na década de
1930. A aposta política do Estado no controlo
do passado colonial esteve associada à criação e difusão de um nacionalismo de forte
cariz historicista, que apresentava o império
e a nação portugueses como uma só unidade
orgânica, benigna e multissecular. O AHC foi
instituído como um alicerce desta visão sobre
o passado, o presente e o futuro da nação
‑império. Este facto é sublinhado pela sua inscrição na cidade. A sua instalação no Palácio
dos Condes da Ega, que supostamente teria
servido como um dos lugares de reunião dos
conjurados de 1 de dezembro de 1640, permitia associar o AHC a alguns dos episódios mais
gloriosos da história nacional. Além disso,

a proximidade física a Belém — onde em 1940,
pouco tempo depois da criação do AHC, decorreria a Exposição do Mundo Português — colocava o arquivo a dois passos do núcleo urbano
que Elsa Peralta descreveu como o «complexo
de memória» do império português. Por fim,
o AHC inseria‑se também no coração da rede
de espaços da ciência colonial que rodeavam
a Rua da Junqueira, onde a partir da década
de 1940 o governo de Salazar sediou as principais organizações encarregadas da «ocupação
científica» dos territórios coloniais: a Junta
das Missões Geográficas e Investigações Coloniais, o Instituto de Medicina Tropical e o Instituto Superior de Estudos Ultramarinos.
No rescaldo da Segunda Guerra Mundial e
das primeiras descolonizações, o Estado Novo
enfrentou uma crescente pressão internacional. Com vista a amenizar os críticos, mas
preservar incólume o império, o regime promoveu um conjunto de reformas, entre as
quais a abolição do termo «colónias» e a sua
substituição por uma terminologia integracionista que escondia a ideia colonial sob a
noção de «ultramar». Foi neste contexto que,
em 1951, se procedeu a uma renomeação dos
organismos estatais da ocupação científica.
O Arquivo Histórico Colonial foi então simplesmente rebatizado de Ultramarino, preservando todas as suas anteriores funções.
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U M A RQU I VO U LT R A M A R I NO DA «LUS OF ON I A»
Com o 25 de Abril de 1974 e o início do processo de descolonização, esta designação não
sofreu alterações. Em linha com o superficial
processo de reorganização das instituições
científicas imperiais que acompanhou a transição democrática (em vários casos, pouco
mais do que uma alteração cosmética), o AHU
manteve quase intocável a função memorialista que presidiu à sua criação. A chegada da
democracia não se traduziu, de resto, numa
mudança de fundo no enquadramento institucional do AHU. O arquivo permaneceu sob
tutela da Junta de Investigações Científicas do
Ultramar, onde fora incorporado em 1973, e,
a partir de 1983, do seu sucessor, o Instituto
de Investigação Científica Tropical. Apenas
com a tardia extinção deste último, em 2015,
por incorporação na Universidade de Lisboa, é que o AHU foi finalmente dissociado da
velha orgânica colonial da «ocupação científica», passando a integrar a Direção‑Geral do
Livro, Arquivos e Bibliotecas.
Estes traços de persistência institucional
são indícios de como o fim do império colonial
representou (e representa ainda) um desafio
por resolver. O AHU permanece emaranhado
em discursos e imaginários que continuam,
de alguma forma, a ecoar antigos ideários
imperiais. A partir da década de 1990, acentuadamente na década de 2000, a resposta institucional a esse desafio passou pelo recurso
a uma autoimagem do AHU como depositário de um chamado «património arquivístico
comum» da lusofonia. Deste ponto de vista,
o arquivo constituiria agora uma «herança

partilhada» entre Portugal e as suas antigas
colónias. Esta autoimagem pertence a um processo mais vasto de reconfiguração da memória do passado imperial português em torno
da noção de «lusofonia» e da ideia dos «Descobrimentos» portugueses como um momento
de «encontro intercultural». No caso do AHU,
esta orientação refletiu‑se em iniciativas conjuntas entre os arquivos «lusófonos» como o
Projeto Resgate, que permitiu a microfilmagem de mais de 150 mil documentos relativos à história do Brasil; ou a candidatura do
chamado «arquivo dos Dembos» ao registo da
Memória do Mundo da UNESCO, em parceria
com o Arquivo Nacional de Angola.
Apesar dos incontestáveis méritos destas iniciativas, a visão do AHU como repositório de um «património comum» de um tipo
de passado imperial ameno e consensual não
pode deixar de ser problematizada no quadro
dos debates contemporâneos sobre a «descolonização» da memória pública. Em primeiro
lugar, porque tende a obscurecer o facto de o
passado colonial ser frequentemente recordado de formas distintas, e, por vezes, radicalmente opostas, não só em Portugal e nas suas
antigas colónias, mas também entre diferentes comunidades e indivíduos no interior de
cada um destes países. A ideia de «património
comum» corre assim o risco de menorizar a
dimensão conflitual da memória do colonialismo. Em segundo lugar, porque tende igualmente a secundarizar a genealogia política do
próprio arquivo como instituição colonial e as
formas como esta moldou (e continua a mol-
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dar) a sua estrutura e organização. Neste sentido, é fundamental que a inventariação da
enorme massa documental do AHU — a qual,
apesar dos esforços dos arquivistas, permanece ainda por completar — seja acompanhada
por uma sensibilidade crítica relativamente à
sombra que esta genealogia continua a projetar sobre o arquivo. O acesso amplo e transparente à informação sobre o passado deve

caracterizar uma sociedade democrática. Mas
convém ter presente, por exemplo, que os sistemas coloniais de classificação documental podem ocultar certos sujeitos ou certos
temas tidos no passado por secundários ou, de
algum modo, irrelevantes ou inconvenientes.
Importa vigiar, para que não se repitam agora
esses modos de ocultação.

C A M I N HO S D O T R A B A L HO H I S T OR IO GR Á F IC O
«Não existe poder político sem controlo do
arquivo», escreveu Jacques Derrida. O AHC/
AHU não é exceção. Este arquivo foi criado
como um projeto político do Estado português
num contexto em que o passado imperial e
colonial do país era tratado como um aspeto
inerente à nação e, por isso, o seu governo
cabia à esfera do Estado. Cabia, portanto, ao
AHC guardar e cuidar dos vestígios desse passado, para assegurar a existência presente e
futura da própria nacionalidade. O arquivo
devia também servir como monumento que
celebrasse as supostas virtudes da nação
‑império. Com efeito, como já argumentámos,
o AHC foi criado para servir como tecnologia
de governo da memória colonial; como um
lugar de controlo do discurso histórico, imaginado para propiciar a escrita de uma história nacional comemorativa do colonialismo
português. O lastro desta genealogia persiste
no imaginário da «lusofonia», e a transição
democrática tem demorado a encontrar caminhos eficazes para o difícil trabalho de descolonizar o arquivo.

Hoje, a condição de nascimento do AHC/
AHU enquanto lugar colonial da memória colo‑
nial continua a pesar como desafio a arquivistas e historiadores. A nosso ver, ela obriga a um
trabalho de contramemória que revele e questione o projeto nacional‑imperialista que, de
algum modo, se insinua ainda na instituição.
O AHC/AHU incorporou uma vontade política
de ordenar o discurso sobre o tempo passado,
presente e futuro da história da «colonização
portuguesa». Mas essa vontade não resulta
num arranjo totalitário dessa memória. Apesar de tudo, o arquivo é um terreno esquivo,
incómodo e refratário a esses quadros de
controlo do discurso histórico. Nos seus fundos documentais subsistem múltiplos registos que destoam, escapam e chegam mesmo a
contrariar os desígnios políticos do seu guião
nacionalista‑imperialista. O AHU não guarda
«segredos» das «virtudes» portuguesas, como
se fantasiava em 1928. Traços de violência
colonial, por exemplo, incluindo da maneira
como as pessoas resistiram a essa violência,
são abundantes nos circuitos documentais da
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ação administrativa. Isto mesmo ilustram os
exemplos por nós escolhidos para esta exposição, recolhidos no âmbito do projeto «INDICO
— Arquivos Coloniais Nativos», que decorre no
Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa. Este projeto torna visível um universo plural de registos escritos por timorenses, goeses, moçambicano/as e angolano/as
que têm permanecido submersos pela ordem
lusocêntrica do arquivo. Procedemos atualmente a um levantamento nos fundos do
Conselho Ultramarino, de que resultará um
inventário parcial de documentos que exprimem as vozes e as escritas nativas de homens
e mulheres ditos/as «colonizado/as». Através
deste projeto, tratando com rigor os documentos existentes no próprio AHU, cremos ser
possível intervir em contracorrente ao regime
colonial de governo da memória que marca a
genealogia desta instituição.
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