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Durante o ultimo quartel do seculo XIX, intensificou-

se, de forma generalizada, 0 interesse das varias

potencias sobre 05 territ6rios africanos que se

supunham plenos de riquezas agr[colas, florestais e

sobretudo minerais. Portugal, nao obstante avisadas

propostas, 56 tardiamente se lan~ou no

reconhecimento cient[fico das antigas col6nias,

desbravando, em diversas campanhas, 0 interior das

suas majores prov[ncias africanas, cujas fronteiras

acabavam de ser definidas na sequencia de

sucessivas negocia~5es com Inglaterra, a Belgica e a

Alemanha, potencias colonizadoras dos parses

vizinhos.

Embora as Miss5es Geograficas criadas a partir

da decada de 1880 fossem promovendo leituras

globais dos territ6rios atravessados pelos seus

membros, nenhuma das provincias de "alem-mar"

dispunha de servi~os de geologia que procedessem

a estudos detalhados, podendo dizer-se que o

conhecimento geol6gico que entao delas se tinha

resumia-se praticamente aos lugares onde eram

conhecidos e/ou explorados alguns recursos

mineiros.

Tal situa~ao era pois justifica~ao bastante para

que a Comissao Geol6gica do Reino criada em 1957

para proceder ao levantamento do territ6rio

metropolitano, fossem chegando com regularidade

crescente, colec~5es de rochas, minerais e f6sseis,

remetidas por ofjciais das for~as armadas,

missionarios e outras entidades publicas e privadas

ali estabelecidas. Embora tal incumbencia nao

constasse das atribui~5es da Comissao, 05 seus

membros, em particular Paul Choffat (1849-1919),

nao se furtaram aos pedidos, estudando e

publicando alguns desses materiais.

A acumula~ao de sucessivas remessas de

amostras provenientes sobretudo de Angola e

Mo~ambique, bem como a necessidade da sua

organiza~ao cientifjca, terao sido determinantes da

constitui~ao, em 1905, no seio do museu da

Comissao, de uma Sala Colonial, onde foram

organizados e expostos 05 mais signifjcativos

conjuntos de amostras.

Esta sala foi desmantelada nos anos sessenta

(sec. XX) dada a necessidade do espa~o para outras

utiliza~5es tendo as suas colec~5es sido depositadas

nos armazens do Instituto onde continuam a

constituir uma janela hist6rico-cient[fjca sobre

aqueles trabalhos pioneiros.


