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Cronologia da Cidade de Inhambane 

 Século XV: Já se fala de movimento de mercadores árabes e de uma 

existência dum pequeno posto comercial árabe a norte da atual Cidade. 

 1498: Chegada do Português Vasco da Gama na baía de Inhambane  

”Terra de Boa Gente”. 

 1527 / 1552: Registo de naufrágios e expedições de socorro. 

 Séculos XVI / XVII: Utilização da baía por navios portugueses para 

abastecimento e troca com produtos locais. 

 1727 / 1728: Tentativa de ocupação Holandesa na Baía de Inhambane. 

 1728 / 1729: Construção de um posto permanente na baía fortificado. 

 1731 / 1774: Expulsão dos Holandeses os quais asseguravam o comércio e 

elevação de Inhambane à categoria de “Vila”. 

 1761 - Inhambane é elevado a categoria de Vila. 

 1775 - Revolta sem sucessos dos habitantes islâmicos já assentados 

numerosos na região. 

 1787 e 1796: Ataque da vila por Piratas Franceses com impacto em toda a 

costa de Inhambane. 

 1824 / 1834: Os Ngunis (organizados no Reino de Gaza) destroem uma 

expedição portuguesa na Vila. 

 Em 1849 os Nguni e Tsonga devastam a região de Inhambane e ameaçam a 

vila. 

 1854 / 1862: Incêndio e reconstrução com ampliação da vila e construção da 

igreja e da torre (Igreja da Nossa Senhora de Conceição), é concedido o 

foral. 

 1867: A vila é alocada do primeiro Código de Postura e constrói-se o 

mercado local, o porto e alargamento das ruas. 

 1886: A Vila de Inhambane é ameaçada de novo e pela última vez pelas 

tropas de Gaza (o reino de Gaza foi submetido em 1895). 

 1909 / 1915: Realização do caminho-de-ferro, Inharrime – Inhambane e 

reconstrução da ponte cais. 

 1915 – Abertura da Avenida da República. 



 1923 / 1924: Inauguração da iluminação elétrica e do sistema de 

abastecimento de água. 

 1940 / 1960: Acabamento do novo traçado da estrada nacional número 1 e 

início do decaimento económico de Inhambane em favor de Maxixe. 

 1956 – A 12 de Agosto, Inhambane é elevada a categoria de Cidade. 

 

 

 

Locais Históricos da Cidade de Inhambane 

Praia de Tofinho – fundada em 1893 pelo Padre José Courtois, encontra-se na zona da 

fronteira com o distrito de Morrumbene e é banhada pelas águas tanto da Baía de 

Inhambane como da foz do rio Nhanombe. Foi o primeiro Templo Católico da região 

Sul do país e, por aqui partiram missionários para o Centro e Sul do país. 

 

Edifício do Conselho Municipal da Cidade de Inhambane (CMCI) - construído em 

1908, funcionou como Câmara municipal e tribunal. 

 

Casa Oswald Hoffman (Atual Gráfica Sul de Save) - foi construído em 1890. Os 

materiais de construção incluíam pedra da Ilha de Moçambique, ferro forjado de Itália e 

azulejos da França, serviu de hotel tendo a designação de Hotel charleton. Foi 

reestruturado em 1935 e em 1974 foi destruído parcialmente por um incêndio  

 

Casa Marinha (Capitã) - foi construído em 1885 e, em 1918 foi usado como um Centro 

de Convívio para os oficiais da Marinha, depois serviu de Clube Marítimo. A sua 

posição é única, com vistas para a baía de Norte a Oeste. As janelas e as portas são de 

madeira duro talhado.  

 

A Casa dos Arcos (Antigo Hotel) - onstruído entre 1908 e 1922, por Joaquim Costa 

(funcionário da Câmara Municipal). O material era constituído de pedra e cal 



proveniente de Kochi, uma pedreira de Morrumbene. Primeiro foi uma Igreja, Segundo 

Hotel, Terceiro Farmácia, e depois como uma Lavadeira. Tem portas e as janelas com 

um formato de meia-lua, colunas, as salas espaçadas linearmente.  

 

Escola das Raparigas (Escola 7 de Abril) - este edifício foi fundado como Escola, o seu 

estilo arquitetónico data nos fins do século XVII. É de notar as grandes portas e janelas 

em forma de arco, telhado baixo, textura das pedras de canto, e ainda funciona como 

Escola. 

 

O Edifício do Miradouro dos Navios (Casa Grandela) - construído em 1940-1950, tem 

todas as curvaturas e tem um formato de Barco com vista para o horizonte. Dois dos 

estilos arquitetónicos que emergiram no século XX apresentavam os edifícios. O 

primeiro estilo é chamado “Art Deco” e o segundo é “Moderno”. Outros edifícios desta 

época incluem o Cinema Tofo e casa Melo. Este é o prédio mais jovem da Cidade. 

 

Mesquita Original (Velha) - os primeiros 22 anos foram de pau-a-pique e em 1840 fez-

se uma construção de madeira. Em 1842 construída de pedra, proveniente de uma 

pedreira perto da Maxixe, e alguns tijolos usados eram de fabrico Francês. O cimento 

adquirido na Alemanha era misturado com o mel local, o que garantia durabilidade do 

pavimento. 

 

A Igreja da Nossa Senhora da Conceição - foi construída em 1885. 1854 - Construção 

do edifício com material precário. 1870 - Construção do Edifício com pedra e cimento, 

tendo os acabamentos finais terminado em 1885. 1928 – 1930, foi ampliada a torre e 

colocado o relógio e o sino. O relógio foi oferecido pela família Menet (Irlandesa). Em 

2001 beneficiou-se de uma reabilitação feita pelo CMCI em parceria com a embaixada 

da Irlanda. 

 

 



O Mercado Central - construído nos princípios do século XX na base de Ferro forjado 

em França e Itália, localizado em frente do C.M.C.I, e em 1950 é transferido e 

construído por pedra. Este é o Mercado onde muitos comerciantes e artesãos vendem os 

seus artigos e produtos.  

 

Casa das Telecomunicações de Moçambique - Ccnstruído no fim do século XVIII 

(1885 – 1920). Inicialmente foi de um padre Século XVI, tendo sido adquirido em 1811 

pelas autoridades Portuguesas para instalação da sede do Governo provincial, 

albergando durante este período escritórios das alfândegas e finanças, uma enfermaria e 

escola primária. Durante a fase da nova construção (1885 – 1920) servia como correio e 

escola de raparigas. O seu original tinha uma rampa que partia do jardim e intercetava 

ao Mar. 

 

Palácio Fornazine - foi construído em 1902, à custa de produtos de agricultura, caça e 

venda de escravos. O seu proprietário General Fornazine era de origem Italiana. 

Exerceu cargos de Capitão-mor, Governador interino do Distrito de Inhambane, 

Inspetor do Batalhão e Caçadores, Juiz e outros.  

 

 


