
MUSEUS DA ILHA DE MOÇAMBIQUE
Palácio de S. Paulo

Museu de Artes Decorativas
Museu de Arte Sacra
Museu da Marinha



Este edifício foi contruido  em 1610,
pelos padres Jesuítas, como colégio 
onde ensinavam a ler, escrever, contar e 
música, isto até 1759, o ano em que os 
Jesuítas foram expulsos de Portugal e
de todas as colonias portuguesas, pelo 
Marquês de Pombal. 

A partir de 1763 é transformado em 
Palácio dos Governadores Gerais, isto
até 1898, o ano em que a Ilha de 
Moçambique perde o título de capital de
Moçambique, para a antiga Lourenço
Marques, a actual Maputo. 



Depois de perder o seu
título de capital, passou
a ser residência do
Governador de Niassa e 
dos Generais de Moçambique
até 1935, o ano em que a 
Ilha de Moçambique,
deixa de ser capital 
distrital. A capital 
distrital passa a ser
a cidade de Nampula.

Entre 1935 à 1956 esteve
Abandonado e sem recheios
dentro do edifício.

Em 1956, foi renovado
e recheado para a visita
do Presidente Craveiro
Lopes. Apartir daí, passou a 
ser  residência para visitas
ocasionais de pessoas
importantes como: Ministros,
Presidentes e Governadores
portugueses, quandoVisitassem
a Ilha de Moçambique.  

Do lado sudoeste do edificio
temos a capela São Paulo que
deu originalmente o nome de
Palácio São Paulo



Em 1971, foi inaugurado como Museu de 
de História colonial, mas continuava a ser
residência para pessoas importantes.



O PALÁCIO DE SÃO PAULO
contém 3 Museus, nomeadamente:
- Museu de Artes Decorativas
-Museu de Arte Sacra
- Museu da Marinha



Vamos agora a uma visita virtual, para
levá-lo a conhecer os Museus da Ilha de
Moçambique( MUSIM),





Entrada para o Museu de Artes Decorativas



Aqui estamos na primeira sala. (Átrio) 



Nesta sala temos dois meios de 
transportes que são:   

A MACHILA, transporte do
Governador, carregado por quatro
pessoas, duas de cada lado.

E do outro lado a LITEIRA, que era
transporte da mulher do
Governador. Carregado por seis
pessoas, 3 de cada lado.



Ainda na mesma sala,
encontramos o tapete de
Arraiolos, resguardando
o chão desta sala.

Temos também tapetes do tipo
Persa pendurados nas paredes, um
do tipo ‘’Tabriz’’, e outro do tipo
‘’Kashan’’



Apliques Candelabros

Lamparinas de Bronze









Esta era a sala onde a mulher 
do Governador  recebia
visitas, só de senhoras

Nesta sala, temos um 
par de consolas, 
e espelhos do sec. XIX, 
de origem francesa

Duas mesas tipo 
meia-lua 
Indo - portuguesas



Uma mesa de tampo redondo de trabalho
Indo-Português, com influência chinesa. 

Mesa de jogo Gamão





No tecto, um lustre de origem italiano,
proveniente de Veneza, de vidro murano.

Temos mais um tapete do tipo Persa, 
candeeiros, jarras e porcelanas chinesas,
fazem parte da decoração desta sala.

Arraiolo
Persa



Do lado esquerdo da sala das senhoras, 
temos o primeiro quarto de hóspedes. 















Este é o quarto da empregada, que cuidava do bebé,
como podemos ver pelo berço de origem Indiana e
a cama também da mesma origem. 



Temos uma mesa octogonal. No tecto, um candeeiro de metal

entre outros objectos, tais como:
mesa de cabeceira, relógio,
escarrador, candeeiro maritimo,
jarra de vidro pintado e cafeteira.



Quarto de hóspedes:

1

2



Ultimo quarto de hóspedes:





















Aqui foi recriado um gabinete de trabalho, 
com peças de mobiliário chinês, como uma 
secretária, e um cadeirão



Armário Espada Tinteiro Cadeira















Vasos e um candeeiro que fazem
parte do recheio deste salão









Uma bandeja de cobreTem duas jarras chinesas

No tecto tem um candeeiro de bronze

Candelabro de mesa
Aplique



Relógio de mesa

Fruteira

Cadeira

Tapete



Este quarto era ocupado por individualidades de altos cargos.
Foi aqui, onde dormiu o Presidente Kamurz Banda, em 1971.

Tem duas camas dossel Tem uma mesa de jogo rectangular





Este é um laptop antigo de nome
escrivaninha ambulante

Mesa redonda Indo-portuguesa
Armário

Escrivaninha fixa

Candeeiros



Estão aqui ilustrados outros objectos
que podemos encontrar nesta suite.



Esta sala era onde o Governador recebia visitas.
Actualmente está mobilada com móveis 

Indo-portugueses ilustrados a seguir:

Quadros de Sheakespears





Estas cadeiras podem chamar-se 
também de “preguiçosas”, devido as 
suas caracteristicas formais, dado 
que os braços se prolongam de forma
a que possam estender as pernas 
sobre eles, permitindo assim uma 
posição confortável.









Agora chamada cozinha indiana, 
devido as peças que estão aqui 
expostas, panelas, filtros, bandejas,  
entre outras, todas de origem 
indiana, feito de material de cobre.









































Museu de Arte Sacra





















Estante de Prata para missal 
do sec. XVII

Cruz processional de prata lavrada
do sec. XVII



Turíbulo

Galhetas de Prata

Caldeirinha de água benta
do séc. XVII



Resto de pedra tumular, 
encontrada soterrada na
capela de Nossa Senhora
do Baluarte em 1955.









Nesta vitrina temos
dois castiçais

Jarro e travessa de prata de 
1886









Dois cofres em prata lavrada, do séc. XVII,
serviam para o transporte do Santissimo,
nas antigas procissões do enterro do Senhor.

Possuem incontestável valor real, 
dada que são de boa concepção.

O ornato do desenho é de inspiração indiana, 
pelo que se depreende serem peças trazidas
da Índia ou fabricadas localmente.



Naveta de prata, servia para pôr
insenso para lavanda Epíscopal

























































































Temos também amostra de ouro
recuperado

e uma réplica de uma parte do resto do 
navio.






