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INVENTÁRIO DE DOAÇÃO 
 

ILHA DE MOÇAMBIQUE:  
LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO 1982-1985 

(F. 379)  
 

  

O arquivo resulta de uma acção de cooperação dinamarquesa (Escola de Arquitetura de Aarhus) 
decorrida entre 1982 e 1985 com o objetivo de proceder ao levantamento arquitetónico da Ilha 
de Moçambique. O projeto resultou na produção de um relatório final (livro azul) que levou, em 
1991, à inscrição da Ilha de Moçambique na Lista de Património Mundial da UNESCO. A 
transição da custódia do arquivo da Universidade de Aarhus para a Universidade de Coimbra foi 
intermediada pela equipa que compõe a Cátedra UNESCO “Diálogo Intercultural em 
Patrimónios de Influência Portuguesa”. 
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[1985]. - 224 p. : il. ; 30 cm . - Edição bilingue . - Oferta de Jens Houggard e Lars Nicolai Bock  
pdf 
 

ARQUIVO 
 

 
1. 1 armário contendo ca. de 202 desenhos/mapas originais resultantes do levantamento 

arquitetónico da Ilha de Moçambique; 
2. Fotografias a preto e branco e/ou provas de contacto (u.i.1 a u.i.10; u.i.13) 
3. Mapas e desenhos (u.i.11) 
4. Listas de material e tradução do relatório (u.i.12) 
5. Análise e considerações sobre a história e possibilidades da autoria do Prof. Exner (versão em 

língua inglesa). Contém ainda mapas de Moçambique (u.i.14) 
6. Estudo de tipologias de casas na Ilha de Moçambique (u.i.15) 
7. Esboços e texto em dinamarquês sobre tecnologias de construção (u.i.16) 
8. Registo técnico da situação “Armazéns Caramo” (u.i.17) 
9. Cópias de desenhos de mão livre de três estudantes Dinamarqueses (u.i.18) 
10. Cópias de mapas com dados técnicos (u.i.19) 
11. Levantamentos básicos dos bairros (Grupo de trabalho nº4) (u.i.20) 
12. Levantamento básico de casa nº12.10 e de casa nº23.23 (u.i.21) 
13. Tipos de coberturas e superfícies (plantas) (u.i.22) 

http://www.cd25a.uc.pt/media/pdf/Biblioteca%20digital/
Nreg%2010015_A%20Ilha%20de%20Mocambique_relatorio.pdf
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14. Levantamento pormenorizado e análise da casa nº19.17 (u.i.23) 
15. Mapas da “cidade de pedra” (R/c , 1º piso e coberturas) – ampliações do mapa primário (u.i24) 
16.  1 caixote contendo 25 pequenas caixas rotuladas com amostras de materiais recolhidos em 

trabalhos de campo. 
17. 11 negativos soltos de mapas utilizados para a produção do relatório. Os originais dos mapas 

encontram-se no armário dos grandes formatos. 
18.  Conteúdos digitais que reportam, provavelmente, a parte do arquivo original incorporado. 

Inclui ainda conteúdos que carecem de identificação (250 Gb). 

 

 
Coimbra, 12 de março de 2020 
 


