
 
 

Carlos Bento 

 
 
 
 
 
 

MOGINCUAL, SUAS TERRAS E GENTES 
 
 
 
 
 

ACHEGAS PARA A SUA ETNO-SOCIO-HISTÓRIA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

MOGINCUAL, SUAS TERRAS E GENTES 
ACHEGAS PARA A SUA ETNO-SOCIO-HISTÓRIA  

 
 
 

Por Carlos Bento1

 
 
Muitos são os factos sociais- demográficos, económicos, religiosos, políticos, culturais, ... - que 
tiveram como palco o território de Moçambique e lugar no tempo da colonização portuguesa, que 
fazendo parte da História comum de Moçambique, hoje soberano e independente e de Portugal, 
continuam a ser desconhecidos da população mais jovem de ambos os Países 
 
Divulgá-los às novas gerações de moçambicanos e de portugueses, para que conheçam realidades 
socio-políticas, económicas e religiosas vividas por gerações anteriores às suas e possam, com a 
maior isenção possível, ajudar a observar e a interpretar de maneira sistemática os factos do 
passado e a escrever e a fazer a nova história sobre a situação colonial imposta, em Moçambique, 
pelos Portugueses.  
 
A historiografia feita por exploradores, militares, missionários, governadores, administradores, 
comerciantes, ..., contem um manancial de dados de grande utilidade para o efeito, desde que 
submetidos à crítica sistemática e rigorosa. Embora haja muito material documental que apenas 
serviu para a história dos colonizadores, encontramos nele muitas informações de valor ligadas à 
participação dos colonizados, que é necessário saber aproveitar, dando às fontes significados 
novos. 
 
É por isso que as recolhas e descrições chegadas até aos nossos dias, com base em fontes orais e 
no material etnográfico, por fazerem parte da memória dos grupos e das etnias, devem ser 
considerados elementos importantes e pertinentes, que, depois de avaliados e criticados, poderão 
dar um largo contributo para a elaboração da nova historiografia moçambicana. 
 
O autor destas linhas, um curioso sobre as coisas e gentes moçambicanas, que viveu nas terras de 
Mogincual, na década de 70 do século passado, para além da recolha de dados de campo, então, 
realizada, tem, em Portugal, feito pesquisa bibliográfica sobre Moçambique, particularmente 
sobre o norte do território. 
 

1- O TERRITÓRIO 
 
A área geográfica, que serviu de base à imposição do domínio colonial português nas terras de 
Mogincual,(Fig.I) situa-se, na costa leste de África e no litoral norte de Moçambique, um pouco a 
sul da ilha de Moçambique, entre a Ponta de Bajona, a norte e o rio Kinga, a sul. Podemos 
descrevê-la como uma grande planície, cortada pelos rios Bajona, Natembo, Namarrema, Matéda, 
Brugi, Muite ou Infusse, Mogincual e Kinga que ao aproximar-se do litoral passa, também, a ser 
sulcada por pequenos cursos de água, lagoas, lânguas, esteiros e dunas. Os rios Kinga, Mogincual 
e Muite, este a desaguar nas terras de Infusse, os três mais consideráveis do território, embora, 
secos na época estival, têm, contudo, na estação das chuvas, caudais incontroláveis, que 
extravasam as suas margens. 
 

                                                 
1- Professor universitário e antropólogo. 



 
Fig I- Situação geográfica de Mogincual  

 
Da foz do rio Mogincual, para norte, até à Ponta de Bajona vegeta, em terrenos alagadiços e 
lodosos, uma densa e quase intransponível floresta de mangal.  
 
O clima é tropical e está sujeito ao regime monçónico. 
 
Em 1886, a Carta Hidrográfica levantada por Azevedo Coutinho realça os seguintes factores 
ecossistémicos: 
 
- As pontas de: Bajona, Sena, Tete, Shadapute, Mupano, Funco e Namalungo; 
- As barras: do Infusse( que inclui até à Ponta de Shadapute( 1 em formação, 2 entulhadas, do 
Manamaque e Nhatembôe), do Shadapute( Macaba e Shadapute) e do Mogincual; 
- Os baixos: de Guazi, Infusse, Naquil e Macupê a algumas milhas do litoral; 
- Os canais de Mafeda e de Naquil; 
- As lagoas de : Mahabane, Baraua, Motucura; 
- As povoações/ aldeias:  
  

1- A Oriente das terras de Quivolane, junto da confluência dos rios Mateda e Brugi a 
povoação de Moime; 
  

2- A Leste da Macuana e nas terras de Infusse, para sul do paralelo que passa pela foz do 
rio Brugi até à margem esquerda do rio Muite, uma área densamente povoada, encontravam-se as 
seguintes aldeias( do litoral para o interior e de norte para sul): Moíque, Querimba, Mossungute, 
Timone( a norte da Ponta de Sena), Quissone, Ocoêto, Molabani, Luban ou Cobau?), 
Namejujuba, Mucoho, Boquino, Villa Pia ou Mascate( 1º posto militar de Mogincual), 
Quissirua, Nampôe, Bassora, Namaio, Namiguri, Anchava ou Anichara?, Sirage, Murimbili, 
Mornaneto, Nakololo, Chavale, Vea, Namuco e Niaria; 
  

3- Na margem direita do rio Muite, a leste de Namaio, terras dos xecados de Natendúe e 
de Baraua até à margem esquerda do rio Makaba, estão assinaladas as aldeias: Natala, Melonge, 
Matobanco, Natenduó( pequeno), Baraua, Namechavhira, Nagenga, Mecanagona, Makolivolane, 
Nalandoé, Baraua (grande), Motihilo(esteiro), Sombul ( junto ao pântano do mesmo nome), Rina, 



Nambota, Nacachaca, Mago e Mogiquina; 
  

4- Na margem esquerda do rio Makaba, a sul da barra do mesmo nome, até à lagoa de 
Motucura a Oeste, e margem esquerda do rio Mogincual, estão assinaladas as aldeias de : 
Namesinga, Namissiem, e Nakuan; A leste da dita lagoa, nas terras do Xecado Motucrra: 
Nanchui, Motucura, Nanchui, Maquena e Namicassimosi. A NW das terras do dito Xecado 
habitavam oa Macuas de Perimamuno; a sul desta lagoa: Mocongo, Namiepe, Natinde,( a NW e 
próximo foi instalado o Comando Militar de Mogincual ), Esternau, Motundi, Mupiti e 
Mamaici; 
  

5- Na margem direita do rio Mogincual, entre as pontas Funco e a de Namalungo, junto à 
praia: existiam as aldeias de Gunco, Mecalanga e Namaete. 

 

 
Fig. II- O batelão na foz do rio .1965  Fig.III- Cheias do rio .1966 

 

As condições ecológicas e políticas do território foram factores extremamente favoráveis à 
traficância de escravos. Contudo, levantaram grandes dificuldades e obstáculos às autoridades 
portuguesas, não só no combate a tão nefando comércio, mas também à ocupação efectiva e ao 
seu domínio colonial na região.  
 
O território em análise faz parte de um vasto conjunto índico, litorálico e insular, que se estende, 
pela costa africana leste, de Guardafui a Sofala e foi palco privilegiado, desde século 8º, de 
múltiplos contactos de povos e culturas, provenientes de vários continentes.  
 
Nesse espaço afro-índico, como resultado da conjugação e interpenetração dos múltiplos e 
variados ecossistemas em presença, nasceram e desenvolveram-se a cultura swahili e as suas 
variantes e grupos sociais diferenciados, com estilos de vida específicos, em que o comércio( 
local, regional, continental e intercontinental ), desempenhou papel relevante nos domínios sócio-
económico, político e do simbólico.  
 

2- VICISSITUDES DA OCUPAÇÃO COLONIAL 
 
A partir de 1884-1885, face às novas normas emanadas da Conferência de Berlim, os portugueses 
pensaram, seriamente, na ocupação efectiva de Moçambique, de modo a poderem concretizar 
uma soberania real e efectiva em todo o espaço do território moçambicano.  
 
Para tanto, foram criando várias estruturas( demográficas, económico-sociais, político-jurídicas e 
religiosas ) para assim, pouco a pouco, poderem consolidar a conquista política, incrementar a 
exploração económica e difundir a religião cristã, isto é, para imporem a sua totalidade social a 
outras totalidades sociais, com base num sistemas de relações sociais desiguais. 
 
Até então, de acordo com o Direito Internacional vigente, o domínio português, baseado na 
prioridade da descoberta e na posse simbólica secular dos territórios doados ou conquistado, 
limitava-se a alguns pontos do litoral e das margens do Zambeze.  
 



Nessa época, no território litorálico, entre a ilha de Moçambique e Angoche, são de assinalar 
vários núcleos islamizados estruturados em xeicados e sultanatos, umas vezes independentes, 
outras subordinados entre si, ou às cidades-estado da costa leste de África: Quitangonha, 
Sanculo, Quivolane, Mutucura, Mogincual, Sangage e Angoche( sultanato ).  
 
Todos estes chefados afro-islâmicos, com séculos de existência, desempenharam papel relevante 
no tráfico esclavagista, especialmente, depois da sua abolição, mantendo com os denominados 
mujojos, traficantes naturais das ilhas sitas a norte do Rovuma, relações privilegiadas. 
 
Para terminar, de uma vez por todas, tão repugnante negócio, as autoridades portuguesas 
resolveram fazer a ocupação militar do litoral, instalando, nos principais portos de tráfico, postos 
militares, mesmo, naqueles locais, onde os xeques já tinha prestado vassalagem à coroa 
portuguesa.  
 
Esta administração militar era insípida e coadjuvada por barcos da marinha portuguesa, 
destacados para os locais de maior traficância. 
 
Tal ocupação teve início em 1880, depois da deposição do xeque de Sanculo, Mocusse Omar, 
com instalação de um posto militar em terras de Infusse, em vila Pia,(Fig.IV) destinado a 
combater o tráfico levado a cabo, especialmente, pelos xeques de Quivolane e de Mutucura, de 
difícil fiscalização devido a inúmeros e impenetráveis canais, e esteiros, bordejados de um 
expesso mangal.  
 
Nasceram a partir daquela data vários conflitos armados que envolveram autoridades de Sanculo, 
Quivolane, Mutucura, Infusse, Mogincual, Sangage, Angoche e da Macuana.  
 
Conforme as circunstâncias, umas foram, umas vezes favoráveis, outras, contra a presença 
portuguesa nestas terras moçambicanas. 
 
Nestas contendas tiveram papel importante Molide Volai, sargento-mor de Quivolane, o seu 
sobrinho o " Maravi" e o xeque de Mutucura que criaram muitos e complicados problemas às 
autoridades portuguesas. 
 
O posto militar de Infusse, comandado por um alferes, dispunha de uma escassa força de 30 
soldados angolares, número insuficiente para manter em boas condições a aringa, construída por 
praças e setenciados, de materiais perecíveis, a ordem pública e a fiscalização das embarcações 
que ali tentassem carregar escravos.  
 
Depois da instalação posto militar, fixaram-se, em Infusse, vários estabelecimentos comerciais, 
um dos quais de venda de aguardente de caju, sendo os negociantes, na maioria indianos. 
Trocavam fazendas por borracha e produtos agrícolas, como arroz, amendoim, milho, ... , 
produtos a que se atribuíam preços muito baixos, grande parte deles vindos do interior. Este 
comércio lícito era constantemente perturbado pelas  



 
     Fig.IV- Vila Pia    Fig. V. Alto de Natinde 
 
"correrias dos macuas" e, ou pelas suas ameaças, que também tiveram graves implicações na 
circulação livre de pessoas e bens e na agricultura.  
 
Por estas terras, eram frequentes os assaltos, os roubos, especialmente de mulheres, e os 
incêndios verificados nas povoações mais favoráveis à presença portuguesa. 
 
Em 1886, o guarda-marinha Azevedo Coutinho fez o levantamento hidrográfico das barras dos 
rios Muite e Mogincual, instalando-se, nesse ano, o posto militar de Mogincual, que só viria a 
ser extinto em 1921.  
 
No local escolhido, o alto de Natinde, (Fig. V) com o consentimento do xeque Chá-Agy, foram 
construídas, com materiais e à moda da terra, uma fortaleza passageira, de paus de mangal e as 
instalações para o destacamento, com cerca de 30 homens, comandados por um tenente. Para os 
setenciados ergueu-se um calabouço.  
 
Com este comando militar pretendia acabar-se com comércio de escravos junto à foz do rio 
Mogincual e nos canais e esteiros que ligavam Mogincual a Infusse, Mutucura e a Quivolane, só 
navegáveis com casquinhas. Em tais locais era deveras difícil a fiscalização do intenso negócio 
de escravos aí verificado. 
 
Por causa do comércio de escravos, os xeques de Mutucura e Xá-Agy, guerrearam-se, 
frequentemente, acabando o segundo por ser degolado a mando do primeiro,- seu tio, por estar 
casado com uma irmã de sua mãe, nuna Fátima bin Zacarias.  
 
Neste ataque, comandado pelo sobrinho do xeque de Sangage, Mussafiri foram queimadas 
algumas povoações próximas do comando militar e mortas 66 pessoas. 
 

 
Para substituir o Xá-Agy foi escolhido um novo xeque, pelo régulo Morlamuno, principal das 
terras de Imbamela, do Xecado de Sangage e pela mãe do xeque assassinado. 
 



Também em Mogincual, junto ao comando militar, foi instalada uma povoação comercial, 
propriedade de indianos, cujos estabelecimentos eram  alvo de frequentes assaltos. 
 
Em 1893, prestou vassalagem à coroa portuguesa o régulo Mutucura, tendo, nessa ocasião, sido 
nomeado xeque das terras de Mutucura, Sermage e Kinga, que chegavem até Sambulo. 
 
Os últimos anos de século XIX foram pautados por uma intensificação do controlo do tráfico 
esclavagista nas margens do rio Kinga, que separava as terras de Mogincual das de Sangage.  
 
Realizaram-se, então, várias operações, terrestres e navais, chegando a estar na foz daquele rio 
três barcos da marinha portuguesa, mas o sucesso alcançado não foi relevante. Daí a necessidade 
da instalação, em Março de 1900, de um posto militar em Kinga, onde ficaria sedeada uma 
companhia, denominada de indígenas. 
 
Durante o período que medeia entre 1886 e 1900 muitos foram os problemas que tiveram de 
enfrentar as autoridades portuguesas. Um breve relato sobre os factos, por elas então descritos. 

 
2.1- NOTÍCIAS OFICIAIS SOBRE AS ALTERAÇÕES DA TRANQUILIDADE 

PÚBLICA NO TERRITÓRIO: ESCRAVATURA, ROUBOS E GUERRA, ENTRE 1866 E 
1900 

 
1886 

 
A 15 de Setembro de 1886, uma força de 16 pessoas, sob o comando do destacamento do Infusse, 
marchou de noite, para as terras de Muique, a fim de fazer respeitar as ordens da autoridade 
constituída(...) e como sentisse da parte dos pretos uma pequena má vontade de o atenderem, deu 
a voz de fogo, que foi repetida quando viu gente compacta. À 2ª descarga, feita também dois 
metros da altura de um homem regular, tudo fugiu, tendo sido aprisionados seis indivíduos de 
ambos os sexos, que foram soltos por falta de culpabilidade. 
 
Os monhés de Mutucura na passagem do senhor capitão-mor das terras firmes, que foi a Natinde, 
pegaram em armas e zagaias, querendo fazer fogo contra uma força de 8 praças, que vinha na 
retaguarda. Os soldados carregaram as carabinas e quando se dispunham a fazer fogo, os pretos2 
fugiram fazendo grande gritaria. Na volta agarraram um carregador, que tiveram de largar, 
porque os soldados assim o exigiram com armas apontadas.(B.O.M.,46, de 13.11.886, p.563). 
 

1887 
 
No dia 4 de Janeiro de 1887, o novo comandante militar, chegado a Mogincual, em 28 de 
Dezembro findo, foi cumprimentar, a Esternau , povoação sediada a norte do rio Mogincual e 
próximo de Namiepe, o xeque Chá-Agy, que se fazia acompanhar por cerca de 50 homens 
armados de azagaias e espingardas. Deste encontro, entre dois homens, portadores de culturas 
bem diferenciadas e interesses antagónicos, e do expressivo e simbólico cerimonial de bem 
receber de que se revestiu, ficou o registo da autoridade portuguesa: 
  
 " ... . O xeque Sahage terá quarenta a quarenta e cinco anos, traja ao uso dos Mojojos o que me 
leva a acreditar que gosta dos costumes deles; é um homem de boa aparência, cor trigueira e 
estatura regular, tratável e muito respeitado pela sua gente que ali apresentou. Recebeu-me lá a 
seu modo, vindo esperar-me só, a distância de uns trinta metros, donde estava a sua gente, 
deixando a sua espada-alfange no sofá, que era uma quitanda sobre uma esteira nova, coberta 
com outra mais pequena, que serviam de tapete, e almofadas, encostadas a uma grande 
mangueira, onde ficou a gente da sua guarda. Não me dirigiu palavra alguma mas pôs as mãos 

                                                 
2- Os conceitos utilizados na longo do texto como, pretos, indígenas, gentios, cafres, ..., apenas têm sentido no 
contexto de que fazem parte. 



sobre a testa deixando-as escorregar até ao peito donde as levantou para me pegar na mão 
direita que tentou beijar, e que deixou para continuar dos meus joelhos até aos pés, o movimento 
que começou na testa dele e acabou no peito; acabada esta cerimónia colocou-se à minha direita 
e conduziu-me ao sofá, passando para a minha esquerda onde tomou assento; e pediu ao 
negociante Vally, que eu levei como língua, que lhe traduzisse o que eu dissesse, ao que ele 
anuiu por tempo de uma hora que durou a entrevista. Depois de muitas perguntas e respostas 
terminou repetindo que ele é um servo do governo e em tudo obediente por isso que lhe ofereceu 
as suas terras e gente, e que no dia em que se acabar aringa, se estiver ali o Ex.mo Governador 
geral, terá então a honra de lhe apresentar toda a sua gente armada e dará, se lhe for possível, 
um batuque".(Relatório do comando Militar de Mogincual, de 15 de Março de 1887, do cap. 
Miguel António Xavier. (B.O.M. 20, de 14.5. 204-6)(Ver Anexo ) 
 
Com a certeza de que um pangaio estava a fazer escravatura no rio Kinga, saiu, de Mogincual, 
para o local, na noite de 23 para 24 de Janeiro de 1887, uma força militar formada por um 
sargento, um cabo e sete soldados, que levava consigo oito gentios armados e um desarmado, 
com fim de o impedir: 
  
" ...; mas minutos depois de ali chegar a força viram dois indígenas armados de espingarda que 
se dirigiam para aquele ponto e perguntaram ao sargento o que vinham ali fazer tantas pessoas 
armadas? O sargento respondeu que iam para Sangage render o destacamento que lá estava. Os 
indígenas disseram ao sargento: pois se assim é larguem aí as armas e quando voltarem então 
as levam ou se entregam aos que aos que forem rendidos. O sargento não aceitou a proposta e 
disse-lhes que não tinha ordem do seu chefe para mandar largar as armas, mas sim de ir render 
o destacamento de Sangage. Os indígenas então rindo-se disseram ao sargento: o que vêm fazer 
aqui sabemos nós; vêm por causa de um pangaio que está ali em cima carregando gente; e cada 
soldado traz 65 cartuchos e arroz para cinco dias, e os gentios trazem também arroz para cinco 
dias e 20 cartuchos e em seguida dispararam as suas armas para o ar e fugiram;  (...) depois 
soaram um ou mais tiros e o toque de batuque de guerra a que se seguiu uma descarga do 
mangal contra as praças que não podiam atravessar o rio porque estava a maré cheia, nem 
escolher um ponto de defesa, (...); fizeram fogo(...) mas foram atacados por outros pontos e 
obrigados a retirar para o mangal" Nos dias seguintes todos regressaram ao Mogincual, 
perdendo, contudo, artigos de armamento, uniforme e equipamentos.( B.O.M., 20, p.206) 
 
Em 29 de Janeiro, apareceu na sede do comando uma preta com uma filha de peito a solicitar que 
a livrassem do seu patrão que a queria vender, dizendo que, em Mipiza, povoação onde ele mora, 
de 4 a 6 quilómetros do Mogincual.(B.O.M., 20, p.205) 
 
Em 4 de Fevereiro, chegava a notícia que estava, no rio Kinga, perto de Sangage um pangaio para 
carregar escravos.(idem) 
 
No dia 7 do mesmo mês um rapaz de 18 anos, de nome Pacuri, fugia aos indivíduos que andavam 
capturando gente em Mutucura e Mipiza para depois venderem aos mujojos que andavam 
espalhados por diferentes pontos e já lhe haviam apanhado três irmãos.(idem, p.205) 
 
A tranquilidade pública foi alterada na sede do Comando, em Mogincual, no dia 14 de Fevereiro, 
por uma invasão de gente macua: 
  
 "... .começaram a aparecer Macuas armados de espingarda e azagaia em roda da palhota do 
comando e por todo o campo onde estão as palhotas dos soldados e negociantes, parando e 
vendo com atenção tudo aquilo; nada lhes disse porque o meu fim era ver se aquela gente do 
mato se costumava a vir ali vender géneros porque havia necessidades deles; às duas horas da 
tarde, um talvez mais atrevido, veio colocar-se junto do sítio onde trabalham os carpinteiros e 
onde eu estava, armado de espingarda e azagaia, não com o fim de ver o trabalho que se fazia, 
mas sim com um modo provocador, e pouca distância mais cinco do mesmo modo armados. 
Mandei perguntar em língua do país ao primeiro se queria ver o trabalho que se estava fazendo, 



(...) ou as terras que estavam semeadas por um modo bem diferente do deles; não respondeu e 
virou as costas(...) e foi colocar-se mais adiante e continuou dali o seu exame; mandei o cabo 
Gonçalves com o mesmo convite e fez-lhe o mesmo, mas o cabo agarrou-lhe a espingarda e o 
gentio que foi o primeiro que lhe havia falado, auxiliou o cabo e tiram-lhes as armas, mas os 
cinco companheiros que estavam mais afastados e os mais que apareceram que eu não via, 
correram a auxiliá-lo; então o sargento Carvalho com os poucos soldados doentes e gentios que 
não podiam ir para o corte de madeira, sustentaram a luta até que os pude socorrer com a 
guarda e o sargento Martins; fugiram apenas viram a guarda ficando um preso, três azagaias e 
três espingardas (...). Eram nove Macuas armados que, disse o preto, terem vindo vender arroz; 
disse também que se fugiam quando os chamavam era porque se fazia assim na sua terra, 
Macará, que fica a norte do rio Kinga, muito no interior do sertão"( B.O.M., 20, p.205) 
 
No dia 23, do dito mês Fevereiro, uma diligência constituída por um cabo e um soldado, ao 
regressar do rio Kinga, para onde tinha ido a 18 para saber notícias sobre uma força de 15 praças 
em acção de fiscalização no dito rio, na descida para o rio Mogincual pelo lado de Esternau: 
 
“... viu três pretos vindo um na frente com um pau no pescoço, que tinha mais de um metro de 
comprimento e mais de 15 quilogramas de peso, com uma forquilha em uma extremidade, e 
passada com um travessão de madeira que completava o triângulo e dentro dele o pescoço do 
preto Farjala que era empurrada pela outra extremidade pelos dois pretos que o iam vender aos 
mujojos do pangaio que estava em Kinga. Depois de detectados e perseguidos deixaram o preso 
que foi levado para o comando onde foi serrado o travessão que lhe apertava a garganta. Depois 
de libertado informou ter sido preso pelo seu patrão com casa em Mutucura e Esternau, ajudado 
pelo cunhado de nome Chamura e o mandara vender por dois criados seus 
companheiros”.(Idem, p.205) 
 
No dia 25 de Fevereiro, na margem do rio Kinga, uma diligência militar era surpreendida 
também por macuas.(B.O.M., 12, de 19.3. p. 111) 
 
O comandante do posto militar de Mogincual, no seu Relatório de 15 de Março, caracterizava 
assim as gentes de Mogincual, cuja racionalidade económica parecia desconhecer: 
  
"Os habitantes, tanto homem como mulheres, são dados ao vício da embriaguês e só trabalham 
durante as sementeiras e as colheitas, e fora destes tempos entretêm-se durante o dia a dormir e, 
desde a noite até pela manhã, nos batuques. São pouco desordeiros, mesmo com a embriaguês e 
respeitam muito as autoridades"(Idem, p. 205) 
 
A 30 de Outubro, a fortificação foi visitada pelo xeque Chá-Agy que se fazia acompanhar das 
autoridades cafreais das suas terras e de um grande número de pretos, à excepção do xeque 
Mutucurra e do régulo macua Mepizamuno que não aceitaram o convite feito pelo Chá-Agy para 
o mesmo fim. Este xeque recomendou ao comandante militar para se acautelar, pois, estes dois 
indivíduos tinham entrado em combinação para atacarem a gente do Governo. Se fosse caso 
disso, ao dito comandante apenas lhe restava pena por ter apenas 30 praças, com um abate de 
20%, aproximadamente, que sempre havia doentes e ébrios, pelo que seria muito conveniente que 
se elevassem os destacamentos de Infusse a 30 pessoas e o de Mogincual a 50, com o respectivo 
pessoal graduado, porque agora não havia nem lá, nem cá um único cabo.(B.O.M., 47, de 19.11, 
p.543-44) 
 
Pelo comandante do Infusse foi comunicado, em Novembro, que o xeque Xehé Arremadan Bine 
Aly, de Mutucura queria dar guerra ao xeque Abdala, do Infusse. Também corria o boato que o 
monhé Vagery, de Mutucura, refugiado na Macuana, viria atacar o dito xeque Arremadane e que 
um monhé do interior, com o Ussene Ibraimo, iriam, brevemente, atacar o Maravi, e o Molide 
Volay, de Quivolane. 
 
Face a tais boatos o comandante militar de Mogincual propunha o aumento de efectivos dos 



destacamentos de Mogincual e de Infusse, este apenas com 20 soldados. 
 
Em 30 de Novembro, quando ia do Funco para Natondo naufragou uma casquinha.(B.O.M,. 51, 
de 17.12. 1887, p.597) 
 
Em Dezembro continuavam os boatos de que os macuas queriam fazer guerra ao Governo se este 
não lhe fizesse entrega dum indivíduo capturado em 20 de Fevereiro último. (B.O.M., 5, de 
4.2.888, p.77) 
 

1888 
 
A canhoneira Zaire, deixou, no dia 12 de Fevereiro de 1888, Moçambique(ilha), com destino ao 
rio Kinga não só para capturar os destruir as embarcações que ali encontrasse e pretendessem 
receber escravos, como também para castigar os indígenas que porventura se apresentassem 
hostilmente. Nesse mesmo dia, o seu comandante foi, numa baleeira, reconhecer a entrada do rio, 
mas foi obrigado a retirar por se achar na praia um grupo de indígenas armados de espingardas. 
No dia seguinte apareceram na praia diferentes grupos de pretos armados, ocultando-se para o 
interior( Relatório..., in B.O.M., 8, 25.2, p.118-19) 
 
No mês de Fevereiro de 1888, foi alterada, pelos mujojos, a ordem pública em Mese, povoação 
próxima do rio Kinga, quando ali foram navios para lhe dar caça e por este motivo deixou de 
passar o correio do Parapato para Moçambique. (B.O.M., 13, de 31.3, p 234-5) 
 
Em Abril, continuava alterada a tranquilidade pública nas povoações próximas do rio Kinga, por 
gente do xeque de Sangage e do régulo Bamela. Constava, particularmente, que as forças destas 
duas autoridades haviam começado a guerra ordenada pelo Governo contra os habitantes das 
povoações próximas de Kinga, onde tinham domínio o régulo Medelamuno e o ex-capitão-mor 
de Sangage, Amade Ameda e que havia sido morto um sobrinho do uazir Mussa. Aqueles dois 
revoltosos, auxiliados pelo régulo Ussene Ibraimo, teriam ido guerrear as povoações de Sangage, 
causando alguns estragos.(B.O.M., 19, de 12.5, p.314-15) 
 
O xeque de Mutucura, xehé Arremadan Bine Aly, em Junho, declarava-se amigo das autoridades 
portuguesas, parecendo arrependido de há muito tempo não ter abandonado o seu capricho. 
Prometeu visitar o comando acompanhado do régulo macua Mepizamuno. Constava terem 
acabado as questões entre as gentes de Sangage e as de Kinga. (B.O.M., 32, de 11.8, p.510) 
 
No mês de Julho, constava haver novas tentativas de guerra entre as gentes de Sangage e de 
Meze. 
 
O ex-xeque Cheia Sualé, em 27 de Julho, foi à povoação de Napoia, próxima da vila Pia, a fim de 
visitar o comandante militar de Mogincual, em inspecção ao Infusse. O encontro teve lugar às 11 
a.m., dando- lhe, por essa ocasião, o visitante provas de ser muito amigo das autoridades 
portuguesas, mostrando desejo de voltar ao serviço do Governo. Quando o comandante militar se 
retirou, o dito xehé mandou a sua gente acompanhá-lo até à fortificação, à qual mandou distribuir 
uma porção de tabaco. 
 
Em 8 de Agosto, o comandante militar deslocou-se ao rio Kinga para se certificar da existência 
ou destruição de um pangaio, que ali havia entrado, para carregar gente escravizada. Nesta 
diligência fez-se acompanhar de 72 pessoas, militares -31 soldados, um 2º sargento e um 
corneteiro- e paisanos e do xeque Ché- Agy Selemane Bine Aly e a sua gente.  
 
No dia 9, chegaram ao sítio onde constava estar o pangaio e aí foram encontrados fragmentos de 
uma embarcação devorada pelas chamas, que toda a gente afirmava ser do pangaio referido. 
Durante a operação, que durou treze dias, todos deram as maiores provas de submissão e de 
coragem. Também foi excelentemente coadjuvado pelo enfermeiro Abdul Carimo e negociante 



Valy Tar Mamade, que espontaneamente, o acompanharam, assim como outros monhés, em cujo 
o número entrava o capitão Baquiramuno, de Zagó, que não ficou satisfeito, por não se ter 
aproveitado a ocasião para se fazer a cerimónia da colocação do pau para a bandeira nacional em 
Meze( margem esquerda do Kinga). O comandante militar que, também tivera tal lembrança, 
reconhecia a magnífica ocasião que a providência lhe proporcionava para tal fim, mas 
infelizmente não dispunha de soldados para, desde logo, ali deixar para fazer respeitar, por todos, 
tão solene acto.  
 
A tranquilidade pública foi alterada na povoação denominada Balaha, na noite de 11 de Agosto, 
por haver fogo entre os mujojos e a diligência que os perseguia. Também na mesma povoação, 
tendo o régulo da Macuana, Mepizamuno, feito denúncia de que três mujojos, na tarde de 11, 
passavam pelas suas terras, foi mandada para o local uma força para a sua perseguição. O 
encontro teve lugar, em Balaha, na noite desse mesmo dia, havendo fogo de parte a parte, o qual 
produziu a morte de dois árabes e de um 2º cabo, de 20 anos, natural de Tete, e ferimentos, por 
uma bala inimiga, num soldado. Nesta operação foram libertados oito escravos, de ambos os 
sexos. Os mujojos árabes que pereceram, em resultado da luta havida entre eles e a força que os 
perseguiu, por conduzirem escravos, eram Sahide Maquelelé e Nabahame Bine Abdala e o que 
foi recebido em casa do xeque de Mutucura, Selemane Bine Issa. Dois companheiros daqueles, 
que mais se demoraram com o negócio em Quivolane, eram ao que parece, Aly Bine Sefo e 
Sadala, capturados, em 9, na Capital. 
 
No dia 14, o comandante do destacamento de Mogincual, foi visitado pelo referido régulo da 
Macuana, Mepizamuno, a quem havia mandado chamar para bem o gratificar pelo relevante 
serviço que prestara, mandando denunciar os audaciosos árabes, traficantes de escravatura. Veio 
acompanhado por bastante gente e na presença de todos jurou ser amigo das autoridades 
portuguesas , e declarou que, por receio, há mais tempo não o tinha procurado por iguais motivos 
de passagem de mujojos. 
 
Constava que o sobrinho do xeque de Sangage, Mussafire, estava a preparar-se para tornar a 
guerrear a gente de Meze, Taja, ..., nas margens do rio Kinga e que, em 27, foi alterada a ordem, 
em Balaha, entre a gente do xeque Chá-Agy e do monhé Banamuçuça, que roubara àquele 
alguma da sua gente. Houve tiros e algumas palhotas incendiadas.  
 
Na madrugada de 22 de Setembro foi incendiada a povoação de Mutucura, por macuas 
capitaneados pelo monhé Vagiry Raibo, por questões havidas entre o xeque Ché Aremadane Bine 
Aly e aquele indivíduo. O dito xeque e toda a sua gente procuraram refúgio na Vila Pia, no 
Infusse, defendendo-se como puderam. Constava ter sido morto um pobre velho de quem os 
macuas levaram a cabeça. Os mesmos macuas também incendiaram outras povoações na retirada 
para as suas terras. 
 
Em 25 de Outubro, foram queimadas as povoações Namingure, Namalungo e Naméte, sendo 
mortos o xeque Chá-Agy, Selmane Bine Aly e mais 66 pessoas das ditas povoações e roubadas 
muitas mulheres. Era voz pública que o autor desta guerra foi o xeque de Mutucura, Xehé 
Cheramadane Bine Aly, por suspeitar que o Ché-Agy soubera da guerra que lhe fez, em 22 de 
Setembro, o monhé Vagiry ou Vagire Raibo, e, do facto, não o avisara nem o ajudara durante o 
ataque à sua povoação. 
 
Nos finais do mesmo mês de Outubro, continuava-se toda a gente das terras do xeque assassinado 
refugiada no mangal e o dito Xehé Cheramadane, em Infusse. Aquelas por recearem que os 
macuas voltassem e este porque para ali fora, logo que lhe queimaram a povoação. 
 
Em 16 de Novembro, o comandante militar de Mogincual foi visitado pela mãe do falecido xeque 
Chá-Agy, nuna Fatima Bine Zacarias, que, face à intranquilidade dos povos do distrito, parecia 
resolvida ir residir para Angoche. 
 



Em Infusse, constava que o xeque de Mutucura, xehé Aremadane Bine Aly, que se achava 
refugiado com toda a sua gente em Maculivilane, se retirou para a Macuana, acompanhado de sua 
família e alguma gente mais afeiçoada. Muita gente de Mutucura continuava a permanecer nas 
diversas povoações do distrito.(B.O.M., 51, de 17.12, p. 597) 
 
Nos finais de 1888, a falta de nomeação do novo xeque das terras de Chá-Agy, pela instabilidade 
e intranquilidade que acarretava, estava a tornar-se prejudicial para os interesses dos portugueses. 
Supunha-se que seria nomeado para o cargo o xehé Cheramadane. 
 

1889 
 
Era raro o dia, em que no distrito, não se praticavam roubos. Em 22 de Janeiro, dois indivíduos 
mataram 3 cabritos do mestre do iate Tungue, levando um. Eram criados da nuna Fatima, mãe do 
falecido Chá-Agy, que se comprometeu a pagá-los ou a dar outros. Porém, o cumprimento da 
promessa foi-se adiando, dia para dia. 
 
Era voz pública, que a dita Fatima, mãe do xeque Chá-Agy, mandado degolar em 25 de Setembro 
último, pelo xeque de Mutucura, xehé Cheramadane, de quem era irmã, fizera as pazes com este, 
tendo em vista o tráfico de escravatura. Daí a urgente necessidade de mandar para o rio Kinga, ou 
um bom destacamento ou um navio para ali permanecer, afim de evitar a entrada de pangaios. 
Propunha-se a margem esquerda, junto à foz, o local mais apropriado para o efeito. 
 
Em 6 de Fevereiro de 1889, foi apresentada no comando militar a caveira do xeque Chá-Agy, por 
ter sido entregue pelo xeque de Mutucurra, a qual foi embrulhada numa velha bandeira nacional e 
entregue ao portador monhé Pichene, de Namiepe. 
 
No posto militar de Infusse, em 17, pelas 2 da madrugada, os macuas de Mula e de Namioco 
atacaram a povoação de Namuco, pertencente ao distrito de Mogincual. Foram roubadas 13 
pessoas, das quais 4 foram resgatadas pelos seus parentes.(B.O.M, 13, do 30.3, p.216) 
 
Em 24 de Março, o comandante militar dirigiu-se, por meio de carta, aos grandes ou chefes de 
povoação perguntando-lhes a quem competia substituir o Chá-Agy, e instigando-os a resolver a 
questão do novo xeque. Não sabe se devido à pergunta colocada, constou-lhe que o monhé 
Banamaçuça( que não conhecia), chefe de malfeitores mandara o macua de nome Manfaca, 
evadido do calabouço do comando, para as terras com uma mensagem muito especial. Ao mesmo 
tempo que tocava uma campainha e fazia ameaças com uma espingarda, anunciava em voz alta:" 
ninguém deve reconhecer outro xeque a não ser o monhé Banamaçuça". (B.O.M., 16 de 20.4, 
p.264). 
 
Celebraram as pazes, no dia 18 de Abril, o xeque Chá-Abdala e o ex-xeque Ché-Sualé, das terras 
de Infusse. Assistiram ao acto o comandante militar de Infusse e o seu substituto. 
 
Em 30 de mesmo mês, o xeque de Mutucura mandou avisar o comandante militar que, 
acompanhado pela mãe do falecido Chá-Agy, iria a Mogincual, em 3 de Maio, conferenciar com 
ele. (BOM 22, de 6.5, p 353)  
 
Corria o boato, em Maio, que o uazir Mussa, de Sangage e o uazir Raibo, de Mutucura, residente, 
actualmente na Macuana, iriam coadjuvar o ex-capitão-mor de Sanculo, Molide Volay na guerra 
que, em breve, iria fazer contra o Marave.(B.O.M., 24, de 15.6, p 384) 
 
No distrito, corria a notícia de que, no dia 25 de Junho, haveria guerra nas terras de Infusse feita, 
segundo se dizia, pelo xeque de Mutucura. O comando tomou as devidas cautelas mas verificou 
nos habitantes uma total placidez com se nada acontecesse. 
 
De Infusse, muita gente de Mutucura e das povoações suas vizinhas, deixou as suas terras com 



receio da guerra que a mãe do Chá-Agy queria fazer contra a gente destas povoações, para vingar 
a morte violenta de seu filho, pelo xeque de Mutucurra. Também mais de 100 pessoas que viviam 
nas terras de Sahage, sendo a maior parte mulheres e crianças, foram para Mutucura. 
 
A gente que habitava em Infusse desaparecia, quase toda, na madrugada de 30 de Junho, indo as 
mulheres esconder-se no mangal e os homens armados de paus e zagaias para a margem esquerda 
do rio Infusse. Os negociantes recolheram as suas mercadorias no fortim, e os velhos e aleijados 
refugiaram-se junto do mesmo, estando também a mãe do xeque Chá Abdala, que tinha mais de 
90 anos de idade. A força disponível em Infusse era diminuta e não podia contar com o reforço 
de Mogincual, que era considerado um ponto mais importante. 
 
Em 30 Junho, dois soldados, Ibraímo e Mateus Sebastião, conduzindo correspondência, do 
destacamento de Infusse, para o comando de Mogincual, encontraram-se na lângoa de Natondo, 
com gente de guerra e disso resultou um ter ficado ferido na coxa direita por duas balas. Constou 
que os monhés que acompanhavam a guerra obstaram a que os macuas tivessem pior 
procedimento com o soldado ferido. (B.O.M., 28, 13.7, p. 432) 
 
No dia 8 de Julho, apresentou-se no respectivo quartel uma força de 9 soldados, comandada por 
um cabo, a fim de reforçar o destacamento. 
 
A 25 de Julho, os marinheiros da lancha Enigma, encontraram na praia, próximo do Funco, 2 
negreiros conduzindo em forquilha o preto macua de nome Caracara, natural de Inhametapuia, e 
amarrada a preta macua de nome Malsicumala, natural de Navagala. Perseguidos, os 2 negreiros 
abandonaram os 2 infelizes que levavam escravizados, ao que parece para o pangaio que havia 
entrado em Baraua. 
 
Em Agosto, ainda não estava de todo restabelecida a tranquilidade pública porque os habitantes 
receavam que o traiçoeiro cheque de Mutucura, procurasse vingar-se da irmã nuno Fátima bine 
Zacarias. 
 
Em 5 de Outubro era roubado, em Esternau, o estabelecimento do negociante Valy Tar Mamade, 
por gente da mãe do falecido Chá-Agy e horas depois restituíram as fazendas na importância de 
40$000 réis, faltando outras no valor de 15$000 réis. Tendo o comandante pedido para que 
entregassem o resto em falta, foi-lhe respondido que seriam deduzidos da quantia de 30$400 réis 
que o Valy tinha a pagar a nuno Fatima Bine Zacarias. 
 
O comando foi visitado, no dia 21 de Outubro, pelo macua Manamuno, sobrinho de 
Morlamuno(o Imbamela) que, depois de perguntar quem havido sido o autor da morte do Chá-
Agy, disse pretender ficar xeque, visto esta gente assim lho ter pedido. 
 
Constava que o Maugy Ponjá retirara o estabelecimento por exigências absurdas do xeque de 
Mutucura, povoação esta situada a 6 quilómetros ao N.E. do comando de Mogincual, por onde os 
carregadores de fazendas dos negociantes tinham de passar.(B.O.M., 46, de 16.11, p.664) 
 
O pangaio saído a 18 de Novembro, quebrou-se nas alturas de Mutucura, salvando-se a tripulação 
e 2 passageiros do governo que recolhiam doentes à capital( 1 carpinteiro e 1 setenciado), que 
perderam tudo o que levavam.  
O pangaio tinha carregado por conta do negociante Valy T. Mamade, borracha, feijão, amendoim 
e gergelim, tendo depois aparecido, na praia, 2 sacas com borracha e 2 com amendoim, mas 
constavam que alguns pretos tinham encontrado outras sacas, ainda não entregues. 
 
Foi comunicado ao comando pelo responsável do destacamento de Infusse, em 29, que o xeque 
xehé Arremadan Bine Aly, de Mutucura, queria guerrear o xeque xehé Abdala, daquela 
localidade. 
 



Corria também o boato de que o monhé Valgery, de Mutucura, refugiado na Macuana, 
tencionava vir atacar o alevantado xehé Arremadan Bine Aly. Constava mais que um monhé do 
interior, com o Ussene Ibraimo, iria, brevemente, atacar o Marave e o Molide Volay, de 
Quivolane. 
 
A serem quaisquer destes boatos verdadeiros, parecia, ao comandante militar, conveniente que 
fosse aumentada a força em serviço no seu comando e desde já, o destacamento do Infusse, que 
apenas dispunha de 20 soldados, visto que do Mogincual não lhe poder dar qualquer socorro sob 
pena de se sujeitar a qualquer desaire por ocasião da passagem dos rebeldes pelo Mogincual, e 
mesmo assim, talvez não se livrasse disso, devido aos péssimos soldados que compunham o 
destacamento, quase todos dados ao vício da embriaguez constantemente. Nestas ocasiões era 
sensível a falta de um intérprete convenientemente habilitado para escrever às autoridades 
cafreais e ler a correspondência recebida dessas autoridades, por isso pedia a alta atenção de Sua 
Excelência o Sr Conselheiro Governador Geral da província, para tão grande falta, pois assim as 
coisas não podiam caminhar regularmente, já mais não sabendo ele falar o dialecto do país e não 
tendo nenhuma autoridade cafreal com vencimentos, a não ser o xeque de Infusse, que para nada 
serve a qualquer respeito e parecia-lhe que sofria de alienação mental. 
 
Em 30 de Novembro, às 6 horas a.m., seguia uma casquinha do Funco para Natondo carregada 
com 3 sacas de milho grosso e 5 de mandioca, tripulada por 2 marinheiros, naufragou um pouco 
antes de chegar à barra, sendo salvos por 2 marinheiros do iate Tungue.(...) que além de salvarem 
a tripulação, levantaram a embarcação com as sacas de milho dentro, trazendo mais uma 
excelente garoupa que se tinha metido debaixo das sacas logo que elas chegaram ao 
fundo.(B.O.M. 51, de 17.11.1889, p 597) 
 
O comandante militar de Mogincual visitou no dia 6 de Dezembro, o posto militar de Infusse e 
retirou-se a 9. Saiu de Mogincual no bote do comando às 3 da madrugada de 5 e demorou 27 
horas a chegar ao Infusse porque aproveitou a ocasião para se certificar de que nos esteiros entre 
as duas localidades não estava qualquer pangaio para negócio ilícito. 
 
Constava, em Dezembro de 1889, ter vindo gente do Marave pedir auxílio à mãe do falecido 
Chá-Agy, para guerrear a gente do governo e o xeque de Sanculo, mas que o pedido não fora 
atendido. 
 
Os malfeitores aproveitando-se da falta de xeque nas terras de Sahage, indispensável, praticavam 
roubos sempre que tivessem oportunidade para tal. 
 

1890 
 
No dia 24 de Fevereiro, passaram pela povoação de Copoana grande número de pretos armados 
do Molide Volay que vinham em perseguição de outros do Marave, que iam a fugir para a 
Macuana. 
 
Notícias do governo de distrito de Angoche davam conta da apresentação, no dia 25 de Fevereiro 
de 1890, do régulo, chefe principal de Imbamela, Morlamuno.(B.O.M.,14, de 5.4., p.91) 
 
Na noite de 16 de Abril, em Mogincual, foi roubado um estabelecimento que Adamogy Omar 
tinha em Esternau, não sendo ainda descoberto o ladrão; e, em 21, foi roubado, igualmente, um 
estabelecimento, em Infusse, de Carimo Cassamo, estando presos dois dos ladrões que já 
entregaram parte do roubo. 
 
O comandante militar, no bote do comando, visitou, no dia 4 de Maio, os esteiros, chegando a 
Terene em 6, donde, no mesmo dia foi apara a Lunga e Moçambique.  
 
Regressou à Lunga a 17 e, em 20, voltou a visitar os ditos esteiros entre Infusse e Mogincual, não 



tendo encontrado quaisquer vestígios de comércio ilícito. 
 
A tranquilidade pública, em Junho, foi algo perturbada por se esperar que o xeque de Mutucura 
viesse fazer guerra aos portuguesas e à mãe do falecido Chá Agy. 
 
Em 18 de Agosto, vindo de Moçambique, um filho do falecido Chá-Agy, de nome M'falume, ao 
passar por Mutucura foi mandado agarrar pelo xeque das mesma terra, xehé Cheramadane Bine 
Aly. Não foi assassinado, mas deixado em liberdade por grandes instâncias do povo dali e por 
constar ao dito xeque, que uma força militar se aproximava da povoação para, por ordem do 
comando militar, promover a libertação do rapaz.  
 
Alterada a ordem pública, em Mogincual, desde a manhã de 30 de Agosto, por via de correrias de 
macuas. Foram queimadas as povoações denominadas Funco, Namete e Namelacóte por macuas 
de três régulos que anuíram ao pedido do malfeitor xeque de Mutucura para tal fim. 
 
Em 21 de Setembro, um caixeiro de um estabelecimento que existia em Esternau deu um tiro de 
espingarda e involuntariamente cravou duas balas no braço direito dum preto, que não procurou o 
comando militar para se queixar e por isso a questão foi resolvida pelo xeque de Mutucura, 
segundo os usos cafreais, pagando o agressor 80 rupias ao ofendido. Em Infusse, foram libertados 
56 escravos, sendo preso um negreiro e um marinheiro do pangaio que fazia escravatura. 
(B.O.M., 52, de 27.12, p.554-55) 
 
Continuavam os receios das correrias de macuas, que existiriam enquanto o xeque Mutucura não 
fizesse as pazes com a sua irmã, mãe do falecido Ché-Agy. 
 
Uma carta recebida do régulo Morlamuno ou Bamela, datada de Novembro, dava conta da sua 
intenção em reconciliar nuno Fatima Bine Zacarias com o irmão Charamadane Bin Aly, xeque de 
Mutucura. 
 
Em 18, 19, 23 e 30 de Dezembro de 1890, deslocaram-se à fortificação de Mogincual os régulos 
Morlamuno(o mais importante das terras do Imbamela), Cululomuno, Movalamuno(o mais 
importante de Niquithe) e Capirémuno, do interior de Mosselemage. Os mesmos foram 
obsequiados ( 1º, 3º e 4º ), despendendo-se pequenas importâncias para ajudar a sustentá-los e à 
sua gente e aos dois últimos foram oferecidas duas túnicas (malaias) encarnadas, retirando-se 
para os seus acampamentos, nas proximidades do comando, muito satisfeitos. Também foram 
distribuídos aos três régulos referidos 450 litros de feijão cafreal, sem dispêndio para a fazenda 
nacional. 
 
Em Mutucura constava estar junto com o xeque, um régulo importante de nome Nametiamuno, 
além de outros e também que aquele xeque já tinha começado a pagar para que acabasse a 
questão da morte de Chá-Agy, a ele imputada. 
 

1891 
 
Em 1 Janeiro de 1891, retirou para Mosselemage, o Morlamuno, principal régulo das terras de 
Imbamela, que tendo dito a nuno Fatima Bine Zacarias, mãe do desventurado Chá-Agy, que 
vinha procurar o autor da morte de seu filho, nada fez a tal respeito induzido pelo uazir Mussa 
Bine Firede, de Sangage; e segundo constava só teve uma pequena questão com o xeque de 
Mutucura por este se ter arvorado em xeque das terras de Chá-Agy, mas que ele resolveu 
pagando-lhe uma quantia relativamente elevada em dinheiro, fazendas e escravos, sendo um 
destes o menor de nome "Boana" por quem sua mãe chorava por o comandante militar, pouco 
tempo antes, o querer mandar para a escola de artes e ofícios. Segundo constava o pai procurava 
o seu resgate ou já o havia resgatado.. 
 
Em 9 de Janeiro, foi nomeado pelo referido Morlamuno, a dita mãe de Chá-Agy, e habitantes, o 



monhé Selemane Bine Mocombota, xeque das terras de Chá-Agy.  
 
Em 18, constando aos habitantes de Mocungo, do distrito de Mogincual, que o novo Chá-Agy 
queria visitar o comando, reuniram-se com alguma gente de Mutucura e outra do régulo 
M'pizamuno e capitaneados por um tal monhé Tiquila Amisse, seguiram para Esternau afim de 
lhe impedir a passagem no rio quando a maré vazasse, mas como o xeque não aparecesse, até às 
nove horas do dia, retiraram. 
 
À uma hora da tarde do mesmo dia 18, apareceu no comando o xeque pedindo ao seu 
comandante que o reconhecesse como tal e isso fez, deitando-lhe um bocado de farinha sobre a 
cabeça depois de ele jurar manter boas relações com a autoridade do governo, coadjuvá-la no que 
fosse necessário e, principalmente, contra o tráfico da escravidão Foi gratificado com uma 
pequena quantia; e assim se retirou seriam três horas da tarde muito satisfeito e prometendo 
voltar mais tarde acompanhado dos grandes das suas terras para assinar o termo que se lavraria 
do juramento que verbalmente prestou. 
 
Nesse mesmo dia, às cinco horas da tarde, pouco mais ou menos, apareceu alguma gente armada 
correndo para Esternau, mas calculando o comandante que fossem baldados os seus desejos de 
conseguirem apanhar o xeque que havia duas horas se tinha retirado daqui e passando o rio para a 
outra banda, sem novidade, não fez maior caso.  
 
Porém, no dia seguinte queixou-se o xarifo Chimeno, afirmando que lhe tinham morto um 
parente e roubado algum dinheiro e objectos e mandando o dito comandante dizer ao xeque de 
Mutucura o que se havia passado, ele respondeu que era por ordem dele e não do monhé Tiquila 
Amisse, e que as coisas não ficariam por ali porque mais tarde e que de todo o barulho tinha o 
comandante militar culpa por lhe não mandar dizer que o xeque 
 
Mais constou, no comando, que tendo-se alguns macuas revoltado por falta de "comidas", dos 
que se achavam reunidos para as hostilidades, os monhés fizeram alguns tiros sobre eles e disso 
resultou um macua disparar a sua arma indo a bala cravar-se pouco abaixo do ombro esquerdo 
dum monhé parente do xeque Mutucura; e por esta razão todos os régulos macuas foram para as 
suas terras, mas ainda nenhuma gente voltou às suas habitações e principalmente mulheres. 
 
Apresentou-se, em Mogincual, para reforçar o destacamento desta localidade uma força de 12 
soldados de Caçadores 1, ficando assim com 37. 
 
Em Março, continuava alterada a tranquilidade pública, pois eram contínuas as correrias dos 
macuas das terras de Mutucura para as povoações de Baraua, Natinde, Namalungo, etc, roubando 
e saqueando tudo quanto encontravam, a que dava lugar a que estas povoações estivessem 
desabitadas, pois os habitantes estavam quase sempre refugiados no mato. 
 
No dia 6 foi nomeado Vagery Imamo, xeque de Infusse. 
 
No dia 22, foi o comando visitado pelo xeque Mutucura, xehé, Charamadane, o qual pediu ao 
comandante um presente, que lhe foi negado, devido ao péssimo comportamento que tinha tido, e 
fazer e ser a causa da pouca tranquilidade destes sítios, prometendo dar-lhe um presente bom se 
ele se regenerasse ao que ele se riu por resposta. 
 
No dia 24, foi participado por Navimomuno que lhe haviam roubado uma filha. 
 
No dia 31, foi preso Xarifo Abacar, natural de Quivolane, por andar de povoação em povoação a 
comprar gente para escravisar. Este indivíduo foi indicado como autor da compra da filha de 
Navimomuno, indicação feita pelo pai da rapariga. 
 
No dia 15 de Abril, prestou juramento de fidelidade à nação portuguesa, na secretaria do 



comando militar, o xeque das terras de Infusse, Vagery que pelo uso cafreal recebeu o nome de 
Chá Abdala. A tranquilidade pública continuava alterada. 
 
Em 12 de Junho, o 1º cabo Babu Xette, entrou à meia noite pela janela do quarto dos sargentos e 
feriu gravemente na cabeça com um machado o 2º sargento Francisco Xavier Prisco Robin Dias 
e, em seguida, dirigindo-se para a arrecadação onde se achava o impedido, trancou a porta desta 
por dentro e suicidou-se por meio de um tiro de espingarda. 
 
Constava, em Agosto, estar quase resolvida, amigavelmente, a questão travada entre o xeque 
Mutucura e o xeque das terras de Chá-Agy. 
 
A tranquilidade pública, em Setembro mantinha-se sem alteração. Estavam a ser reocupados os 
antigos lugares, nas proximidades do comando, pelos povos que, desde longa data, se achavam 
refugiados em Macuana por lhes terem sido arrasadas as povoações em que habitavam pela gente 
do xeque Bine Camboto. Tanto a gente do xeque Mutucura como a daquele estavam, no presente, 
em completa harmonia e dedicavam-se denodamente à agricultura, para recuperarem o tempo 
perdido. 
 
Em 17, o comandante militar de Mogincual de visitou o posto militar de Infusse, donde regressou 
a 19. Em 22 teve uma conferência com o xeque das terras de Chá-Agy Bine Camboto, a pequena 
distância de Vila Pia, tendo ele previamente para isso sido convidado. Em 28, foi visitado pelos 
xeques Saramadane das terras de Mutucura e M'tiamuno, das terras de Niquita. 
 

1892 
 
Visitaram, o comando, em Dezembro de 1892, os régulos de Mutucura e de Macalanga, que 
manifestaram o desejo de prestarem vassalagem e solicitaram bandeiras 
 
Embora a religião predominante fosse a maometana, na área da jurisdição do comando fazia-se 
sentir muito a falta dum missionário, tendo em vista o grande número de crianças, cujos pais 
desejavam que fossem baptizados. 
 

1893 
 
Em 14 de Março de 1893, prestou vassalagem à coroa portuguesa, o régulo de Mutucura, Saha-
Agy Bin Ally e o seu povo, estando presentes, os régulos da Macallanga, Nanzuellamuno, de 
Likide(Macuana), Metiamuno, o negociante Nurá Latife, o cherife de Esternau, Chamahune e 
muito povo. Depois do acto foi declarado vassalo da coroa portuguesa e nomeado xeque das 
terras de Mutucura, Seremagi, Kinga até Sambulo. 
 
Aproveitando este solene acto de vassalagem e a presença das principais autoridades do distrito, 
o comandante militar achou oportuno dar um nome às povoações circundantes do comando, 
todas próximas umas das outras que formavam um núcleo de população bastante importante, e 
sendo costume muito antigo dos portugueses perpetuarem os nomes daqueles que bem 
mereceram a pátria, não só em Portugal mas também nesta inóspitas regiões. Considerando os 
serviços relevantes que prestou em Moçambique como Governador Geral, propôs à assembleia 
que nas povoações comprendidas entre a ponta de Mocungo até ao extremo sul de Natinde ao 
sopé do alto de Namipe se fundasse uma vila com a denominação de " Vila Raphael de Andrade " 
em homenagem ao senhor Conselheiro Governador Geral Raphael Jácomo Lopes d'Andrade, 
para que possa atestar aos séculos vindouros a posse real da presença portuguesa nestes territórios 
e a gratidão do povo de Mogincual. A proposta, traduzida em linguagem macua, posta à votação 
foi aprovada e aclamada por todos os presentes com grande regozijo. (B.O.M., 14, de 8.4. p.203-
204) 
 
No dia 20 do mesmo mês de Março, queixou-se no Comando de Mogincual, o negociante Lalá, 



com estabelecimento em Natinde, de que a sua loja havia sido saqueada pelas gentes do xeque 
Mutucura.( B.O.M..20, de 19.5, p.272) 
 
No dia 4 de Abril, deslocou-se, pela primeira vez, ao comando o xeque de Mutucura a fim de 
assistir às audiências que o comandante costumava dar todas as quintas feiras para a resolução de 
questões cafreais, apresentado o mesmo régulo um milando seu com o régulo de Inhampeza, que 
foi resolvido a contento das partes. 
 
No dia 5, houve um violento incêndio que devorou quase todas as habitações da rua Luís de 
Aguiar, pertencentes a soldados, chegando próximo da fortificação. Foi combatido por soldados 
do destacamento e gente do capitão-mor de Mutucura, em visita a Mogincual(B.O.M., 28, de 15. 
7., p.426) 
 
Em 2 de Agosto, o comando foi visitado pelo xeque de Mutucura, Chá-Agy Bine Aly que 
compareceu na povoação de Mucungo, sitas nas imediações do distrito. No dia 24 o comandante 
militar foi visitar a povoação do xeque de Mutucura, distante da fortaleza cerca de uma 
légua(B.O.M., 38, de 23.9., p.558). 
 
No dia 8 de Setembro, o comandante militar foi visitado por um régulo de Seremage/Sermage e, 
em 14, pelo capitão-mor da rainha de Sermage, nuna Fatima, que compareceu no distrito de 
Fuco, além rio Mogincual, distante da sede do comando cerca de uma légua(B.O.M.,42, de 21.10, 
p.601). 
 

1895 
 
No dia 23 de Março de 1895, o comando teve informação de ter sido morto o régulo Cambota, 
tributário da rainha de Seremage, muito conhecido nestas terras como negreiro e salteador. Com 
ele teriam sido mortos também três dos seus melhores secretários. Em 27, o comando foi visitado 
pelo xeque Mutucura, que se fazia acompanhar de muita gente das terras de Seremage e 
confirmou a morte do referido régulo.(B.O M., 36, de 21.9, p.363) 
 
Em 8 de Abril, chegou a Infusse, sob o comando de um 2º sargento, a força destinada a constituir 
ali o destacamento. 
 
Em 10 tomou posse do dito destacamento o alferes Augusto César Pereira de Lemos, sendo 
acompanhado de sua família. 
 
Tomou posse do destacamento de Infusse, a 2 de Maio, o alferes Luis Caetano Martins, que 
substituiu o alferes Lemos que seguiu doente para Moçambique. O destacamento foi reforçado 
com mais um cabo e 4 soldados. 
 
Continuava, em Dezembro, a construção da estrada até à praia sem dispêndio para o erário 
público. Noticiava-se ser de máxima urgência a renovação de todos os edifícios do comando de 
Mogincual: os tectos de palha estavam completamente podres, como parte do vigamento e as 
paredes estavam a desfazer-se devido às chuvas, ameaçando ruir a todo o momento. 
 
Em 28, foi entregue o destacamento do Infusse, ao alferes José Joaquim Pinto de Almeida e em 
29, assumiu o comando do de Mogincual o tenente António Rodrigues, que lhe foi entregue pelo 
tenente Tomás Semião Gomes. (B.O.M., 5, 1.2. p.47) 
 

1896 
 
Em 13 de Junho de 1896, prestou vassalagem à coroa portuguesa, acompanhado de muito povo, o 
régulo Jam Tanânhamuno, que para isso foi ao comando de Mogincual acompanhado com o 
xeque de Mutucura. 



 
Em 26, naufragou, na barra do Infusse, uma lancha, perecendo um marinheiro e perdendo-se toda 
a carga e malas do comando e daquele destacamento. 
 
Em 30, o comando foi visitado pelo régulo Inhapiza que se fazia acompanhar de 200 homens 
armados com espingardas e azagaias, que assim testemunhava a sua estima pelas autoridades 
portuguesas. (B.O.M., 11, de 14.3. p111-12) 
 
Em Outubro dava-se conta ter melhorado a situação no comando militar de Muchelia, tendo-se 
apresentado no Mogincual alguns régulos que andavam fugidos e que tomaram conta das suas 
terras. 
 
Por intermédio do comandante daquele posto militar harmonizaram-se as contendas havidas entre 
o xeque de Seremage, Xá-Mamade e o seu sargento-mor Nepuapuara com o xeque de Mutucura, 
Xá-Hage.  
 
Os últimos anos de século XIX foram pautados por uma intensificação do controlo do tráfico 
esclavagista nas margens do rio Kinga, que separava as terras de Mogincual das de Sangage.  
 
Realizaram-se, então, várias operações, terrestres e navais, chegando a estar na foz daquele rio 
três barcos da marinha portuguesa, mas o sucesso alcançado não foi relevante. Daí a 
necessidade da instalação, em Março de 1900, de um posto militar em Kinga, onde ficaria 
sediada uma companhia de indígenas. 
 
Também, por esta época, houve várias tentativas de guerra entre as gentes de Kinga e de 
Sangage, estas ajudadas pelo xeque de Sangage e pelo régulo Bamela.  
 
As terras do regulsdo Xá-Momade, perto de Kinga, eram, em 1900, atacadas por gentes do 
Faralay, do Muhoco e do Cahira. 
 
 
Mostram os dados apresentados que, nos finais do século XIX, em terras de Mogincual, a vida do 
dia-a-dia era pautada pela insegurança e intranquilidade, tanto para as populações locais como 
para as autoridades coloniais.  
 
Para terminar com os conflitos entre as autoridades tradicionais havia que repensar a malha 
administrativa, de modo a torná-la mais funcional e eficiente. 
 
Para atingir tais objectivos, pela Portaria provincial nº12, de 8 de Março de 1898, foi fixado o 
limite das circunscrições administrativo-militares em que achava dividido o distrito de 
Moçambique. 
 
O território continental foi dividido em três capitanias-mores a saber: Macuana, Terras Firmes de 
Mossuril e Angoche, que seriam subdivididas em comandos militares, ficando a existir, naquela 
data, entre outros: 
 
 - o comando militar de Infusse, com sede na vila Pia, abrangendo os territórios do 
Infusse; 
 - o comando militar de Mogincual, com sede em Mogincual, que abrangia os territórios 
entre o Infusse e o rio Kinga. 
 - Os dois dependiam, agora, da capitania-mor das terras firmes do Mossuril.(B.O.M. 10, 
de 5.3., p.137-38) 
 
A portaria provincial nº 123, 8 de Abril, de 1898, aprovava as "Instruções para a organização e 
administração dos territórios continentais do distrito de Moçambique".(B.O.M. 15, de 9.4, p. 169-



172) 
 
Para tornar a administração civil e militar mais eficaz havia que pensar na instalação de 
comunicações funcionais que permitissem a transmissão mais célere de informações 
intracomandos militares e a sede da capitania. 
 
Foi nesse sentido que, em 1900, teve início a construção de um conjunto de estradas e de uma 
rede telegráfica, que iriam ligar os postos militares entre si e a capitania-mor. Em 1902 estavam 
ligados, por estrada e pelo telégrafo, o Mossuril, sede da capitania-mor e os postos militares do 
litoral, o último dos quais o de Kinga.(Ver Anexo ) 
 
Com o propósito de alargar o seu domínio político-económico, as autoridades coloniais 
portuguesas publicaram, em 1902, a portaria provincial nº 579-A que determinava a ocupação do 
litoral do distrito de Moçambique com comandos e postos militares. Aprovava, também, as bases 
das instruções para o serviço dos postos e comandos: 
 
«Urgindo acabar por completo com o tráfico da escravatura e com o contrabando que, a 
despeito das providências repressivas nunca descuradas, continuava a fazer-se no litoral do 
distrito de Moçambique, com afronta das leis portuguesas e dos sentimentos da Nação 
Portuguesa; 
Tendo a experiência demonstrado que, para se conseguir este fim, além de um activo cruzeiro 
dos navios de guerra, era indispensável uma efectiva ocupação de todo o litoral pelo 
estabelecimento de novos postos e comandos militares; 
Sendo certo que a extinção da escravatura e do contrabando traria ainda importantes benefícios 
à pacificação do interior, pois, era por aqueles meios que os indígenas obtinham armas, 
munições e os artigos de que necessitavam, o que, além de os dispensar de recorrer ao comércio 
lícito, lhes fornecia meios de resistência, instigando-os à rebeldia» 
 
A ocupação seria feita com uma rede de 23 comandos e postos militares, entre eles estavam os de 
Mogincual, com um efectivo de um oficial, um sargento, 2 cabos e 30 soldados indígenas e o de 
Kinga com os efectivos da 10ª companhia indígena, que ali ficaria sediada. Enquanto não fosse 
constituída esta companhia, iria aquartelar em Kinga a 2ª companhia indígena. O posto militar de 
Infusse foi extinto. 
 
Com esta rede de comando e postos militares, criados e a criar, pretendia-se, por um lado, 
suprimir o tráfico da escravatura e o contrabando e, por outro, preparar a ocupação do interior e o 
exercício completo da soberania portuguesa.  
 
Competia a cada comandante militar: 
  

- reconhecer pessoalmente a área da sua jurisdição, investigando e examinando os lugares 
da costa acessíveis às embarcações, visitando as povoações e pontos notáveis do interior e 
propondo o estabelecimento de informadores, de pequenos postos de sipaios, ou mesmo de forças 
regulares, onde entender isso essencial ao bom desempenho da sua missão; 
 - incitar os indígenas da região a coadjuvá-los na vigilância, prometendo-lhes 
recompensas pelas denúncias ou informações que forem proveitosas ao seu desempenho; 
 - procurar obter informações do interior, não só de assuntos que se possam relacionar 
com a fiscalização, mas também sobre o nome, a situação, população, comércio e riqueza das 
povoações, disposições dos indígenas para com a autoridade e influência dos chefes; 
 - estudar as carreteiras, cuja abertura se recomendava com mais urgente, e dirigiriam a 
sua construção se de tal fossem encarregados;  
 - ter actualizada a carta do distrito, obrigatória em todos os comandos e postos, onde 
deviam ser assinalados, à medida que iam sendo conhecidos, os pontos da costa acessíveis às 
embarcações, as povoações, caminhos, cursos de água e acidentes notáveis do terreno; 
 - a responsabilidade das boas relações com os indígenas, cumprindo-lhe velar para que da 



parte dos seus subordinados não houvesse e fossem exercidas violências sobre os mesmos 
indígenas;  
 - na sua área de vigilância, deveriam considerar-se como delegados dos capitães-mores 
para o exercício das atribuições cometidas às capitanias e destas autoridades recebiam instruções, 
correspondendo-se, a este respeito, com elas directamente.( B.O.M., 42, de 18.10.1902, p.491-93 
) 

 
3- AS OBRAS PÚBLICAS E A SUA PRECARIEDADE 

 
No posto militar de Infusse 

 
1886 

 
Em Infusse encontrou Azevedo Coutinho, em Março de 1886, uma mal instalada e armada 
fortificação, que ajudou a reforçar com abatises feitas de pau de mangal. Em Agosto seguinte, 
começava-se a construção da paliçada do quartel. Mas a aringa, por falta de presos, principais 
fornecedores de mão-de-obra, não era reforçada com traves grossas. 
 
Em Dezembro as obras do novo quartel estavam paradas por falta de pessoal. Procedeu-se então à 
construção de uma casa da guarda. Nos anos seguintes tiveram lugar mais algumas obras 
públicas: 

1887 
 

Construção de um forno para cozer pão. 
 
Abertura, dentro do fortim, dum poço e desentulhamento de outro, que passaram a fornecer, ao 
pessoal do destacamento, água abundante e de boa qualidade. 

 
1889 

 
Teve início, neste ano, a construção do quartel para os sentenciados, existindo preparado o 
material da terra para o efeito. A sua não conclusão deveu-se à necessidade que houve em cortar 
madeira para reforçar a aringa, cuja renovação e reforço com 200 paus, ficou concluída em 
Outubro. 
Serrou-se e aparelhou-se madeira para portas e janelas. 
Construíram-se três barracas palhotas para abrigo das sentinelas e das bocas de fogo. 
Fizeram-se 6 meias portas para 3 janelas do quartel dos soldados; 4 caixilhos para o quartel dos 
sentenciados, o qual já se encontrava coberto e rebocado. Estava a fazer-se cabides e prateleiras 
para a arrecadação. 

1890 
 

Fez-se um grande cabide volante com prateleiras e 40 tornos para a arrecadação. 
Conclusão do quartel dos sentenciados e a casa para o oficial inferior. 
Maticaram-se e caiaram-se, com greda branca, as paredes e tectos das casas que servem de 
residência ao oficial comandante 
Cortou-se algum mato em frente da aringa. 
Teve lugar a conservação do quartel do destacamento. 

 
1891 

 
Conservação do quartel do destacamento. 
Colocação do pau de bandeira. 
Continuava o corte e transporte de paus para o quartel e para a aringa que estava arruinada. 
 



No comando militar de Mogincual 
 

1886 
 

A ocupação militar de Mogincual, do agrado dos grandes da terra por ela os livrar, supunham, 
das constantes correrias dos "Macuanes" e dos monhés inimigos principais responsáveis pelo 
tráfico esclavagista, teve, efectivamente, lugar em princípios de Outubro de 1886, no lugar de 
Namiepe , na encosta do alto de Natinde. Em Dezembro estavam a construir-se uma palhota para 
arrecadação, o quarto do sargento, a residência eventual do comandante militar, com 4 portas e 3 
janelas e uma casa para a escola. 
Nos anos que se seguiram, entre as muitas obras realizadas, salientam-se as seguintes: 

 
1887 

 
Iniciada a construção, em madeira, de uma fortificação passageira. 
A construção de um cemitério, vedado em madeira. 
Manufactura de mesas, bancos e caixilhos para portas e janelas. 
Construção de uma de uma casa de madeira com 24X6,5 metros, coberta e forrada, exteriormente 
de palha, e guarnecida, interiormente, duma espécie de barro.  
Também foram guarnecidos de barro os tectos de 4 quartos e pregaram-se algumas portas e 
janelas na casa do comandante; 
Construídas 2 casas de palha de 5,6X3 metros, uma em cada reduto, para abrigo das peças, armão 
e outros objectos que não cabiam na arrecadação. 
Feita uma casa para paiol com 25m2 por 3,5 metros de altura, com ventiladores, guarnecida, 
exteriormente de barro. 
Preparação de madeira para uma casa de palha de 33X3 metros para servir de habitação aos 
sentenciados e algumas praças, enquanto não fosse feito o respectivo quartel. 
Fez-se uma forma para tijolo, um ancinho, uma pá para meter o pão no forno, um rodo para 
limpar a cinza do mesmo e uma corrida de 32 cabides. 

 
1888 

 
Continuava, morosamente, a construção da residência do comandante, por falta de mestre. 
Colocação do pau da bandeira e construída uma espécie de estrada, desde a porta da fortaleza até 
Namiepe. 
Fizeram-se e pregaram-se 2 portas e 2 janelas com grades na casa para a guarda e calabouço e 
deu-se princípio à tarimba para a guarda. 
Caiou-se exteriormente a casa que servia de residência ao comandante militar, sargentos e 
arrecadações. 
Fez-se uma casa dentro do quintal do comandante militar, medindo 9X3 metros e outra no quintal 
dos sargentos, com 6x3m, as quais serviam para cozinhas, banho, etc. e uma outra para a guarda e 
calabouço, sendo caiadas interior e exteriormente. 
Cortou-se alguma palha para o quartel das praças. 

 
1889 

 
Continuaram as obras na palhota que havia de servir de quartel ao destacamento. 
Pintou-se o pau da bandeira e alcatroaram-se os respectivos cabos. 
Cortou-se algum mato, em redor da fortaleza, para o campo ficar a descoberto e assim evitar os 
ataques dos macuas. 
Aprontou-se o quartel para o destacamento do de Infusse, onde sendo colocadas as portas e as 
janelas. 
Fez-se uma estante com cabides para a arrecadação e consertou-se uma machila. Nada se fez de 
carpintaria no quartel de Infusse por se terem perdido 44 barrotes e algumas tábuas tranportadas, 
no iate Tungue, naufragado. 



Foram colocados na aringa mais 1020 paus, cuja conclusão se previa para breve. 
Em Novembro, continuavam as obras na casa para a residência do comandante militar e fez-se 
uma porta para um pequeno quarto construído para calabouço. 
Os sentenciados e os soldados cortaram alguma madeira para reforço da aringa. 

 
1890 

 
Conclusão da nova aringa encostada à velha, pela parte exterior para a reforçar, tendo todos os 
paus a ponta aguçada e de guaritas para as sentinelas; 
Corte de madeira para cobertura da casa destinada ao comandante militar, com palha, visto não 
haver carpinteiro habilitado que lhe viesse pregar o zinco já adquirido. 
Caiados os quartéis interior e exteriormente. 
Em Outubro, as paredes da casa para o comandante militar estavam-se branqueando, mas o 
mesmo queixava-se ter de continuar a viver na desgraçada palhota há mais de 3 anos, ainda 
aquela que habitou durante 8 meses fosse mil vezes pior; 
Em Dezembro, continuava a pedir-se o envio de um carpinteiro para pregar as portas e algumas 
janelas na casa destinada ao comandante. Continuava fazendo tal pedido por ter vergonha que 
alguns régulos que o haviam visitado, o vissem a habitar numa casa muito inferior àquela que 
servia de quartel ao destacamento. 

 
1891 

 
Conservação da aringa. 
Consertada a residência do comandante, de que pouco ou nada serviu, pois todos os paus estavam 
podres e na nova ficaram colocadas 8 portas, 4 janelas e 10 caixilhos. 
Colocado cairo em 35 quitandas para soldados do destacamento. 
Foi substituída a cobertura de duas casas e continuava o corte e transporte de palha para as 
restantes. 
Conclui-se a cobertura de algumas casas mais necessitadas e deu-se início ao corte e transporte 
de madeira para guarnecer a aringa que ameaçava ruína por todos os lados. 

 
1892 

 
Reparações dos estragos provocados pelas últimas chuvas, na residência do comandante e nas 
casernas. 

1893 
 

Paradas as obras por se ter mandado reforçar o destacamento de Infusse com 20 soldados. 
Corte de madeira para reforço da fortificação e de palha para recobertura dos vários tectos dos 
diversos edifícios do comando e transporte de barro para o solo das casas e remendar as suas 
paredes. 
Em construção uma nova casa da guarda por a primitiva não prestar para esse fim. 

 
1895 

 
Corte de madeira para renovação da aringa de Mogincual. 
Continuava a construção da estrada até à praia sem dispêndio para o erário público. Noticiava-se 
ser de máxima urgência a renovação de todos os edifícios do comando de Mogincual: os tectos de 
palha estava completamente podre, como parte do vigamento e as paredes estavam a desfazer-se 
devido às chuvas, ameaçando ruir a todo o momento. 

 
1900 

 
Continuava a instalação da linha telegráfica, já concluida entre Mossuril e a povoação de Ibraímo 
e que deveria seguir de Natule à Muchelia e deste pelos postos de Muitiquite, Lunga, Namuco e 



Mogincual, em direcção a Angoche. 
 

1901 
 

Em Abril, prosseguiam activamente os trabalhos com estradas e telégrafos, esperando-se a sua 
conclusão para breve. 
A estrada Lunga-Namuco estava aberta e limpa e tratava-se da construção de duas pontes e 
quatro pontões, alem dos construídos. A de Mossuril a Muiquite estava terminada. 
A linha telegráfica já instalada até à margem do rio Mutomonho, continuava da Lunga em diante 
em direcção a Namuco. 
Os serviços de estradas e a linha telegráfica progrediam a bom ritmo, no mês de Maio. 
Estavam terminadas, em Junho, as estradas da capitania, em construção, faltando, unicamente, 
quatro pontes, na parte pertencente ao posto de Namuco. Iniciada a abertura de uma estrada, para 
ligar o posto de Mogincual ao de Kinga( 40 quilómetros aproximadamente ), tendo sido iniciados 
os trabalhos do dois lados. 
A linha telegráfica chegou já ao Mogincual, ficando montadas as estações de Muchelia, Lunga, 
Namuco e Mogincual( esta montada no dia 2 ). Achava-se assim ligada a sede da capitania com 
os postos de sul, e logo que o estado da estrada de Mogincual a Kinga o permitisse, continuaria 
até Kinga. 
A estrada do Mossuril a Mogincual, passando pelos postos de Sau-a-Sau, Muchelia, Muitiquite, 
Lunga e Namuco media 87 quilómetros e continha uma ponte adiante de Muitiquite, 4 entre a 
Lunga e Namuco( sendo 2 de mais de 9 metros ) e mais nove pontes entre Namuco e Mogincual( 
com 6 a 16 metros ), custou 1 302$090 réis. 
As estradas, bem como o telégrafo, foram realizadas por administração própria e com fundos da 
edilidade. 
Na estrada Mongincual-Kinga, em Julho, estavam já abertos mais de vinte quilómetros. 
Montou-se a linha telegráfica de Mogincual a Kinga, cuja estação abriu a 18 de Outubro. 
Terminou, neste mês, a estrada Mogincual-Kinga, faltando apenas fazer quatro pontes, o que não 
tinha sido realizado por maior urgência por causa dos trabalhos no porto de Kinga. 
O capitão-mor visitou, em Novembro, os os postos de Sau-a-Sau, Muchelia, Muitiquite, Lunga, 
Namuco, Infusse, Mogincual e Kinga tendo encontrado em óptimo estado as estradas, o telégrafo 
e os postos militares. 
Estavam em construção as quatro pontes na estrada de Mogincual a Kinga e continuavam as 
obras neste posto militar. 
Em Kinga Dezembro continuavam as obras no posto militar. Foram concluídas duas pontes da 
estrada Mogincual-Kinga. 

 
1902 

 
Em Janeiro estavam concluídas as duas pontes da estrada Mogincual-Kinga. Neste posto foi 
construído o caminho para a praia em escadaria com paus de mangal, que ficou com 111 degraus. 
As obras do posto de Kinga estavam, em Março, paralisadas por falta de materiais. 
Recomeçaram, em Abril, as obras em Kinga.  
Em Kinga continuaram, em Maio, as obras, com excepção das casas de residência por falta de 
carpinteiro 
Construção em Mogincual, no mês de Junho, de uma caserna para sentenciados, de um calabouço 
e duma casa para a estação telegráfica.  
Ficou concluída, em Agosto, a estação telegráfica de Mogincual, a residência do telegrafista e o 
calabouço. 
Com emprego de soldados e alguns sentenciados terminaram, em Setembro, as obras do baluarte 
norte do posto de Kinga.  
Em Outubro, prosseguiam activamente os trabalhos com estradas e telégrafos, esperando-se a sua 
conclusão para breve. 

 
4- MEMÓRIAS ETNO-SOCIOLÓGICAS DAS TERRAS DE MOGINCUAL 



 
4.1- A POPULAÇÃO, POR SEXOS, EM 1898 

 
Da "Relação da população indígena das diversas localidades da capitania-mor de Mossuril," de 9 
de Março, reportada a 15 de Janeiro, de 1898, constava para o Mogincual e Infusse: 
 
Designação 
das 
localidades 

Habitantes de ambos os
sexos 

Crianças TOTAL 

 Homens Mulheres Masculino Feminino  
Infusse 1600 1500 500 650 4050 
Mogincual 1650 1700 750 800 4900 

Soma 3250 3200 1250 1450 8950 
Total  
da 
capitania 
 

 
19700 

 

 
22200 

 
7250 

 
9000 

 
58150 

Fonte: B.O.de Moçambique nº12, de 19 de Março de 1898, p.145. 
 
 

4.2- ACTIVIDADES E PRÁTICAS AGRÍCOLAS E MANUFACTURAS TRADICIONAIS, 
ENTRE 1886 E 1900 

 
As actividades e as práticas agrícolas, muito condicionadas pelas correrias dos macuas e pela 
falta de chuvas, desenvolvidas pelas populações de Infusse e Mogincual, entre 1886 e 1900, 
tiveram o seguinte calendário:  

Janeiro 
 

Continuação de algumas sementeiras e conclusão de outras. 
 

Fevereiro 
Conclusão das sementeiras. 

Março 
 

Sacha da mandioca, feijão, arroz e milho grosso. 
 

Abril 
 

Início das colheitas de feijão e milho grosso e do corte de arroz. Concluídas as sementeiras das 
leguminosas do território. 

Maio 
 

Colheitas de feijão, arroz e milho grosso e amendoim. 
 

Junho 
 

Colheitas de feijão, milho grosso, amendoim e milho fino.  
 

Julho 
 
Terminadas as colheitas, com excepção da de amendoim. 

 
Agosto 

 
Continuava a colheita de amendoim. Preparação de terrenos para as próximas sementeiras. No 



Mogincual, junto ao comando, plantação de bacelos, romãzeiras, figueiras e laranjeiras. 
 

Setembro 
 

Preparação de terrenos para as próximas sementeiras. 
 

Outubro 
 

Preparação de terrenos para as próximas sementeiras. Início da destilação de caju. 
 

Novembro 
 

Preparação dos terrenos para as próximas sementeiras. Destilação de bastante caju. Começo das 
sementeiras no caso de ter chovido. 

 
Dezembro 

 
Sementeiras de algum arroz e amendoim, no caso de chuvas regulares. 
 
Por aqui se deduz que as principais culturas eram então: mandioca, feijão, arroz, milho grosso 
amendoim, milho fino ou mapira e cajueiros, para além dos coqueiros. 
 

4.3- INDÚSTRIAS TRADICIONAIS 
 

Em Infusse e Esternau os artesãos locias fabricavam panelas de barro e esteiras ou fumbas de 
muitas cores. Também se indicava a pesca a que os homens se dedicava sempre a fome apertava. 

 
 
4.4- ACTIVIDADE COMERCIAL EM MOGINCUAL E INFUSSE, EM FEVEREIRO DE 

1898 
 
 

Designações Comando de Mogincual Posto de Infusse 
 
 

 
-Géneros de exportação 

 

Borracha, milho, mapira, 
algum arroz, café, amendoim e feijão. 

Amendoim, borracha,
cera, feijão, gergelim,
algum café, milho e 

mapira. 
-Géneros de importação Algodões, missanga, algum tabaco, 

quinquilharias e enxadas cafreais. 
Algodões,missangas, 
quinquilharias e sal.

-Pontos de passagem 
importantes das caravanas 

Sem valor. Sem valor. 

 
-Meios de transporte 

Carregadores e lanchas. Carregadores indígenas
do sertão, que são 

substituidos próximos 
das 

lojas por pretos 
pertencentes 

aos negociantes. 
-Unidades de preço A panja de 20 litros 

A pipa de 10 litros. 
Panjas e quissapos, 
sendo a borracha a 

peso. 
 

 
 
 

 
 
 

Borracha a 400 e 600 
réis. o kg 

Café a 500 réis o litro



-Valores dos géneros nos 
estabelecimentos 

 
Arroz a 500 réis o decalitro 

Milho fino a 300 réis o decalitro 
Feijão a 300 réis o decalitro. 

Amendoim a 30 réis o 
litro 

Gergelim a 35 réis o 
litro 

Feijão a 30 a 35 réis o 
litro 

Milho a 20 réis o litro
Mapira a 25 réis o litro
Arroz a 60 réis o litro.

Aos indígenas era 
comprado  

por metade a fazendas.
 

-Quem vende aos negociantes 
 

Indígenas por conta própria. Sem valor. 

 
-Os negociantes encomendam 

directamente aos régulos e 
outros indivíduos ou se servem 
de intermediários que vão às 
povoações comprar géneros 

Os negociantes esperam o que lhes vem à porta e
alguns indígenas das proximidades vão com 

algumas fazendas buscar géneros para os vender
aos negociantes. 

. 
 

Sem valor 

 
- Como regula o preço dos 
transportes, no caso dos 

géneros virem por conta dos 
negociantes ou intermediários 

 
Não tem lugar porque vêm os géneros por conta

própria 

 
 

Sem valor 

 
-Principais regiões produtoras 
dos géneros exportados; sua 

situação relativa e sua distância
em refª ao local do comando; 

nomes dos régulos mais 
importantes 

A maior parte vem do interior, de 1 a 3 dias de
viagem, de régulos macuas, a S.S.O., do
comando, que não reconhecem a autoridade. As
terras de Mutucura, Inhampeza e Kinga ao pé do
comando, produzem alguma borracha, feijão
milho, etc. Régulos a O e S.S.O. do comando-
Muhogo-muno, Guembere-muno, Nhaculula-
muno e Naquite-muno 

Terras da Macuana, 
distantes a 2, 4 e mais 
dias, de vários régulos 

que nunca vêm ao 
litoral.-Intema-muno, 

Nangiga-muno, 
Macote-muno, Mabia-
muno e Entala-muno. 

Fonte: "Quadro Synoptico de informações relativas às capitanias-mores e comandos militares do 
distrito de Moçambique, obtidas em Fevereiro de 1898" in B.O.M- Suplemento nº 15, de 9 de 
Abril. p. 33) 

 
 

4.5- REALIDADE SOCIO-POLÍTICA, EM 1900 
 

Relevantes indicações políticas, sociais, comerciais e industriais sobre as terras do 
comando de Mogincual, dependente da capitania-mor de Mossuril, foram recolhidas pelo 
capitão-mor do Mossuril e tenente de infantaria, António Camisão, que, em 15 de Janeiro de 
1900, escreveu sobre as temáticas seguintes, que se transcrevem: 
 

«1- Raças ou tribus: Macua- Ramo oriental da raça ou grande grupo bantu. 
 
2- Religião: Maometana. 
 
3- Régulos: 

  
-O Xeque Xá-Mamade, que substituiu a falecida rainha Fatima, que tinha como 
subordinado o sargento-mor Nipuaparra; 
-O xeque Xá-Hage, de Mutucura, que tinha com subordinados o capitão-mor Iahia e o 
sargento mor Amade; 
-O capitão-mor Chale e sargento-mor Salimo, junto do posto; 
-O régulo Nizalamuno; 



-No interior ficavam o xeque Mahanamuno e os régulos Mecoamuno, Melogeamuno, 
M’pizamuno e Tutua. Este, muito fiel ao governo, parece ter falecido em Setembro de 
1899. 

 
4- Distâncias e direcções, relativas ao comando, das residências habituais dos 

régulos e algumas indicações itinerárias:  
  

-Xeque Xá- Mamade e Nipuaparra, em Seremage, 30 quilómetros S. ; 
-Xeque Xá-Hage, Iahaia e Amade, em Mutucura, 8 Km, N ; 
-Capitão-mor Chale e sargento-mor Salimo, junto do posto; 
-O xeque Mahanamuno, em Natavo, 60 a 70 Km. OE; 
-O régulo Mecoamuno, em Nhamecoa, 15 Km, NO; 
-O régulo M’pizamuno, em Umpiza, 8 Km, O; 
-O régulo Tutua, em Miquite, 70 a 80 Km, OE. 
 
5- Vias de comunicação: Namuco-Infusse; Namuco- Mogincual( parte em construção). 

 
6-Povoações pertencentes a cada régulo:  

  
-Do xeque Xá- Mamade: Natinde, Esternau, Namalungo, Mualanga, Namaete, 
Namilocoto, Seremage, Nacole, Zaco e Mege; 
-Do xeque Xá-Hage: Mecungo, Migirite, Manquene, Mutucura, Nhanchue, Cambo, 
Namicata, Naningur, Sepichoquesse, Jamassa; Malumbo, Megiruma, Namicone e 
Namicata; 
-O capitão-mor de Mutucurra, Iahaia, governava, em parte as terras do Xeque; os demais 
régulos não tinham terras verdadeiramente suas; 
-Do xeque Mahanamuno: Natavo, Iarrua, Ianamiruta, Iaimanha, Unchapue, Inhaquerra, 
Uirripa, Namige, Matapau, Mitalene, Mecoco, Etupo e Nacurapa. 
-Do régulo Mecoamuno: Nhamecoa, Samogea, Merrimo, Iáquáqua e Mezogo; 
-Do régulo Melogeamuno: Napala e Sanasana. 
-Do régulo M’pizamuno: M’piza, Machece, Nacabaia, Muala, Midolene, Metecura, 
Namige, Muculecha e Ialivale; 
-Do régulo Tutua: Niquite, Necolene, Natove, Netiquina, Naconha, Naljopa, Untipo, 
Miceane, Outula, metapa e Sualea. 

 
7- Povoações directamente subordinadas aos comandantes. Chefias e postos:  
 
Mogincual e Infusse, este já dependente do posto de Namuco. As povoações pertencentes 

aos ditos régulos, conforme a sua sujeição  
 

8- Estimativa da população e gente de guerra: 4500 almas, com 700 a 800 homens de 
guerra. 
 

9- Relações políticas dos régulos com os comandos ou postos e de régulos entre si: 
 

A rainha de Seremage e o xeque de Mutucura eram grandes inimigos e faziam, 
reciprocamente, as razias que podiam um ao outro, acontecendo que, nessas ocasiões, a gente que 
se encontrasse com menos poder ia refugiar-se, junto ao posto militar, regressando às suas terras 
após o fim da contenda. Alguma vez as partes em litígio apresentaram queixa verbal às 
autoridades portuguesas. Contudo, nunca deixaram de o fazer por escrito, tendo sido recebidas 
cartas queixando-se um do outro. 

Com o falecimento da raínha Mafatima, em Julho de 1899, surgiram novos conflitos, mas 
o seu sucessor Xá-Mamade, juntamente, com o Farelai, encontrou-se, em Namalungo, com o 
comandante de Mogincual e, aí, os dois afirmaram dar por findas todas as contendas com o Xá-
Hage, jurando ambos não fazer coisa alguma no futuro sem a ordem do governo.  



 
Em resultado deste encontro e dos compromissos nele assumidos e da ida, a Mongincual 

do comandante da Muchelia, o xeque Xá-Hage tomou, pacificamente, conta das suas terras e 
apresentaram-se no posto os seguintes régulos:  
  

-Em 9 de Novembro, Iahaia, capitão-mor de Mutucura,, sargentos-mores Amade e 
Salimo, os régulos Nizalamuno, M’pizamuno, Mecoamuno, Brumamumo, Namugecamuno, 
Nicatamuno e Namitolemuno; 

-Em 19 do mesmo mês, os régulos Melogeamuno, Nhacozemuno, Macarrimuno, 
Tamessormuno, Mepocheiamuno e Mepingamuno; 
-Em 21 de Novembro, o régulo Tutua; 
-Em 23 de Novembro: o xeque Mahanamuno e régulos Mamirutamuno, Ruamuno e 
Turramuno; 
-Em 10 de Dezembro, o Xá-Hage apresentou os régulos: Mezea, Amba, 
Nanarramemuno, monhé Amir, Cocherruamuno e Namuhiamlamuno. 
 

O posto nunca foi atacado e o xeque de Mutucura prestou serviço nas operações de 98. 
 

10- Usos e costumes indígenas: constituição da família: 
 

Os indígenas moametanos constituíam família segundo a sua religião, mas na maioria 
viviam com uma ou mais mulheres, sem casamento de qualquer rito.  

Muitas povoações eram apenas formadas por meia dúzia de palhotas pertencentes a 
indivíduos da mesma família.  

O homem exercia sempre direito de senhor sobre a mulher; era esta quem culimava e 
tratava dos trabalhos domésticos. Quando casados com mais de uma mulher, tinham uma a que 
chamavam grande e a que as outras deviam uma certa obediência. Quando se separam, eram, em 
geral, as mães que ficavam com os filhos. Para cada mulher tinham, principalmente, os grandes, 
uma palhota separada. A povoação de um régulo consistia, em muitos casos, no ajuntamento de 
palhotas( 40 ou mais ) das suas mulheres.  

Os nascimentos não davam origem a quaisquer manifestações, mas eram curiosos os 
batuques com que eles celebravam, em regra, a puberdade das raparigas.  

Enterravam-se nas machambas próximo das suas palhotas e tratavam com cuidado das 
sepulturas dos seus, que cobriam, pelo menos, com uma espécie de telheiro de macute.  

Os herdeiros eram, por sua ordem, os sobrinhos, filhos de irmãs, ou irmãos e os pais. O 
luto rigoroso obrigava a um grande batuque, à rapagem do cabelo e ao uso de pano branco em 
volta da cabeça.  

Circundavam-se os maometanos.  
Os indígenas do interior( macuas e namarrais ) e muito raramente os do litoral, tatuavam-

se.  
As mulheres faziam buracos no nariz, orelhas e lábio superior, em que metiam botões de 

pau preto, metal amarelo, etc,.  
Os pretos maometanos usavam cabaia.  
Os do litoral vestiam-se de cabaia ou panos presos na cintura e as mulheres panos 

seguros por baixo dos braços.  
Os do interior usavam apenas um pequeno pano cujas extremidades seguravam na 

cintura, anterior e posteriormente.  
Apreciavam muito como ornamento, as missangas de que fazem brincos, pulseiras, 

cintos, colares, etc. Usavam muito as manilhas de latão nos braços e nas pernas: as mulheres do 
litoral usavam correntes de prata, a que chamavam maluatas, nas pernas, junto dos pés.  

Alimentavam-se de farinha de de milho fino pilado e de mandioca crua e algum arroz 
cozido, e muitas vezes cru, só amolecido em água fria.  

Eram em geral supersticiosos. Tinham em grande conta os feiticeiros que lhes predizia os 
acontecimentos, e que consultavam antes de qualquer empresa.  

Juramentos: os monhés juravam pondo as mãos sobre o alcorão aberto, dizendo o 



juramento e levando as mãos à cara; os macuas do interior pronunciam o juramento entregando 
uma arma sua ( faca, azagaia,, etc. ) a quem o recebia e a quem ficava pertencendo a arma; os 
macuas amonhezados modificavam esta forma colocando a arma sobre a alcorão aberto. Para 
maior solenidade do juramento, e por ventura maior garantia, usavam tomar banho. 
 

11- Crimes mais comuns. Noção que tinham da justiça e castigos que aplicam: 
 
Roubos de fazendas, dinheiro e mulheres, ferimentos e assassinatos. Têm bastante noção 

da justiça, sujeitando-se regularmente ao castigo, que reputem justo. Na falta de delinquente 
consideram os parentes mais próximos como os próprios. Os crimes e delitos são julgados nos 
tribunais de Moçambique ou na capitania-mor, segundo a sua gravidade. Os pequenos delitos, 
como a embriaguez, etc, castigam os régulos com dias de trabalho. Quando a falta é mais grave 
mandam apresentar ao comandante que lhe dá o devido destino. É os régulos que levam as 
queixas, castigando estes geralmente com indemnizações para o queixoso, de que eles percebem 
uma parte. Raras vezes levam os milandos ao comando. 
 

12- Emigração: quantitativo, direcção, causas:  
 

Não existe emigração. Algumas vezes os indígenas mudam temporária ou 
definitivamente dumas terras para outras, mas para pequenas distâncias. 
 

13- Géneros que cultivam e quantidades relativas às próprias necessidades: 
 

Milho grosso e fino, feijão, arroz, mandioca, batata-doce e amendoim, em quantidades 
pouco superiores às suas necessidades, e tabaco. 
 

14- Artigos de venda:  
 

Aguardente de caju, milho grosso e fino, algum arroz, amendoim, borracha, cera, café, 
mapira, gergelim, tabaco( estes últimos seis géneros vindo do interior ), cabritos, aves e ovos. 
 

15- Artigos de importação: Algodões estampados, chitas, arroz da Índia, tabaco, azeite 
de amendoim, missangas, petróleo, chá e açúcar, arame para manilhas, enxadas cafreais e sal. 
 

16- Povoações em que fazem negócio. Caminhos seguidos para essas povoações. 
Pontos de passagem das caravanas: 
 

Infusse e Mogincual. Seguem caminho de preto e raras vezes por estrada. Lanchas para 
Moçambique, onde vão fazer negócio. 
 

17- Estabelecimentos de géneros e mercadorias no ano de 1899: Mogincual 5. 
 

18- Indústrias mais ou menos rudimentares que existem:  
 

A única indústria de algum valor é a destilação do cajú. De resto, os indígenas fabricam: 
macute para cobertura de palhotas, cairo( espécie de corda da casca do coco ), cambala( corda 
entrelaçada para as quitandas feitas de olas de palmeira brava ), quitundos( espécie de cesto feito 
de bambú ), telos( espécie de joeiras feitas de bambú ), esteiras, quissapos( sacos de esteira ) e 
utensílios de barro. Encontram-se alguns ourives, ferreiros e, no litoral, carpinteiros que fazem 
lanchas, e calafates. 
 

19- Breve indicação do progresso, estacionamento ou decadência do comécio, 
indústria e agricultura: 
 

O comércio é feito por índios( na maioria ingleses ), que vêm estabelecer-se aqui e 



geralmente não permanecem mais de um ano. Compram os géneros aos indígenas da localidade e 
do interior: com estes o negócio faz-se quase sempre por troca de fazendas.  

Poucos são os negociantes que mandam carregadores, ao interior, comprar géneros. São 
enormes os lucros que auferem estes negociantes( monhés ) que nada produzem e mais 
concorrem para o atrofiamento do comércio e da indústria. As indústrias são rudimentaríssimas e 
estacionárias. A agricultura, em pequena escala, emprega os meios mais primitivos e está, 
lastimosamente, abandonada pelos donos dos terrenos. 
 
20- Madeiras existentes. Exportação: Nada referido.» 
 
Fonte: Apêndice ao«Boletim Official» da Província de Moçambique, Suplemento nº 13, 
15.1.1900. 
 

 
4.6- PADRÕES ALIMENTARES EM 1964 

 
 
Cerca de 200 anos após a sua difusão em Moçambique, a mandioca era, em 1964, o principal 

alimento-base das populações do posto-sede de Mogincual.  
 

 
Fig. VI- Campo de mandioca   Fig. VII.- Capinagem machambas 
 
Este produto alimentar utilizava-se seca, cozida ( verde e seca ), guizada ( verde ) e assada ( 

verde), podendo, com ela, preparar-se várias pratos: tshima ou karakata ( massa ), makaka (seca), 
mandioca ( verde ), mussumbo ( verde cozida ) e limino ( guizada ). 

 
A mandioca, depois arrancada e descascada, era colocada ao sol, em terraços, para secar.  
 

 
Fig. VIII- Mandioca a secar ao sol 

 



Depois de seca guardava-se, também, em terraços, dentro da palhota. Daqui saía, conforme as 
necessidades diárias. Para ser pilada e cozida ao lume, para preparação de bolos (karakate)que 
serviam para acompanhar com peixe ou carne ou na sua falta, com hortaliças, folhas de feijão, 
abóbora (singuia), batata-doce, mandioca e de plantas silvestres (enhéwé). Ou para ser consumida 
seca para acompanhar carne ou peixe.  
 

O prato de mandioca cozida era da mais simples preparação. Depois de descascada, cozia-se, 
com sal, durante meia hora. Era acompanhada com carne ou peixe. Quando não havia caril 
(designava tudo o que acompanhava o alimento principal ) comiam-na sem mais nada. 

 
A mandioca guisada exigia mais ingredientes e uma preparação mais complexa. Tirada a 

casca era cozida com óleo de coco, de semente de pepino (muchire) ou de amendoim, de fabrico 
caseiro e comida com peixe frito ou carne. 

 
A mandioca verde, depois de descascada e de levar um pouco de sal, servia para acompanhar 

a castanha de caju assada. 
 
Este tubérculo constitui a alimentação de toda a população, excepto as crianças com menos de 

um ano. O consumo repartia-se por duas refeições principais: uma pelas 12 horas e outra depois 
do sol-posto. Cada adulto, em caso de abundância, podia comer um quilo de mandioca/dia e uma 
criança, cerca de metade. De manhã, muitas pessoas comiam mussumbo ou mandioca, havendo 
outras que nada ingeriam. 

 
Os membros da família não tomavam juntos as principais refeições. Os homens comiam com 

os filhos e as mulheres com as filhas, cabendo à dona da casa a distribuição dos alimentos por 
cada membro do agregado. 

 
Como alimentos secundários utilizavam-se: a carne ( enhama ) de galinha, pato, cabrito, de 

caça, pássaros, gafanhotos ( nypalaka e nazope ), sapos ( numé ), gibóia ( ékuka ) muchém ( 
mathé ) ... ; o peixe ( ehópa ) de água doce, como, mukopo, nhanere, nikupa, nanhokolo( enguia 
), tempa( espécie de taínha ), kudjera (camarão), o peixe de água salgada: taínha, raia, tartaruga, 
camarão, lagosta, garoupa, tubarão, carapau, sardinha, pescada, peixe serra, ...; diversas 
variedades de feijão: cute, jugo, namerrua, muire; amendoim ( mandoim no litoral e nahatuvi no 
interior ); milho grosso ( nacuho ); mapira ( méle ); meixoeira ( nhoti ; abóboras ( singuia ); 
melancia ( niúriho ); melão ( mechire ou malão quando grande ); cabaceira ( nsuku ); coco ( école 
e inchala quando tenro ); castanha de cajú ( koroso ); manga verde; arroz, ... . 

 
O feijão podia comer-se verde, com ou sem vagem, e seco, inteiro ou pilado. O amendoim 

pode utilizar-se verde( cozido ) e seco ( assado, crú e torrado ). Quando verde cozia-se com 
casca, que depois se retirava. Podia ser comido com mussumbo ou simples.  

 
O amendoim podia ser assado, numa lata ou directamente, em cima das próprias brasas, com 

ou sem casca. Diferia do torrado por não levar sal. Comiam-se sem outro alimento. 
 
O milho utilizava-se na alimentação em verde ( maçaroca ), cozido e assado, comido só, e em 

seco, torrado, torrado, pilado com açucar ou sal. Também servia para fazer tchima. Quando bem 
pilado transformava-se em farinha. Quando mal pilado era cozido e misturado com feijão, 
originando a chamada murrama. 

 
Quanto ao cereal sagrado, a mapira podia consumir-se em verde ( raramente ) e seca que 

podia ser bem pilada. Com a sua farinha fazia-se tchima, papas ( épepé ), utilizando-se, ainda, na 
sacralização de objectos e de espaços profanos. Quando mal pilada servia para preparar a 
murrama. 

 



A abóbora cozida, com ou sem casca, servia de acompanhamento ao peixe frito e camarão. 
Podia, também ser comida sem qualquer acompanhamento. 

 
As cozinheiras eram hábeis a confeccionar bolos de arroz, milho e mapira, designados, 

genericamente, por mukate. Nos de mapira entrava farinha, açucar, coco, óleo, água fervida, sura 
e sal. Depois de amassada, a farinha ficava a fermentar, em lugar quente- perto do lume ou ao 
sol- durante algumas horas. Depois de lêveda, a massa, que devia ficar um pouco aguada, era 
vertida para formas de lata, que eram colocadas dentro de uma panela de barro que, depois se 
punha  ao lume. 
 

 
Fig.IX- Parte do trem de cozinha 

 
A alimentação local, pelas suas influências asiáticas, era riquíssima em temperos (zoluka ), sendo 
de salientar: o sal ( maka ); o piri-piri; a manga azeda e seca; os óleos de coco, amendoim e 
pepino, que eram cozinhados; o matayela, fruto silvestre de uma trepadeira, que se utiliza seco; o 
tamarindo ( owepa ), silvestre ou cultivado, e utizado verde ou maduro, mas sempre cozinhado; o 
limão ( limo ou achar ), utilizado em sumo; o açafrão ( indjano ), túberculo que secavam e 
pilavam e depois cozinhavam; o tankaúze ou écohaho, túberculo de origem indiana, como o 
açafrão; a cebola ( sapola ), o alho ( aió ); o olapa, polpa do fruto do embondeiro que era 
utilizada seca, sendo muito azedo. 
 

O Fabrico artesanal de bebidas 
 

Eram múltiplos os produtos, que depois de fermentados e destilados, davam origem a bebidas 
alcoólicas: 

 
- Os frutos maduros da árvore reparepa eram esmagados e depois misturados com água. A 

mistura ficava a fermentar durante cinco. Depois passava-se à destilação, realizada em 
alambiques ( akapuite ) muito rudimentares, constituídos por velhos canos de espingarda, sendo o 
resultado um "vinho" muito forte e embriagante. 

 
- Da planta nanreze colhiam-se, quando maduras, uns pequenos frutos, do tamanho do grão de 

mapira, amarelados, que esmagavam e misturavam com água. Fermentavam durante três dias e 
ao quarto, procedia-se à destilação, que originava uma bebida alcoólica muito apreciada. 

 
- Dos frutos maduros, azulados e do tamanho de feijões, da planta tekereque, muito doces e 

apreciados pelas crianças, também de fazia "vinho". Depois de esmagados e após três dias 
fermentação, procedia-se à sua destilação. 

 



- De uma outra árvore, a que chamavam merrazi, extraiam uns frutos vermelhos, bastante 
ácidos, que as populações costumavam comer. Esmagavam-nos, e ao fim de 5º dia, faziam a 
destilação, donde resultava um "bom vinho". 

 
- A mankava/ni proporcionava uns frutos amarelados, do tamanho de uma tangerina e muito 

doces e comestíveis. Depois de esmagados eram destilados ao fim do 4º dia. 
 
- Da mukuluko/ni colhiam uns frutos( msala) comestíveis, muito semelhantes à laranja., cujas 

sementes eram deitadas numa panela com água. A mistura fermentava durante 7 dias e depois 
procedia-se à destilação. 

 
- A n'tyela, cujos frutos comestíves e muito doces, que depois de maduros eram esmagados e 

o fim de 4 dias destilados. 
 
- A palmeira brava ( n'kuta/mi ), muito abundante no território, constituía uma das principais 

fontes de matéria prima destinadas ao fabrico de bebidas. Cortavam-se os seus troncos roliços e 
pelo local do corte começava a escorrer um líquido- a sura- que se recolhia com a ajuda de 
pequenas cabaças. Depois de cheias eram despejadas num recipiente maior. Devia ser bebida no 
próprio dia da recolha e nunca ser misturada com a do dia anterior, sob pena de ficar azeda. Tinha 
uma enorme aplicação, como fermento, no fabrico de bolachas, pão e dos mukate, já referidos. A 
sura também era extraída da palmeira/coqueiro com o corte das infrutescências. 

 
- O ananás ( nanai ) para além da sua importância na dieta alimentar era utilizado no fabrico 

de álcool. Depois de maduro e de tirada a casca, cortavam-no em pequenos pedaços que, de 
seguida, eram esmagados e misturados com água. Findo os quatro dias de fermentação, fazia-se a 
destilação, obtendo-se uma excelente bebida. Procedia-se, do mesmo modo, com a laranja ( 
raranja ), a manga e a banana.  

 
-A mapira ( méle ) produzida, anualmente, grande parte dela, destinava-se ao fabrico da 
otheka. Com o farelo da mapira, misturado com água e açúcar faziam um "mosto" que 
fermentava, durante, quatro dias. Ao 5º destilavam-no.  
Quanto à otheka, a mapira era misturada com água durante 15 dias. Depois é pilada e 
misturada com farinha de mapira ou de mandioca e colocada em panelas. Ao fim de cinco 
dias podia beber-se.  Com a mapira misturada com mandioca também se fabricava para 
otheka, cujo processo de preparação é o seguinte: Começa-se por remolhar a mapira 
necessária, que depois de germinada é colocada a secar durante uma semana. Depois, pila-se a 
mandioca seca, sendo a respectiva farinha cozida e depois misturada com mapira, 
previamente, preparada para o efeito. A mistura coloca-se numa panela ( ekháli ), onde 
permaneceria, cerca de cinco dias, a fermentar. A bebida daí resultante, depois de coada com a 
ajuda de um pano, distribuía-se, por várias panelas, onde fica a decantar, durante 24 horas. 
Depois estava pronta a ser consumida. 
 
- A cana-de-açúcar ( inhale/mi ) depois de descascada e cortada aos pedaços era pilada. Com 

água, permanecia, em panelas, durante sete dias. Seguiam-se a destilação e o consumo. 
 
- A batata-doce ( karaka ), após descascada e cortada aos bocados, era colocada ao sol para 

secar. Depois de seca e pilada, misturada com mapira fermentada e colocada, com água, numa 
panela. Ao fim de três dias esta bebida, a que chamam de mazizíma, podia ser consumida, sem 
perigo de embriaguez. 

 
Do cajueiro (n'caju/mi ) era aproveitado o fruto maduro, sem noz. Depois de esmagado, 

colocavam o mosto num tambor para aí fermentar durante sete dias. Seguia-se a destilação e 
consumo, em abundância, do chamado vinho de caju. Também se podia utilizar outro processo 
no seu fabrico. Depois de seco ao sol, o fruto era colocado, numa panela, com água, durante sete 
dias, seguindo-se a fase da destilação. Este vinho que tomava o nome de kokotsolo, tinha um teor 



alcoólico maior que o dito vinho de caju. Se aquele era muito grande adicionam-lhe água. Se era 
demasiado baixo, misturavam-lhe açúcar, ficando três dias a fermentar. 
 

 
Fig. X- Pera com castanha de caju 
 

 
4.7- RITOS INICIÁTICOS 

 
Gravidez e infância 

 
Após o terceiro mês de gravidez, a mãe da mulher grávida vai consultar a curandeira ( 

makulukane ) que receita um remédio (muanamurrimo )constituído por raízes de metula. Com ele 
faz-se chá que a grávida tomará, de manhã cedo e à tarde, durante cinco meses, com a finalidade 
de proteger o bebé em gestação. 

 
Ao sétimo dia de vida da criança, um padre maometano queima incenso junto da porta para 

que a mesma possa sair e apanhar a luz do dia. De seguida o oficiante pendura no pescoço da 
criança o irize ( incenso embrulhado num pano ), para a proteger de qualquer susto quando a mãe 
sair para a rua. 

 
Com o propósito de evitar as dores de barriga, aos dois meses de vida é realizada a cerimónia 

( wekelia ) da ungição da criança. Para o ritual apenas são convidadas as mulheres idosas que 
tenham tido filhos. Depois de almoçarem cabrito, peixe, galinha e arroz, à tardinha a curandeira 
unge a criança com óleo de rícino. ( macurra écura ) 

 
Segue-se a cerimónia do corte de cabelo ( intahiro ) que tem lugar aos três meses. Então a 

mesma curandeira é convidada e a realiza a intahairo, que permitirá aos pais voltarem a dormir  
juntos. Até aí o marido não podia dormir nem ter relações sexuais com a sua mulher. À cerimónia 
apenas podem assistir mulheres. Também aqui são fornecidos alimentos às convidadas.  

 
Quando a criança começa a andar ( tengarengue ) é realizada o cerimonial de apresentação da 

criança à sociedade, em que tem lugar o batuque de homens e mulheres ( liquiringa ). Nesta 
ocasião o pai mostra a criança a todos os presentes convidados, que, a partir deste momento, 
fazem as suas oferendas, que podem ser constituídas por uma galinha, dinheiro, um, peça de 
roupa, entre outras. Nesta cerimónia a criança recebe o nome definitivo, escolhido pelo pai. 
Enquanto que primeiro filho terá o nome da sua família, o segundo receberá o nome da família da 
mãe. Nestas festa os convidados são obsequiados com carne, arroz e bolos e doces variados. 



 
A partir dos seis anos os rapazes são submetidos à cerimónia da circuncisão ( kalawa ) e as 

raparigas a partir da primeira menstruação, ao rito de passagem denominado mwalé ou mwali.  
 

A Kalawa 
 

A data da cerimónia, geralmente, realizada na estação seca e após as colheitas, é da 
competência do regedor da área de residência dos rapazes. A escolha do local do ritual, situado 
sempre no mato, em local recôndito, cabe sempre ao curandeiro (mafundi ) maior da localidade 
ou suas proximidades. Após a selecção, o local é vedado paus e ramos, de modo a protegê-lo dos 
olhares indiscretos do exterior do cercado. 

 
Preparado o espaço rituálico, os pais e tios das diferentes povoações levam os rapazes até ao 

acampamento, onde também entregam panos e farinha de milho. No exterior as crianças formam 
em fila e ficam à guarda de dois homens. Um destes, leva um rapaz de cada vez e entrega-o a um 
outro que está à porta do recinto que o conduz ao curandeiro. Este procede à operação ( suna )- 
corte do prepúcio-. Depois de desinfectar a ferida com álcool, o circuncidado volta, novamente 
ao exterior, onde aguarda, em fila, que terminem todas as operações. Voltam então para interior 
do terreiro. 

 
Os primeiros tratamentos apenas terão lugar nos sete dias subsequentes à operação, período de 

tempo que não têm autorização para tomar banho nem para sair do cercado. É um período de 
reclusão e de exclusão relativamente à comunidade. Não recebem visitas de quem quer que seja.  

 
Realizada a pequena cirurgia, tem início um processo intensivo de enculturação e de 

socialização destinado a ensinar aos jovens como devem, futuramente, tratar com os mortos e 
com os vivos, preparando-os para serem adultos operantes e responsáveis. Passado o sétimo dia, 
tem lugar um batuque ( namahanja ) acompanhados de cânticos( hungué ), ao qual podem assistir 
homens e mulheres. Os ensinamentos continuam por um período de dois meses, altura em que 
abandonam o acampamento. Depois de procederem à sua destruição pelo fogo, os rapazes fazem 
um batuque ( liquiringa, rewa, curaco, namahanja ).  

 
Durante a cerimónia serve-se: arroz, tchima, peixe, cabrito e galinha, produtos oferecidos 

pelos pais dos rapazes, que no final são entregues às respectivas mães. 
 

A iniciação das wamuali 
 
A data do início do batuque errumbulo cabe ao regedor e, geralmente, tem lugar depois do 

aparecimento da primeira menstruação da rapariga. Na impossibilidade de ser realizado na data 
apropriado, podia ter lugar durante um ano. Neste batuque cerimonial podiam reunir-se várias 
raparigas. 

 
Chegado o momento próprio, a família da iniciada prepara os produtos alimentares 

necessários para tão relevante festa, que tem lugar na residência de uma delas. Para o efeito são 
convidadas as mulheres velhas, de prestígio, maometanas ( wakulukana ), que fazem um cercado 
em volta de uma árvore grande para fazer sombra. A dança dura três dias. As raparigas estão nuas 
com também, por vezes, as mulheres convidadas, para melhor poderem explicar as vicissitudes 
da função sexual, como agradar aos maridos e lhes ensinar que o tempo de meninas passou, não 
podendo, daqui, em diante, comportar-se como tal, mas como mulheres adultas. A dança é 
acompanhada de cânticos maliciosos ( likiringa simwié ). Neste rito de passagem as iniciadas 
recebem conselhos e ensinamentos sobre todos os aspectos da vida. Está interdita a presença de 
qualquer homem, mesmo autoridades, nesta batuque de mulheres. A família paga 10$00 por cada 
iniciada. 

 
As raparigas a partir da festa do errumbulo já podem casar. 



 
O Casamento ( arusi ) 

 
Escolhida a rapariga do seu gosto, o rapaz tem de escrever uma carta ao pai da moça 

pretendida em manifesta a intenção de casar com a sua filha fulana de tal. O pai se gostar e 
conhecer as sua famílias responde-lhe que pode casar com a sua filha fulana. Se não conhecer o 
rapaz não aceitará o pedido. Após ter recebido a resposta, o rapaz manda ao pai da moça uma 
certa quantia em dinheiro( mawalo ), que pode ser 10$00 ou 20$00. A partir deste momento não 
poderá falar com a namorada, podendo, contudo, contactá-la por carta e oferecer-lhe presentes- 
roupa, cigarros, açúcar, peixe- tendo como intermediário o pai. Este tem depois de convidar o 
rapaz e os seus amigos para um almoço em sua casa, designado por marahapa. É costume, a a 
partir deste momento, a rapariga preparar alimentos que manda ao noivo.  

 
Antes do casamento os pais do noivo deslocam-se a casa dos pais da noiva, que lhes oferecem 

um banquete, para acordarem o dote( mahari ) que terão de pagar antes do acto nupcial. Obtido o 
consenso combina-se o dia do casamento. O quantitativo do mahari, em dinheiro, oscila entre os 
400$00 e 800$00, é entregue à noiva, que o guarda ou compra roupas, adornos e outros artigos de 
uso pessoal, de que necessitar. O dinheiro podia ser substituído por dois cabritos, sendo um 
grande e outro pequeno. No século passado( XIX )era pago com um pano preto de 24 metros ( 
canique ) Na falta de concretização do casamento, por culpa da noiva, o mahari é devolvido, bem 
como tudo o que lhe foi oferecido e a seus pais. Também os pais da noiva podem não 
consentirem o casamento se derem conta das poucas e más qualidades do pretendente à mão de 
sua filha. O divórcio, com fundamento na falta de virgindade da noiva, dava direito ao homem 
receber metade do mahari, ficando a parte restante com a mulher, bem como os panos que lhe 
haviam sido oferecidos pelo namorado. 

 
No dia do arusi ( designação também dada às raparigas antes da puberdade ), os pais dos 

noivos preparam um banquete onde não faltam o cabrito com arroz, galinha à cafreal, chá e bolos 
e munem-se de moedas para distribuir pela raparigas que entoam um canto denominado vizia. A 
festa, realizada na casa dos pais da noiva, tem início, na véspera do evento, com os batuques 
maulide e dufo. Assitem muitos convidados, a quem servem durante a noite chá com bolos.  

 
A noiva, de manhã, depois de assistir à noite de folia, recolhe a um quarto onde fica sentada 

até momentos antes da cerimónia. Ao aproximar-se a hora do casamento, que tem lugar por volta 
das 12 horas, o noivo veste uma batina e coloca na cabeça um cofió enfeitado com um pano 
branco. De seguida, dois homens da sua família transportam-no, numa cadeirinha, até à porta do 
quarto onde está a noiva, iniciando-se, neste momento, os cânticos e rezas maometanas 
adequados ao acto, dirigidos pelo xéhé ou imamo e participados pelos convidados presentes. 
Findo o ritual religioso, o oficiante leva o noivo à presença da noiva e, depois de unir as suas 
mãos, volta a orar. Chegou o tempo dos noivos se sentarem na cama ( quitanda ), lado a lado e de 
se abraçarem e do noivo passar a perna esquerda sobre as pernas da noiva. Depois os convidados 
deixam o quarto, onde apenas ficam os noivos e a madrinha da noiva ( muatane ) e vão 
banquetear-se e continuar a festa num local preparado para o efeito, situado junto à residência dos 
pais da noiva.  

 
Concluída a refeição, o padrinho do noivo (muatane) dá conta do facto à madrinha da noiva 

que, de seguida, abandona o quarto. Não o faz, contudo, sem que antes tenha ordenado aos 
nubentes a prática de relações sexuais. Sentada na varanda, aguarda a prova sobre a virgindade da 
noiva, fornecida por um lençol branco ( pafta ), previamente, colocado na cama do casal, que lhe 
será entregue pelo noivo, após o acto sexual.  

 
Segue-se a apresentação do lençol a todos os convidados, havendo grande contentamento e 

uma explosão de alegria quando está manchado de sangue, prova de virgindade, visto estarem 
salvaguardas a honra da noiva e o bom nome de sua família. A falta de tal prova leva a madrinha 
a perguntar à noiva o nome do homem que a "descabaçou"e desonrou a sua família. Obtida a 



confissão, o milando é levado ao regedor, que o resolverá segundo os usos e costumes da terra. 
Muitas vezes, as noivas, já muito experientes da vida, conseguem, habilmente, esconder, a sua 
falta de virgindade e evitar o escândalo público. 

 
Os noivos durante sete dias estão proibidos de sair à rua, ficando às ordens da madrinha, que 

lhe trata da casa e lhes ensina como deverão comportar-se como casados e quais os seus deveres 
para com a família e a comunidade. A madrinha, escolhida pelos pais da noiva, recebe pelos seus 
serviços entre 100$00 e 150$00.  

 
Segundo o direito costumeiro todo o homem que tivesse relações sexuais com uma mulher 

casada obrigava-se a pagar ao marido a quantia de 300$00. 
 

A morte 
 

O cadáver, depois do seu corpo ser bem lavado com água e vestido com panos brancos, é 
colocado numa cama. Seguem-se as orações ( hitima ) dirigidas por um imamo e passado um dia, 
após a morte, vai a enterrar, num coval aberto para o efeito em local sagrado: um pequeno 
bosque, sito perto da aldeia ou em cemitério próprio. A cerimónia religiosa e os seus rituais, 
assente no Alcorão, não difere da descrita para os Wamuani do Ibo. Ao enterro é interdita a 
presença de pessoas do sexo feminino. Exceptuam-se os casos da mulher haver morrido de parto. 
Ao seu funeral não podem assistir homens. 

 
Depois de tapada a cova tem lugar uma oração especial, denominada Dalakini, findo a qual se 

deita uma pouca de água em cima da campa ( kaburi ) para evitar que o cadáver sejam 
desenterrado por animais selvagens. 

 
Os acompanhantes voltam, de seguida, a casa do defunto. Aí tomam banho e fazem uma 

oração conjunta ( fateha ). Durante três dias, para consolação e conforto dos seus familiares, 
haverá orações, sendo oferecido aos presentes apenas arroz com coco e açucar.  

 
Ao fim de décimo dia volta a fazer-se a oração do Hitima. Segue-se, ao quadragésimo dia, a 

festa do Tahalile, altura em que são colocadas na campa duas pedras/estelas ( machukute ).  
 
Nestas duas cerimónias os convidados são obsequiados com uma refeição constituída por 

carne de cabrito e galinha, acompanhada com arroz de caril. Servem-se bolos( mukate ) e bebidas 
não alcoólicas: chá, sumos e laranjadas. A campa é tapada com uma pano branco e, 
amiudadamente, procedem à sua limpeza. Neste ocasião, os familiares, em vez de farinha, levam 
mussilo, uma raiz de uma árvore, de cheiro muito agradável, que, moem com água, e depois 
deitam em cima da campa, ao mesmo tempo que rezam.3
 
 
 

4.7- MEMÓRIA VISUAL4

(1964-1967) 
 

                                                 
3- Neste complexo cerimonial encontrei muitos traços que mais tarde identificaria entre o povo wamwane, sedeados 
no litoral norte, a partir de rio Lúrio.  
4- Todos as fotos apresentadas, tiradas entre 1964 e 1967, constituem créditos do autor deste trabalho 



 
1- Vista da Vila de Mogincual 

 
2- Pau da bandeira 

 

 
3- Secretaria da Administração do 

concelho 
 

 
4- Escola primária 
 



 
5- Mercado e depósito de água 

 

 
6- Tribunal municipal 

 

 
7-Machambasde cajueiros 
 

 
8- Palmar 



 
9- Machamba de mandioca 

 

 
10-. Limpeza da mandioca 

 

 
11- Mandioca a secar 

 

 
12- Cajueiro com frutos maduros 



 
13-Palmeiras e habitações 

 

 
14- Mangas 

 
15- Palmeira doente 



 
16- Jovem pilando 

 

 
17-.Mulheres carregam água passando por canal 

 

 
18- Habitação e papaeira 

 



 
19- Ateira com fruto 

 

 
20- Plantas de abacaxi 

 
Habitação Tipo Swhali 

 

 
21- De 4 águas coberta com macute 
 

 



22- De pau-a-pique 
 

 
22- Com colunas rebocada e caiada 

 
     23-Com colunas, caiada a 2 cores 
 

 
24- Com colunas coberta a capim 

 
25- Abandonada 

 



 
26- Residência do regedor Xa- Momade 

 
Tempos de Trabalho e de Lazer 

 

 
27- Dia de recenseamento anual da população 
 

 
28- Dia de recenseamento anual da população 

 
 

 
29- Dia de festa. Homens e rapazes 

 



 
30. Dia de festa. Mulheres e rararigas 
 

 
31- Família tradicional 
 

 
32- Família tradicional monogâmica 
 

 
33- Várias gerações 
 



 
34- A juventude 

 

 
35- Jovens agricultores 
 
 

 
36- Juventude feminina. Traje europeu 

 

 
37- Juventude feminina. Traje tradicional 
 



 
38-Um respeitável geronta 

 

 
39-Tempo de lazer. Dufo 
 

 
40- Dança tradicional 

 
 



 
41- Autoridades tradicionais 

 

 
42- Celeiro 

 

 
43- Capoeira de galinhas 

 

 
44- Tijolos de matope a secar ao sol 
 



 
45- Barbeiro no desempenho da sua função 

 

 
46- Alfaiate cozendo à máquina 

 

 
47- Embarcação de casca de árvore na praia 

 

 
48- A bela praia de Mogincual 
 



 
49- A praia de Mogincual e as rochas basálticas 
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ANEXOS 
 

Anexo I 
Relatório do Comandante João Azevedo Coutinho de 17.2.1887 

 



 
 

Anexo II 
 

Relatório do cap. Miguel António Xavier, de 15.3.1887 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



Anexo III 
 

INFORMAÇÃO MENSAL PUBLICADA NO BOLETIM.OFICIAL DE MOÇAMBIQUE. 
 
 

Posto Militar de Infusse, em Vila Maria Pia ou de Mascate 
 

Ano de 1886 
 

Agosto 
 

Agricultura: Preparavam-se as terras para novas sementeiras. No distrito o indígena era 
considerado pouco ou nada laborioso e só cultivava o necessário e, às vezes, o produto do seu 
pouco trabalho mal chegava para se alimentar por 4 ou 5 meses.( BOM 37 de 11.9., p 455) 
Obras do Governo: Estava construída a paliçada do quartel, faltando presos para fortificar a 
aringa com travessas grossas 
Ocorrências Extraordinárias: A 9 de Agosto arribou à baía do Infusse o iate de guerra Tungue 
sob o comando do G.M João Coutinho, tendo largado a 20 para o Mogincual, tendo fundeado na 
baía de Esternau(Funco) onde foi recebido pelo xeque e mais moradores. O Comandante militar 
Francico José Lopes Pereira, Ten.( BOM 37 de 11.9., p 455 ) 

 
Setembro 

 
Ocorrências extraordinárias 15 de Setembro uma força de 16 pessoas, sob o seu Comando, 
marchou de noite, para as terras de Muique, a fim de fazer respeitar as ordens da autoridade 
constítuida(...) e como sentisse da parte dos pretos uma pequena má vontade de o atenderem, deu 
a voz de fogo, que foi repetida quando vi gente compacta. À 2ª descarga, feita também dois 
metros da altura de um homem regular, tudo fugiu, tendo sido aprisionados seis indivíduos de 
ambos os sexos que foram soltos por falta de culpabilidade. 
A guarnição do iate Tungue surto no Mogincual está sendo, segundo lhe consta, particularmente 
vítima de doenças climáticas.30.9.886(BOM 41, de 9.10., p.504) 

 
Outubro 

 
Agricultura: Começou a destilação de caju 
Estado sanitário: O Destacamento estava com alguns casos febres, um de pneumonia e outro de 
escorbuto. Era muito sensível  a falta de diferentes medicamentos; os últimos dois casos foram 
curados com remédios cafreais. 
Estado alimentício: Era assustador. Se único negociante estabelecido no local , não mandasse vir 
da Capital, com urgência, os géneros de primeira necessidade, a força do destacamento passaria 
por horríveis privações. 
Tranquilidade pública: Constava que a gente de Mutucura se não mostrava satisfeita com o 
estabelecimento da força militar nas terras de Sahage e corria a notícia de que aquele, aliando-se 
com outros régulos, tencionava atacar o destacamento de Natinde, devendo também este ataque 
estender-se ao Infusse, logo que a força deste último fosse reduzida. 
Os monhés de Mutucura na passagem do senhor capitão-mor das terras firmes, que em minha 
companhia foi a Natinde, pegaram em armas e zagaias, querendo fazer fogo contra uma força de 
8 praças, que vinha na retaguarda. Os soldados carregaram as carabinas e quando se dispunham a 
fazer fogo, os pretos fugiram fazendo grande gritaria. Na volta agarraram um carregador, que 
tiveram de largar, porque os soldados assim o exigiram com armas apontadas. 
Estavam desvanecidos os boatos de guerra contra o Infusse, não o estando ainda aqueles que 
dizem respeito à força estabelecida no Mogincual.31.10. (BOM46, de 13.11.886, p563. 

 
Novembro 

 



Tranquilidade pública: O sossego sofria pequenas alterações em consequência das desordens 
que os pretos promoviam entre si depois de embriagados. 
Indústrias: Não existia outra a não ser a pesca e a que os pretos se dedicavam quando tinham 
fome. 
Obras do Governo: Procedeu-se à construção da caserna para soldados. 
Ocorrências extraordinárias: Foi o aquartelamento visitado pelo Ex.mo Senhor Conselheiro 
Governador Geral e Ex.mo Senhor Secretário, tendo nele pernoitado em 24, seguiram a 25 para o 
Mogincual(Namiepe), regressaram a 26 e recolheram à Capital a 27 (BOM50, de 11.12., p 623-4) 

Comando Militar de Mogincual e suas dependências 
 

Dezembro 
Estado sanitário: Regular 
Estado alimentício: Sofrível 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Obras do Governo: Em Infusse pararam as obras do novo quartel por falta de pessoal e 
procedia-se à construção da casa da guarda que era individual.  
Em Mogincual estava a construir-se uma palhota para arrecadação, quarto do sargento que 
respondia pelo destacamento, residência eventual do comandante militar e casa para escola. 
Continuava o corte de madeira para a aringa. 31.12. Na ausência do Com. Militar, Miguel 
António Xavier, Cap.(BOM, 7, de 12.2.887, p.59) 

 
1887 

 
Comando militar de Mogincual 

 
Janeiro 

 
Estado sanitário: Muitas febres, sarna e doenças dos olhos. 
Estado alimentício: Mau, por falta de géneros. (BOM   ) 

 
Fevereiro 

 
Estado sanitário: Regular 
Estado alimentício: Sofrível. 
Tranquilidade pública: Foi alterada na sede do Comando, no dia 14, por uma invasão de 
Macuas e em 25, na margem do rio Kinga, também por Macuas, que surpreenderam uma 
diligência.(BOM 12, de 19.3. p. 111) 

Março 
 

Agricultura: Mondavam mandioca, feijão, arroz e milho. 
Comércio: Com muitas tendências unicamente para o da escravatura. 
Indústrias: Em Infusse e Esternau faziam panelas de barro e esteiras ou fumbas. 
Instrução pública: Por falta de pessoal não existia. 
Obras do Governo: No alto de Namiepe começou a construção de uma fortificação passageira, 
segundo o que ficou traçado pelo Cap. Xavier, e continuou-se o corte de madeiras.(BOM 16, de 
16.4, p. 161) 

Abril 
 

Obras do Governo: Concluído o corte de madeira. Construi-se uma grade para uma sepultura e 
começou-se outra. Tapou-se o cemitério com madeira 1.5(BOM 22, de 28.5, p.239) 

 
Maio 

 
Agricultura: Começaram as colheitas de feijão, arroz e milho. 
Obras do Governo: No Infusse as obras continuavam sustadas. 



Ocorrências extrordinárias: No dia 9, pelas 10 horas, p.m., próximo de Natinde, roubaram 
duma lancha que Valy Mamade fazia seguir para o Infusse para o Mogincual, com fazendas, 
tabaco, areca, sabão, na importância aproximada de 120 pesos. O roubo foi feito por gente do 
Marave de Calajulo, que a pedido do xeque do Infusse, Sehé Abalah, entregou pequenas 
quantidades dos diversos objectos, como presente ao mesmo Xeque. 
Em Infusse, no dia 24, pelas 2 horas PM, ardeu uma palhota no sítio de Tapouna, pertencente ao 
mouro Faque. Ocorreu ali o Comandante do destacamento com algumas forças, conseguindo 
salvar algum milho, feijão e arroz e outros objectos domésticos. 31.5. (BOM 24 de 11.6, p.)  

Junho 
 

Comércio: Tem-se vendido muito feijão, milho, borracha, amendoim, arroz bate no único 
estabelecimento que havia em Mogincual, por preços baixos. 
Obras do Governo: Concluiu-se a manufactura de uma mesa e iniciou-se a feitura de outra. 
Começou a construir-se um banco de 3 metros para as visitas se sentarem, visto só haver 4 
cadeiras para uso do comandante militar e pessoal graduado; fizeram-se alguns caixilhos para as 
portas ordinárias de uma palhota que se pretendia mandar fazer na fortaleza passageira para 
recolher material e que depois serviria para os gentios enquanto não tivessem quartel. 
Ocorrências extraordinárias: Ardeu uma palhota em Maxa-Assuno, tendo sido salvo por um 
soldado uma preta octogenária e quase paralítica.30.6(BOM 30, de 23.7, p ) 

 
Julho 

Agricultura: Acabaram as colheitas 
Obras do Governo: Fizeram-se alguns caixilhos para janelas e acabou-se uma casa de madeira 
de 24X6,5 metros. 
No Infusse, sem dispêndio para a Fazenda Nacional, o comandante mandou fazer um forno para 
cozer pão e dentro da fortificação abrir um poço e desentulhar outro; o forno cozia perfeitamente 
e a água era boa e em abundância. 
Além disto o comandante do Mogincual esmerou-se muito para ensinar aos habitantes com os 
seus exemplos a maneira mais fácil de se tirarem produtos dos magníficos terrenos que ali 
existem. 
Mandou ainda cortar o mato e limpar o terreno a leste da fortaleza e começou a entulhar muito do 
pântano que fica a norte da mesma.. 
Governador Geral visitou a fortaleza provisória, tendo recebido cumprimentos do xeque Chá-
Age, Selemane Bin Aly.(BOM 34, de 20.8, p. 382. 

 
Agosto 

 
Agricultura: Prepararam-se os terrenos para as sementeiras. Os bacelos, romãzeiras, figueiras, 
laranjeiras , limoeiros e outras árvores do país que o Comandante mandou plantar estavam 
prometedoras. 
Estado sanitário: Verificaram-se casos de febre biliosa e febre perniciosa. 
Comércio: Nos dois estabelecimentos que havia em Mogincual e Infusse permutam-se fazendas 
por borracha, amendoim, feijão, arroz, milho, (...), em boa escala, mas por preços baixos. Em 
Infusse existia um estabelecimento de bebidas.  
Tranquilidade pública: Não foi alterada, mas fizeram-se grandes algazarras por ocasião da festa 
anual que costuma haver. Pediram autorização para a sua realização o xeque Chá-Age, de 
Namalungo, o xeque Charamadane Cadir, de Mutucura e o grande da povoação denominada 
Mucungo Mutuculamuno. 
Obras do Governo: A casa referida no mês passado foi coberta e forrada exteriormente de palha 
e guarnecida interiormente duma espécie de barro, cuja condução era difícil por ficar longe e 
haver uma grande subida. Também foram guarnecidos do mesmo barro os tectos de 4 quartos; 
pregaram-se-lhes algumas portas e janelas. 
Fizeram-se 2 casas de palha de 5,6X3 metros, sendo uma em cada reduto para abrigo do reparo 
das peças, armão e outros objectos que não cabiam na arrecadação. Também se fez uma casa para 
paiol com 25m2 por 3,5 metros de altura, faltando-lhe só a porta, os ventiladores e a guarnição de 



barro exterior. Seria concluída com urgência para servir de habitação ao operário das obras 
públicas, esposa e filho. 
Preparação de madeira para uma casa de palha de 33X3 metros para servir de habitação aos 
sentenciados e algumas praças, enquanto não for feito o respectivo quartel. 
O cemitério estava concluído ainda com paredes de paus, mas com segurança. Até esta data os 
cristãos foram sepultados em terreno não sagrado e a mesma sorte esperavam aqueles que 
tivessem a infelicidade de vir a falecer por este sítios.(BOM 38, de 19.9, p 427) 

 
Setembro 

 
Obras do Governo: Fez-se uma forma para tijolo, 1 ancinho, 1 pá para meter o pão ao forno, 1 
rodo para a cinza do forno, uma corrida de 32 cabides, ... .(BOM 43, de 22.10, p489-90) 

 
Outubro 

 
Comércio: Constava a vinda de 2 negociantes mouros para se estabelecerem em Infusse. 
Ocorrências extraordinárias: Um incêndio na palhotas de 2 soldados que queimou toda a roupa 
e equipamento, sendo combatido por mulheres e pretos. 
No dia 30 a fortificação foi visitada pelo xeque Chá-Age que se fazia acompanhar das 
autoridades cafreais das suas terras e de um grande número de pretos, à excepção do xeque 
Mutucurra e do régulo macua Mepizamuno que não aceitaram o convite feito pelo Chá-Age para 
o mesmo fim. Este xeque recomendou ao comandante militar para se acautelar pois estes dois 
indivíduos tinham entrado em combinação para atacarem a gente do Governo. Se fosse caso 
disso, ao dito comandante só lhe restava pena por ter apenas 30 praças, com um abate de 20%, 
aproximadamente, que sempre havia doentes e ébrios, pelo que seria muito conveniente que se 
elevassem os destacamentos de Infusse a 30 pessoas e o de Mogincual a 50, com o respectivo 
pessoal graduado, porque agora não havia nem lá, nem cá um único cabo.(BOM 47, de 19.11, 
p543-44) 

 
Novembro 

 
Comando Militar de Mogincual 

Agricultura: Destilava-se bastante caju, regulando o preço de 40 a 60 réis por litro. 
Obras do Governo: Continuava a construção da casa para o comandante. 
Ocorrências extraordinárias: Pelo comandante do Infusse foi comunicado que o xeque Xehé 
Arremadan Bine Aly, de Mutucura queria dar guerra ao xeque Abdala do Infusse. 
O pangaio Uxar Mussumby, que seguia para Moçambique, quebrou-se nas alturas de Mutucura, 
salvando-se a tripulação e 2 passageiros.(BOM 51, de 17.12, 1887, p.597) 

 
Dezembro 

 
Comando Militar de Mogincual 

Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Pouco regular. 
Obras do Estado: Continuavam na casa destinada ao comandante. 
Tranquilidade pública: Sem alteração, não obstante continuarem os boatos de que macuas 
queriam fazer guerra ao Governo se este não lhe fizesse entrega dum indivíduo capturado em 
20.2, último. (BOM 5, de 4.2.888, p.77) 

 
1888 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Janeiro 

 



Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para os filhos do país. 
Agricultura: Começaram as primeiras sementeiras e neste serviço notava-se bastante animação 
por no ano findo, terem faltado as correrias macuas. 
Comércio: Estabeleceram-se dois negociantes em Muique, terras de Infusse. Constava que se 
fazia algum ilícito nas margens do rio Kinga, o qual não podia ser evitado por falta de forças para 
ali se colocar num ponto apropriado. 
Movimento marítimo:  Entraram duas e saíram duas embarcações. 
Obras do governo: Continuavam as obras referidas anteriormente, mas caminhavam com muita 
morosidade por falta do respectivo mestre e sem ele o trabalho não podia concluir-se. 
Tranquilidade pública: Sem alteração, embora os boatos que correm de guerra. (BOM 8, de 
25.2, p. 134-35) 

Fevereiro 
 

Comando Militar de Mogincual 
 

Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Por enquanto regular para os filhos do país. 
Agricultura: Fizeram-se muitas sementeiras de diversos legumes, mas durante o mês e em 
Janeiro choveu pouco. Os habitantes viviam triste e receosos de perderem as sementes. No meio 
dos desgostos que afligia esta pobre gente achava graça à sua suposição "que não chovia porque 
o xeque de Mutucura ainda não tinha concluído as suas sementeiras de arroz e que por mais 
preces que fizessem Deus não os poderia ouvir porque aquele xeque fizera feitiço". 
Comércio: Estabeleceu-se em Infusse um preto para vender aguardente. 
Tranquilidade pública: Foi alterada em Mese, povoação próxima do rio Kinga pelos mujojos 
quando ali foram navios para lhe dar caça e por este motivo deixou de passar o correio do 
Parapato para Moçambique. (BOM 13, de 31.3, p 234-5) 

 
Março 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Pouco regular. 
Estado alimentício: Pouco regular para os filhos do país. 
Agricultura: Choveu pouco, porém esperavam-se legumes com abundância. 
Comércio: Estabeleceu-se em Infusse um mouro e por este motivo já se conseguiu que o preço 
do arroz baixasse nesta localidade de 600 réis para 530, o decalitro, a farinha de 120 para 100 o 
litro, o tabaco de 400 para 200 a roda e esperava-se que, em breve, seria ali instalado novo 
estabelecimento. Os xeques Cha-Agy e xehé Abdala exigiam direitos aos negociantes, mas ao 
que parece estes recusavam pagá-los por estarem munidos das respectivas licenças. 
Obras do Estado: Foi colocado um pau de bandeira e foi feita uma espécie de estrada desde a 
porta da fortificação até Namiepe. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Constava continuarem as tentativas de comércio ilícito em Meze, 
povoação da margem esquerda do rio Kinga, que continuaria enquanto não fosse ali colocado um 
destacamento razoável. (BOM 15, de 14.4., p.263) 

 
Abril 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Pouco regular. 
Estado alimentício: Pouco regular. 
Comércio: Retiraram-se os negociantes de Muíque e acabou a taberna de cajú, em Infusse. 
Tranquilidade pública: Continuava alterada nas povoações próximas do rio Kinga por gente do 



xeque de Sangage e do régulo Bamela. 
Ocorrências extraordinárias: Constou, particularmente, que as forças de xeque de Sangage do 
régulo Bamela começaram a guerra ordenada pelo Governo contra os habitantes das povoações 
próximas de Kinga, onde têm domínio o régulo Medelamuno e o ex-capitão-mor de Sangage, 
Amade Ameda. 
O Bamela, acreditava, que nem sempre respeitava a gente de Sangage por falta de usarem um 
distintivo qualquer por onde fossem conhecidos. Constava ter sido morto um sobrinho do uazir 
Mussa. 
Constava que aqueles dois revoltosos, auxiliados pelo régulo Ussene Ibraimo, foram guerrear as 
povoações de Sangage, causando alguns estragos.(BOM 19, de 12.5, p.314-15) 

 
Maio 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Pouco regular. 
Estado alimentício: Pouco regular. 
Agricultura: Fizeram-se diversas colheitas próprias da época. 
Comércio: Pouco. 
Ocorrências extraordinárias: Na noite de 7, foi roubado o estabelecimento do negociante V.T. 
Momade. Foram descobertos os seus autores e o xeque Chá-Agy prometeu entregá-los à justiça e 
o produto do roubo. Constava que o capitão-mor de Sangage, Amade Lucar que se presumia 
desaparecido(...) estava com o régulo Bamela. (BOM 24, de 16.6, p.408) 

 
Junho 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Pouco regular. 
Agricultura: Estavam quase terminadas as colheitas. 
Comércio: Pouco. 
Ocorrências extraordinárias: O xeque de Mutucura, xehé Arremadan Bine Aly, declarou-se 
amigo das autoridades legais, parecendo arrependido de há muito tempo não ter abandonado o 
seu capricho. Prometeu visitar o comando acompanhado do régulo macua Mepizamuno. 
Constava terem acabado as questões entre as gentes de Sangage e as de Kinga. (BOM 32, de 
11.8, p.510) 

Julho 
 

Comando Militar de Mogincual 
 

Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular.  
Agricultura: Nada referido. 
Comércio: Constava que se tentava fazer comércio ilícito no rio Kinga. 
Obras do Estado: As da casa para residência do comandante militar, começadas em 29.9.1887, 
estavam paradas, por falta de um mestre carpinteiro 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Constava haver novas tentativas de guerra entre a gente de 
Sangage e a de Meze. 
Observações: Em 25, o comandante militar seguiu para Infusse, no iate Tungue, em visita ao 
posto militar, regressando a 28. Notou que se tinha o devido cuidado a conservação do material 
de guerra. Existe uma peça, mas para defender a fortificação seriam necessárias duas. 
No dia 27, o ex-xeque Xehé Sualé veio à povoação de Napoia, próxima da vila Pia, afim de o 
visitar e o encontro teve lugar às 11 a.m., dando- lhe, por essa ocasião, provas de ser muito amigo 



das autoridades legais, mostrando o desejo de voltar ao serviço do Governo. Quando o 
comandante militar se retirou, o dito xehé mandou a sua gente acompanhá-lo até à fortificação, à 
qual mandou distribuir uma porção de tabaco. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular. 
Ocorrências extraordinárias: Em 25, pelas 8 p.m., chegou a vila Pia o comandante militar em 
visita, regressando ao Mogincual em 28 às 2 a.m., 
O xehé Sualé mostrou-se muito satisfeito e de mostras de estima à autoridade do Governo.(BOM 
32, de 11.8, p.510) 

 
Agosto 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para os filhos do país. 
Agricultura:Preparavam-se terrenos para as sementeiras. 
Comércio: Pouco animado. 
Movimento marítimo: Saíram cinco embarcações uma delas o batel Cudura-Delay, com 13 
passageiros do estado, sendo 8 libertados do jugo dos mujojos, 3 soldados doentes, 1 sentenciado 
para responder em conselho de guerra por deserção e um 2º sargento que os acompanhava e outro 
o batel Presente que levou 274 sacas com feijão, 5 com borracha, 2 fumbas com urzela e 1 
quitanda, tudo do comerciante Valy Tar Mamade. 
Obras do Estado: As casas da residência do comandante militar estavam paradas por falta de 
pessoal especializado. Continuaram os trabalhos da casa começada para o calabouço e guarda. 
Tranquilidade pública: Foi um pouco alterada na povoação denominada Balaha, na noite de 11, 
por haver fogo entre os mujojos e a diligência que os perseguia; também na mesma povoação, em 
27, houve alteração entre a gente do xeque Ché-Agy e do monhé Banamuçuça, resultando alguns 
tiros e serem queimadas algumas palhotas, por motivos ignorados, a indagar. 
Ocorrências extraordinárias: Tendo o régulo da Macuana, Mepizamuno, feito denúncia de 3 
mujojos que na tarde de 11 passavam pelas suas terras, foi mandada ao local uma força em sua 
perseguição, resultando haver fogo de parte a parte, o qual produziu a morte de 2 árabes e do 2º 
cabo Inhacua, de 20 anos, natural de Tete, e ferimentos por uma bala inimiga o soldado João da 
Cruz. Nesta operação houve-se com a maior valentia e coragem o 2º sargento Francisco Xavier 
de Sousa, que trouxe libertados 8 pessoas, de ambos os sexos. 
Observações: Em 8, o comandante militar foi ao rio Kinga para se certificar da existência ou 
destruição de um pangaio que ali entrou para carregar gente escravizada, em cujo o serviço o 
acompanharam 72 pessoas, militares e paisanos e o xeque Ché- Agy Selemane Bine Aly e a sua 
gente; No dia 9, chegaram ao sítio onde diziam estar o pangaio queimado pelos próprios donos e 
realmente, parece, terem encontrado fragmentos de qualquer embarcação devorada pelas chamas 
e toda a gente afirmava que eram do pangaio referido.(...). Levou 31 soldados, 1 segundo 
sargento e 1 corneteiro, que durante 13 dias que durou a operação, deram todos as maiores provas 
de submissão e de coragem. Também foi excelentemente coadjuvado pelo enfermeiro Abdul 
Carimo e negociante Valy Tar Mamade, que espontaneamente o acompanharam, assim como 
outros monhés, em cujo o número entrava o capitão Baquiramuno, de Zagó, que não ficou 
satisfeito, por não se ter aproveitado a ocasião para se fazer a cerimónia da colocação do pau para 
a bandeira nacional em Meze( margem esquerda do Kinga). O comandante militar que, também 
tivera tal lembrança, reconhecia magnífica ocasião que a providência lhe proporcionava para tal 
fim, mas infelizmente não tinha soldados para desde logo deixar ali para fazer respeitar por todos 
tão solene acto.  
No dia 14, foi visitado pelo referido régulo da Macuana, Mepizamuno, a quem havia mandado 
chamar para bem gratificar pelo relevante serviço que prestou mandando denunciar os audaciosos 



árabes, traficantes de escravatura. Veio acompanhado por bastante gente e na presença de todos 
jurou ser amigo das autoridades legais destas terras, e declarou que, por receio, há mais tempo 
não o tinha procurado por iguais motivos de passagem de mujojos. 
Constou-lhe que o sobrinho do xeque de Sangage, Mussafire, está-se preparando para tornar a 
guerrear a gente de Meze, Taja, etc, nas margens do rio Kinga. 
De acordo com uma conversa havida entre dois indivíduos pretos, está convencido de que está 
um pangaio no rio Kinga, para fins ilícitos, e isso foi participado ao comandante da canhoneira 
Quanza. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular 
Estado alimentício: Regular 
Movimento marítimo: Entraram 3 embarcações e saíram outras tantas. 
Obras do Estado: Continuou-se a construção do quartel, trabalho sustado por falta do pessoal 
necessário. 
Tranquilidade pública: Sel alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Em 7, arribou a este porto o iate Tungue e saiu a 14.( BOM nº36, 
de 8.9., p565) 

Setembro 
 

Comando Militar de Mogincual 
 

Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Regular para os filhos do país. 
Comércio: Pouco animado e por esse facto e consta que o negociante Irgy Maugy, em breve 
retirará o estabelecimento que tem em Infusse. 
Movimento marítimo: Em 26, entrou a lancha do baneane Bacai que vinha estacionar em 
Mogincual por ordem do Governo, com uma tripulação de 5 pessoas. Patrão e 4 tripulantes. 
Obras do Estado: As casas para a residência do comandante paradas. Fizeram-se e pregaram-se 
2 portas e 2 janelas com grades na casa para a guarda e calabouço; deu-se princípio à tarimba 
para a guarda. Caiou-se exteriormente a casa que actualmente serve de residência ao comandante 
militar, sargentos e arrecadações. Fez-se uma casa dentro do quintal do c.militar, medindo 9 m de 
comprimento, por 3 de largo e outra no quintal dos sargentos, com 6x3m, as quais servem para 
cozinhas, banho, etc,, e uma e outra e a casa para a guarda e calabouço foram caiadas interior e 
exteriormente, faltando naquelas apenas as portas, em núero de 5. Finalmente cortou-se alguma 
palha para o quartel das praças, para que se tencionava mandar brevemente madeira. 
Tranquilidade pública: O motivo da alteração havida em 27, do mês findo, na povoação de 
Balaha, entre gente do xeque Chá-Agy e o monhé Banamuçuça, foi este ter roubado àquele 
alguma gente.  
Na madrugada de 22, foi alterada em Mutucura e nas povoações próximas, devido ao ataque que 
os macuas deram àquela povoação capitaneados pelo monhé Vagiry Raibo. 
Ocorrências extraordinárias: Na madrugada de 22 foi incendiada a povoação de Mutucura, por 
macuas trazidos pelo monhé Vagiry Raibo, por questões havidas entre o xeque Ché Aremadane 
Bine Aly e aquele indivíduo. O dito xeque e toda a sua gente fugiram para Infusse, mas 
procurando defender-se de qualquer modo. Apenas consta que foi morto um pobre velho de quem 
os macuas levaram a cabeça. Os mesmos macuas também incendiaram outras povoações na 
retirada para as suas terras. 
Por participação do xeque Ché- Agy, Selemane Bine Aly, sabe-se que os parentes do macua 
levado para a capital pelo sr. Capitão Miguel António Xavier, em 6.3.1887, estava a preparar-se 
para tirarem desforra pela falta do seu parente, não se sabendo se pretendem guerrear só xeque, se 
também os portugueses. 

 
Posto Militar de Infusse 

 



Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular. 
Comércio: Pouco animado 
Movimento marítimo: Entraram duas embarcações e saiu uma. 
Obras do Estado: 
Tranquilidade pública: Alterada por causa da guerra do Mutucura. 
Ocorrências extraordinárias: Achava-se refugiado na Vila o régulo Xehé Aremadane, com toda 
a sua gente, por causa da guerra do Mutucura, que houve, no dia 22, pelos macuas do Vagiry 
Raibo.( BOM 43, de 27.7, p.651) 

 
Outubro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Pouco regular para os estranhos ao país. 
Agricultura: Nenhuma por via do receio de guerras inesperadas como aconteceu em 25. 
Comércio: Pouco animado 
Movimento marítimo: Três entradas e duas saídas. 
Obras do Estado: Sustadas por falta de operários. 
Tranquilidade pública: Alterada desde 25, em consequência das guerras dos macuas. 
Ocorrências extraordinárias: Em 25, foram queimadas as povoações Namingure, Namalungo e 
Naméte, sendo mortos o xeque Ché-Agy, Selmane Bine Aly e mais 66 pessoas das ditas 
povoações e roubaram muitas mulheres que levaram. É voz pública que o autor da guerra foi o 
xeque de Mutucura, Xehé Cheramadane Bine Aly, por suspeitar que o Ché-Agy soubera da 
guerra que lhe fez, em 22 de Setembro, o monhé Vagiry ou Mazire Raibo, sem que o mandasse 
avisar e coadjuvar. 
Por enquanto conserva-se toda a gente destas terras metida no mangal e o dito Xehé 
Cheramadane, em Infusse, aqueles por recearem que os macuas voltem e este porque para ali foi 
logo que lhe queimaram a povoação. 
Observações: Os mujojos árabes que pereceram na noite de 11 de Agosto último, em resultado 
da luta havida entre eles e a força que os perseguiu, por conduzirem escravos, são de nome 
Sahide Maquelelé e Nabahame Bine Abdala e o que foi recebido em casa do xeque de Mutucura 
era Selemane Bine Issa. Dois companheiros daqueles , que mais se demoraram com o negócio em 
Quivolane, eram ao que parece, Aly Bine Sefo e Sadala, capturados, em 9, na capital. 
Em 21, o Chá-Agy mandou entregar no Comando um preto, de nome Manfaca, dizendo ser 
escravo do monhé Banamuçuça, que ajudou ao roubo, que se fez, na noite de 7 Maio último, no 
estabelecimento do negociante ValyTar Mamade, o qual será remetido para a capital logo que se 
pudesse dispensar alguns dos poucos soldados da guarnição local. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular. 
Agricultura: Sustada por causa dos boatos da guerra 
Movimento marítimo: Entraram duas e saíram duas embarcações. 
Obras do Estado: Continuou-se a construção da caserna. 
Tranquilidade pública: Alterada a 25 e 27 por causa do boato da guerra dos macuas. 
Ocorrências extraordinárias: Nenhuma.(BOM, 46, de 17.11.888, p.695) 

 
Novembro 

 
Comando militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 



Estado alimentício: Como anteriormente. 
Agricultura: Preparavam-se os terrenos para as próximas sementeiras e destilava-se algum caju. 
Comércio: Pouco, porque os macuas tinham receio de se aproximar do litoral e os monhés, 
igualmente, de irem para o interior, tudo devido às últimas correrias daqueles indivíduos. 
Movimento marítimo: Entrou 1 e saíram 2 embarcações. 
Obras do Estado: Sustadas por falta de operários competentes para concluírem uma casa de 
madeira que tem de receber cobertura de zinco e fazerem uma cisterna. Fizeram-se, contudo, 
alguns serviços que estavam ao alcance dos soldados e sentenciados. 
Tranquilidade pública: Alterada e continuará devido aos últimos acontecimentos. 
Ocorrências extraordinárias: Constou que em Balaha foi morto um preto por um tiro de 
espingarda disparado por outro, estando os dois embriagados, os quais eram parentes, ... . 
Observações: Em 16, o comandante militar foi visitado pela mãe do falecido xeque Cha-Agy, 
nuna Fatima Bine Zacarias e o resultado da conferência que teve com ela sobre as providências 
que se haviam de tomar para tranquilizar os povos, já foi comunicado ao Governo. Há dois dias 
constou que a dita Fatima receava viver nas terras de Ché-Agy e por isso estava resolvida a ir 
residir em Angoche. 
Em 2, chegou a vila Pia, uma força composta de 21 soldados, 1 2º cabo, 1 2º sargento e 1 alferes, 
para reforço do destacamento ali estacionado. 
Em 12, foi preso um preto monhé, por fazer tiros de espingarda nas proximidades da fortificação, 
estando embriagado, o qual foi posto em liberdade depois de se lhe ter aplicado o devido 
correctivo. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para o indígena. 
Agricultura: Começaram as sementeiras. 
Comércio: Pouco animado. 
Movimento marítimo: Em 27, entrou o hiate Lúrio que aqui vem estacionar por ordem do 
comandante mitir de Mogincual. 
Obras do Estado: Continuavam os trabalhos da caserna para os soldados, arrecadação e 
calabouço, muito vagarosamente, por falta de pessoal suficiente e com conhecimento. 
Tranquilidade pública: Sem alteração desde que o xeque de Mutucura se retirou para a 
Macuana. 
Ocorrências extraordinárias: Constava que o xeque de Mutucura xehé Aremadane Bine Aly, 
que se achava refugiado com toda a sua gente em Maculivilane, se retirou para a Macuana, 
acompanhado de sua família e alguma gente mais afeiçoada. Muita gente de Mutucura 
continuava a permanecer nas diversas povoações do distrito.BOM 51, de 17.12, p.597) 

Dezembro 
 

Comando Militar de Mogincual 
 

Agricultura: Apenas semearam algum arroz e amendoim porque estas gentes ou esperam ser de 
novo guerreadas ou desejam guerrear alguém. 
Tranquilidade pública: Continua alterada devido aos acontecimentos de 25 de Outubro. 
Ocorrências extraordinárias: Na noite de 23 evadiu-se o preto Manfaca, um dos autores do 
roubo feito a Valy Mamad, no noite de 7 de Maio último.BOM 6, 9.2.1889) 

 
1889 

 
Janeiro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 



Estado alimentício: Regular para indígenas. 
Agricultura: Foram feitas algumas sementeiras. 
Comércio: Pouco, no entanto abriram mais dois estabelecimentos em Infusse. 
Movimento marítimo: Saiu uma embarcação. 
Obras do Estado: Continuaram as da palhota que há-de servir de quartel ao destacamento. 
Pintou-se o pau da bandeira e alcatroaram-se os respectivos cabos. Cortou-se algum mato para o 
campo ficar a descoberto e assim evitar que sirva de trincheira aos macuas quando alguém se 
lembrar de guerrear o comando com a mira no escandaloso tráfico de escravatura. 
Tranquilidade pública: Continuava alterada. 
Ocorrências extraordinárias: Era raro o dia em que não se praticavam roubos. Em 22 dois 
indivíduos mataram 3 cabritos do mestre do Tungue, levando um. Eram criados da nuna Fatima, 
mãe do falecido Chá-Agy, a qual se comprometeu a pagar os cabritos ou a dar outros, porém até 
hoje nada cumpriu. 
Constava que a dita Fatima, mãe do xeque Chá-Agy, mandado degolar em 25 de Setembro 
último, pelo xeque de Mutucura, xehé Cheramadane, fizera as pazes com este, tendo em vista o 
tráfico de escravatura. Por isso mais urgente se tornava para o rio Kinga, ou um bom 
destacamento ou um navio para ali permanecer, afim de evitar a entrada de pangaios. Tão bons 
uns, tão bons outros e o xehé Cheramadane há-de ser o xeque das terras de Chá-Agy. 
Observações: Não constava que se tenha feito comércio ilícito no rio Kinga, mas era urgente a 
colocação ali de um destacamento, parecendo a margem esquerda, junto à foz, o local mais 
apropriado. 
Ainda não foi nomeado novo xeque das terras de Chá-Agy e isso ia-se tornando prejudicial. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular. 
Agricultura: Esperava-se pouca abundância de cereais, por falta de chuvas. 
Comércio: Pouco animado. 
Movimento marítimo: Entraram e saíram duas lanchas. 
Obras do Estado: As mencionadas anteriormente. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Estabeleceu-se no distrito com loja de géneros e mercadorias um 
negociante mouro. 
 

Fevereiro 
 

Comando Militar de Mogincual 
 
Comércio: Em 27 estabeleceu-se mais uma loja de géneros e mercadorias. 
Tranquilidade pública: Devido às pases feitas pelo xeque de Mutucurra e a mãe do falecido 
Ché-Agy, talvez, sem alteração. A acalmia dependeria da nomeação do novo xeque, que seria em 
breve. 
Ocorrências extraordinárias: Em 6 foi apresentada no Comando a caveira do xeque Chá-Agy, 
por ter sido entregue pelo xeque de Mutucurra, a qual foi embrulhada numa velha bandeira 
nacional e entregue ao portador monhé Pichene de Namiepe. 
No posto militar de Infusse, em 17, pelas 2 da madrugada, os macuas de Mula e de Namioco 
atacaram a povoação de Namuco, pertencente ao distrito de Mogincual, e agarraram 13 pessoas, 
das quais 4 foram resgatadas pelos seus parentes.(BOM 13, do 30.3, p.216) 

 
Março 

Comando Militar de Mogincual 
 

Agricultura: Começou a colheita de milho grosso. 
Comécio: Parece animado. Em 12 estabeleceu-em Namiepe Mangy Ponja(BOM 16 de 20.4, 



p.264).Em 7 vieram estalecer-se, em Infusse, com duas lojas de géneros e mercadorias, 2 
negociantes mouros.(BOM 17, de 27.4) 
Observações: Em 24 o comandante militar dirigiu-se, por meio de carta, aos grandes ou chefes 
de povoação perguntando-lhes a quem competia substituir o Ché-Agy, e instigando-os a resolver 
que se nomeasse novo xeque. Não sabe se devido à sua pergunta, constou-lhe que o monhé 
Banamaçuça( que não conhecia), chefe de malfeitores mandara o macua de nome Manfaca, que 
em Dezembro se evadira do calabouço do Comando, tocando campainha e dizendo" ninguém 
deve reconhecer outro xeque a não ser o monhé Banamaçuça" e ao mesmo tempo ameaçando a 
uns e a outros com 2 espingardas que trazia. 
Ocorrências extraordinárias: Em 18, às 6 horas da manhã, mais ou menos, passando por 
Mutucura, dois carregadores de fazendas de Maugy Ponja foram arrancadas as fumbas que 
continham 34 peças de loupas e 17 peças de algodão, no valor de 83$500 réis. Parte foi 
recuperado aos macuas que fugiram para o mato. 
Os pretos pescadores encontraram no mar muitas caixas de petróleo e outras têm vindo para a 
praia. (BOM 16 de 20.4, p.264). 

 
Abril 

 
Comando Militar deMogincual 

 
Agricultura: Começaram as colheitas de arroz e feijão cafreal. 
Comércio: Aparecia muita borracha no mercado. Abriram 2 estabelecimentos, sendo um em 
Natinde, de Maugy Ponja e o outro em Esternau, de Adamogy Omar. 
Indústria: Fabricam-se esteiras e louças de barro. 
Observações: Em 30 o xeque de Mutucura mandou prevenir o comandante militar que deveria 
vir acompanhado pela mãe do falecido Ché-Agy, para em 3 de Maio conferenciar com ele. 
Ocorrências extraordinárias: Celebraram as pazes, no dia 18, o xeque Ché-Abdala com o ex-
xeque Ché-Sualé, das terras de Infusse. Assistiram ao acto o alferes P. Marques e o seu substituto 
alferes José dos Reis Garcia.(BOM 22, de 6.5, p 353)  

 
Maio 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Agricultura: Foi feita a colheita de feijão, amendoim, milho grosso e arroz. 
Obras do Governo: Estava concluído o quartel para o destacamento e, em breve, ficaria pronto o 
de Infusse, onde faltavam as portas e as janelas. 
Observações: A 20 foi à fortificação o xeque de Mutucura, Xehé Arremadan bin Aly com o fim 
de visitar a autoridade do Governo. 
Ocorrências extraordinárias: Correu o boato que o uazir Mussa, de Sangage e o uazir Baibo, de 
Mutucura, residente, actualmente na Macuana, iriam coadjuvar o ex-capitão-mor de Sancul, 
Molide Volay na guerra que, em breve, faria contra o Marave.(BOM 24, de 15.6, p 384) 

Junho 
 

Comando Militar do Mogincual 
 

Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Pouco regular. 
Tranquilidade pública: Alteradíssima desde 15, devido a boatos de guerra. 
Agricultura: Nada, pelo desassossego em que todos estavam. 
Comércio: Pouco. 
Instrução pública: Nenhuma. 
Movimento marítimo: Em 15, o iate Tungue, quando pretendia sair da barra de Mogincual, pela 
barra norte com destino a Infusse, conduzindo material para as obras, naufragou às 6 horas a.m., 
sendo mestre o mouro Jiná Nalabai. Perderam-se materiais de construção e pereceram alguns 



cabritos, pertença do mestre. Salvou-se a peça, o velame e mais alguns pertences do iate. 
Ocorrências extraordinárias: 
Obras do Estado: Fez-se uma estante com cabides para a arrecadação e consertou-se uma 
maxila. Nada se fez de carpintaria no quartel de Infusse por se terem perdido 44 barrotes e 
algumas tábuas transportadas no iate naufragado. Foram substituídas algumas tábuas podres. 
Ocorrências extraordinárias: Em 30, dois soldados, Ibraímo e Mateus Sebastião, conduzindo 
correspondência, do destacamento para o comando de Mogincual, encontraram-se na lângoa de 
Natondo, com gente de guerra e disso resultou um ter ficado ferido na coxa direita por duas balas. 
Constou que os monhés que acompanhavam a guerra obstaram a que os macuas tivessem pior 
procedimento com o soldado ferido. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário. Mau, devido ao muito frio que fazia. 
Estado alimentício: Regular para os indígenas, mas, brevemente, péssimo porque todos 
venderam as pequenas colheitas que tiveram; para o europeu estava mau por, no local, não haver 
galinhas e peixe à venda como anteriormente aparecia. 
Agricultura: Colhia-se algum amendoim. 
Comércio: Paralisado. 
Obras do Estado: Iria ter início a construção o quartel para os sentenciados, existindo preparado 
o material da terra para o efeito. A sua não construção deveu-se à necessidade que houve em 
cortar madeira para reforçar a aringa. 
Movimento marítimo: A 12 entrou uma lancha e saíram 3 nos dias 3, 16 e 18. Estas lanchas iam 
e vinham de Moçambique com mercadorias dos comerciantes estabelecidos no Infusse: fazendas, 
feijão, borracha, ... . O comando prestou o auxílio devido de modo a evitar que os pretos não 
praticassem roubos. 
Tranquilidade pública: Muitíssimo alterada. 
Ocorrências extraordinárias: Correu o boato de que no dia 25 haveria guerra nas terras de 
Infusse feita pelo que se dizia pelo xeque de Mutucura. O comando tomou as devidas cautelas 
mas verificou nos habitantes uma total placidez com se tal não acontecesse. Havia em Infusse 
muita gente que depois soube serem de Mutucura e de povoações suas vizinhas, que havia fugido 
porque a mãe do falecido Ché-Agy é que tinha promovido a guerra contra a gente destas 
povoações, porque o que quer ser xeque daquela gente, tinha assassinado o Ché-Agy. Mais de 
100 pessoas que ali estavam, sendo a maior parte mulheres e crianças, já foram para Mutucura. 
A gente que habitava em Infusse desaparecia, quase toda, na madrugada de 30, indo as mulheres 
esconder-se no mangal e os homens armados de paus e zagaias marcharam para a margem 
esquerda do rio Infusse. Os negociantes recolheram as suas mercadorias no fortim, e os velhos e 
aleijados refugiaram-se junto do mesmo, estando também a mãe do xeque Ché Abdala, que tinha 
mais de 90 anos de idade. 
A força disponível em Infusse era diminuta e não podia contar com o reforço de Mogincual, que 
era considerado um ponto mais importante.(BOM 28, 13.7, p. 432) 

 
Julho 

 
Comando Militar do Mogincual 

 
Estado alimentício: Pouco regular, ainda mesmo para os indígenas. 
Tranquilidade pública: Alterada 
Agricultura: Quase nada se encontra próximo do litoral, entre Kinga e Infusse, por via das 
correrias dos macuas. 
Obras do Estado: Cortou-se palha para cobertura das casas que dela necessitaram. Em 10 foram 
para Infusse, a fim de concluírem o quartel para o destacamento, 2 sentenciados que entendiam 
algo de carpintaria. 
Ocorrências extraordinárias: Em 24, foi assassinado, com tiro de espingarda um soldado por 
outro soldado. 



Em 25, os marinheiros da lancha Enigma, encontraram na praia, próximo do Funco, 2 negreiros 
conduzindo em forquilha o preto macua de nome Caracara, natural de Inhametapuia, e amarrada 
a preta macua de nome Malsicumala, natural de Navagala. Perseguidos, os 2 negreiros 
abandonaram os 2 infelizes que levavam escravizados, ao que parece para o pangaio que havia 
entrado em Baralma. 

 
Posto Militar do Infusse 

 
Estado sanitário: Pouco Regular. 
Estado alimentício: Mau. 
Agricultura: Nenhuma. 
Comércio: Fraquíssimo, devido aos boatos da continuação da guerra. 
Movimento marítimo: Entraram 2 lanchas e saíram 3. 
Obras do Estado: Continuava o corte de madeira para reforçar a aringa, onde já se havia 
colocado 200 paus com reforço; serrou-se e aparelhou-se madeira para portas e janelas.(...) 
Tranquilidade pública: Continuava alterada. 
Ocorrências extraordinárias: No dia 30 de Junho, pelas 5 horas da tarde, marchava uma 
diligência para o comando de Mogincual, conduzindo correspondência. Foi atacada no sítio de 
Mutuculo por gente da guerra de Chá-Agy, que disparou alguns tiros e de resultou ficar ferido o 
soldado Mateus Sebastião. Devido à energia do soldado Ibraímo, ficou com vida, porque este 
logo que pode, o conduziu às costas, para longe da gente de guerra e só se retirou do local em que 
havia colocado o ferido no dia 2, para dar parte do ocorrido.(...). Os 2 soldados enquanto 
estiveram escondidos no mato não tomaram alimento algum, isto é, dois dias e duas noites.(...) 
No dia 8 apresentou-se no respectivo quartel uma força de 9 soldados, comandada por um cabo, a 
fim de reforçar o destacamento. 
Constava que o Charamadane de Mutucura recolheu à sua povoação com muitos macuas, que o 
acompanharam à Macuana onde estava refugiado há um mês, conferenciando com o ex-capitão-
mor de Quivolane, Molide Volay.  
Desde 28 do mês findo que tem vindo para Infusse muita gente fugida de de Quivolane, depois 
que o Molide mandou assassinar 3 monhés que daquela povoação haviam ido à Macuana 
comprar mantimentos. Dizia a gente de Quivolane que o dito Molide, com um grande número de 
homens da Macuana, en breve, viria fazer guerra ao Marave, capitão-mor de Sancul.(BOM 35, de 
31.8, p. 544-45) 

 
Agosto 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Tranquilidade pública: Ainda não estava de todo restabelecida porque os habitantes receavam 
que o traiçoeiro chefe de Mutucura, xehé Arremadan Bin Aly procurasse vingar-se da irmã nuno 
Fátima bine Zacarias.(BOM 38, de 21.9, p. 585-86) 

 
Setembro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Pouco regular. 
Agricultura: Prepararam-se os terrenos para as próximas sementeiras. 
Comércio: Pouco. 
Movimento marítimo: Em 3, entrou uma pequena lancha que vinha ficar ao serviço do 
comando, mas sem tripulação e, em 20, entrou o iate Lúrio destinado a auxiliar o serviço, tendo 
vindo de Moçambique em 8 horas. 

 
Posto militar de Infusse 



 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular. 
Agricultura: Nenhuma. 
Comércio: Fraco 
Movimento marítimo: Entraram 4 e saíram 3 embarcações. 
Obras do Estado: Foram colocados na aringa mais 1020 paus, devendo, em breve ficar 
concluída. Fizeram-se 2 caixilhos para portas e 6 para janelas do quartel.(BOM 43, de 26.10, 
p.639-40) 

Outubro 
 

Comando militar de Mogincual 
 

Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Pouco regular, ainda mesmo para os indígenas. 
Agricultura: Preparam-se os terrenos para as próximas sementeiras. 
Comércio: Havia apenas um negociante, por ter retirado em 24, Maugy Ponjá. 
Movimento marítimo: Entraram e saíram 2 embarcações. 
Ocorrências extraordinárias: Em 5, era roubado, em Esternau, o estabelecimento do negociante 
Valy Tar Mamade, por gente da mãe do falecido Ché-Agy e horas depois restituíram as fazendas 
na importância de 40$000 réis, faltando outras no valor de 15$000 réis. Tendo o comandante  
pedido para que entregassem o resto em falta, foi-lhe respondido que seriam deduzidos da 
quantia de 30$400 réis que o Valy tinha a pagar a nuno Fatima Bine Zacarias. 
Em 21, O comando foi visitado pelo macua Manamuno, sobrinho de Morlamuno( o Imbamela) 
que, depois de perguntar quem havido sido o autor da morte do Ché-Agy, disse pretender ficar 
xeque, visto esta gente assim lho ter pedido. 
Constava que o Maugy Ponjá retirara o estabelecimento por exigências absurdas do xeque de 
Mutucura, povoação esta situada a 6 quilómetros ao N.E. do comando de Mogincual, por onde os 
carregadores de fazendas dos negociantes têm de passar.(BOM 46, de 16.11, p.664) 

 
Posto militar de Infusse 

 
Obras do Estado: Concluída a renovação da aringa. 
Ocorrências extraordinárias: Dois soldados que ima de Mogincual para Moçambique, no dia 
18, voltaram ao quartel por não poderem passar em Calajulo, onde estavam em guerra, a qual 
ainda continua.(BOM 47, de 23.11, p.676) 

 
Novembro 

 
Comando militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Pouco regular para os estranhos ao país. 
Agricultura: Preparam-se os terrenos para as próximas sementeiras e destilava-se bastante cajú, 
regulando o preço de cada litro de 40 a 60 réis. 
Movimento marítimo: Em 18, às 6 a.m., saiu um pangaio com destino a Moçambique. 
Obras do Governo: Continuavam as obras na casa para a residência do comandante militar e 
fez-se 1 porta para 1 pequeno quarto construída para calabouço.  
Em Infusse fizeram-se 3 barracas palhotas para abrigo das sentinelas e das bocas de fogo. 
Ocorrências extraordinárias: O pangaio saído a 18, quebrou-se nas alturas de Mutucura, 
salvando-se a tripulação e 2 passageiros do governo que recolhiam doentes à capital( 1 
carpinteiro e 1 sentenciado), que perderam tudo o que levavam. 
O pangaio tinha carregado por conta do negociante Valy T. Mamade, borracha, feijão, amendoim 
e gergelim, tendo depois aparecido, na praia, 2 sacas com borracha e 2 com amendoim, mas 
constavam que alguns pretos tinham encontrado outras sacas, ainda não entregues. 



Foi comunicado ao comando pelo responsável do destacamento de Infusse, em 29, que o xeque 
xehé Arremadan Bine Aly, de Mutucura, queria guerrear o xeque xehé Abdala, daquela 
localidade. 
Corria também o boato de que o monhé Valgery, de Mutucura, refugiado na Macuana, 
tencionava vir atacar o rebelde dito xehé Arremadan Bine Aly. 
Constava mais que um monhé do interior, com o Ussene Ibraimo, iriam, brevemente,  atacar o 
Marave e o Molide Volay, de Quivolane. 
A ser qualquer destes boatos verdadeiros, parecia, ao comandante militar, conveniente que fosse 
aumentada a força em serviço no seu comando e desde já, o destacamento do Infusse, que sói 
tinha 20 soldados, visto do Mogincual não lhe poder dar qualquer socorro sob pena de se sujeitar 
a qualquer desaire por ocasião da passagem dos rebeldes pelo Mogincual, e mesmo assim, talvez 
não se livrasse disso, devido aos péssimos soldados que compunham o destacamento, quase todos 
dados ao vício da embriaguez constantemente. 
Nestas ocasiões era sensível a falta de um intérprete convenientemente habilitado para escrever 
às autoridades cafreais e ler a correspondência recebida dessas autoridades, por isso pedia a alta 
atenção de Sua Excelência o Sr Conselheiro Governador Geral da província, para tão grande 
falta, pois assim as coisas não podiam caminhar regularmente, já mais não sabendo ele falar o 
dialecto do país e não tendo nenhuma autoridade cafreal com vencimentos, a não ser o xeque de 
Infusse, que para nada serve a qualquer respeito e parecia-lhe que sofria de alienação mental. 
Em 30, às 6 horas a.m., seguia uma casquinha do Funco para Natondo carregada com 3 sacas de 
milho grosso e 5 de mandioca, tripulada por 2 marinheiros, naufragou um pouco antes de chegar 
à barra, sendo salvos por 2 marinheiros do hiate Tungue.(...) que além de salvarem a tripulação, 
levantaram a embarcação com as sacas de milho dentro, trazendo mais uma excelente garoupa 
que se tinha metido debaixo das sacas logo que elas chegaram ao fundo.(BOM 51, de 
17.11.1889, p 597) 

 
Dezembro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular.  
Estado alimentício: Pouco regular, ainda mesmo para os filhos do país. 
Agricultura: Deram princípio às sementeiras por ter chovido regularmente. 
Comércio: Pouco. 
Movimento marítimo: O pangaio Pagé Mungo, em 24, voltou a abrir água e estava a reparar. O 
carregador do mesmo barco, Adamogy Omar perdeu, devido ao acontecido, 350 rupias( 133$000 
), entre despesas com gente que fez a carga e a descarga e o feijão, amendoim e milho fino que se 
estragara. 
Obras do Estado: Os setenciados e os soldados cortaram alguma madeira para reforço da aringa. 
Tranquilidade pública: Sem alteração 
Ocorrências extaordinárias: Constou que veio gente do Marave pedir auxílio à mãe do falecido 
Ché-Agy, para guerrear a gente do governo e o xeque de Sancul, mas que não foi atendida. 
Os malfeitores aproveitando-se da falta de xeque indispensável praticam roubos quando se lhes 
oferecer a ocasião. 
Observações: O comandante militar visitou no dia 6 os posto militar de Infusse e retirou-se a 
9.Saíu de Mogincual no bote do comando às 3 da madrugada de 5 e demorou 27 horas a chegar 
ao Infusse porque aproveitou a ocasião para se certificar de que nos esteiros entre as duas 
localidades não estava qualquer pangaio para negócio ilícito. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Pouco regular. 
Agricultura: Sem Alteração. 
Comércio: Não havia. 



Movimento marítimo: Sairam 2 lanchas. 
Óbitos: 3, sendo 1 do sexo feminino e 2 do masculino, sendo um dos últimos do xeque xehé 
Abdala, que faleceu no dia 20. 
Obras do Estado: Fizeram-se 6 meias portas para 3 janelas do quartel dos soldados; 4 caixilhos 
para o quartel dos sentenciados, o qual já se encontrava coberto e rebocado. Estava a fazer-se 
cabides e prateleiras para a arrecadação. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Visitou o posto o comandante militar de Mogincual no dia 7, 
retirando-se na madrugada do dia 9.(BOM 8, de 22.2.1890, p98) 

 
1890 

 
Janeiro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Pouco regular ainda mesmo para os naturais do país. 
Agricultura: Concluíram-se as sementeiras. 
Comércio: Pouco. 
Movimento marítimo: Uma entrada e duas saídas de embarcações. 
Tranquilidade pública: Não foi alterada. 
Ocorrências extraordinárias: Em 20 foi capturado e em 21 remetido à secretaria geral do 
governo geral o preto macua Manfaca, autor de muitos roubos. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Mau.  
Estado alimentício: Regular para os pretos. 
Agricultura: Por haver chovido começaram as sementeiras. 
Comércio: Nenhum e por este motivo retiraram dois mouros aqui estabelecidos. 
Movimento marítimo: Entraram e sairiam duas lanchas.  
Obras do Estado: Fez-se um grande cabide volante com prateleiras e 40 tornos para a 
arrecadação. Encontravam-se por concluir o quartel dos sentenciados e a casa para o oficial 
inferior, por o carpinteiro haver sido requisitado pelo comando de Mogincual. 
Tranquilidade pública: Não foi alterada. 
Ocorrências extraordinárias: Nenhumas.(BOM 11, de 15.3.p.145) 

 
Fevereiro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular.  
Estado alimentício: Pouco regular. 
Agricultura: Tem havido falta de chuvas e por isso as sementeiras não tinham properado com se 
desejava. 
Comércio: Pouco. 
Movimento marítimo: Uma saída e uma entrada. 
Obras do Estado: Continuava o corte de madeira para reforçar a fortificação. 
Tranquilidade pública: Não foi alterada. 
Ocorrências extraordinárias: Houve duas deserções. 
Em 18, foi visto por um rapaz preto um crocodilo, no rio, que foi morto a tiro pelos marinheiros 
do iate Lúrio, que media 2,80 m de comprimento e 0,95 de grossura e os pretos diziam que era 
novo. Por tão grande benefício à humanidade foram gratificados os marinheiros com 3$800 réis. 
Observações: No dia 25, apresentou-se em Angoche, o régulo, chefe principal de Imbamela, 



Morla Muno. (B.O.M. 14, de 5.4, p.168) 
 

Posto Militar de Infusse 
 

Estado sanitário: Pouco satisfatório. 
Estado alimentício: Pouco regular. 
Agricultura: Concluíram as sementeiras. 
Comércio: Nenhum. 
Movimento marítimo: Nada. 
Obras do Estado: Maticaram-se e caiaram-se com greda branca as paredes e tectos das casas que 
servem de residência ao oficial. 
Tranquilidade pública: Não foi alterada. 
Ocorrências extraordinárias: No dia 24 passaram pela povoação de Copoana grande número de 
pretos armados do Molide Volay que vinham em perseguição de outros do Marave, que iam 
fugindo para a Macuana. 

 
Março 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular, não obstante estarmos atravessando a pior estação do ano 
Estado alimentício: Mau, ainda mesmo para os naturais do país.  
Agricultura: Não obstante ter havido poucas chuvas espera-se uma colheita regular. 
Comércio:  Pouco. 
Movimento marítimo: Houve uma entrada e uma saída. 
Obras do Estado: Concluiu-se a nova aringa encostada à velha pela parte exterior para a 
reforçar, tendo todos os paus a ponta aguçada.. Também se concluiu uma guarita para as 
sentinelas. 
Tranquilidade pública: Não foi alterada. 
Ocorrências extraordinárias: Houve a deserção de um soldado. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Péssimo para os pretos. 
Agricultura: Nada 
Comércio: Nenhum. 
Movimento marítimo: Entrou um lancha. 
Obras do Estado: Cortou-se algum mato em frente da aringa. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Nada. (BOM 18, de 3.5 , p.214) 

 
Abril 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para os indígenas. 
Agricultura: Começaram as colheitas de milho grosso e de feijão. 
Comércio: Pouco. 
Indústrias: 
Movimento marítimo: Saiu uma lancha.. 
Obras do Estado: Fez-se uma guarita para as sentinelas e começou-se outra. Estava a cortar-se 
madeira para se cobrir a casa destinada ao comandante militar, com palha, visto não haver 
carpinteiro habilitado que lhe venha pregar o zinco e assim evitar-se que seja totalmente 



destruído aquilo em que se gastaram mais de 500$000 réis só em mão-de-obra. 
Tranquilidade pública: Não foi alterada. 
Ocorrências extaordinárias: Em 11, estando o comandante militar em Infusse, foi morto nas 
proximidades da fortificação um tigre que já tinha feito algumas mortes e dizimado alguns 
cabritos a seus donos. O soldado que o matou recebeu uma gratificação de 1$900 réis. 
Na noite de 16 foi roubado um estabelecimento que Adamogy Omar tem em Esternau, não sendo 
ainda descoberto o ladrão; e em 21, foi roubado igualmente um estabelecimento em Infusse de 
Carimo Cassamo, estando presos dois dos ladrões que já entregaram parte do roubo. 
Observações: O comandante militar visitou o posto militar de Infusse onde encontrou o melhor 
estado de asseio e verificou que a instrução das praças não era descurada e o facto só se devia ao 
muito amor que o alf. José dos Reis Garcia tinha pelo serviço público, pois que só tinha para o 
coadjuvar em tudo unicamente um 2º cabo de cor preta que pouco sabia falar o português. O 
referi oficial fazia sacrifícios para conseguir tudo o exposto, pois não são raros os dias em que 
não era acometido de febres do país e outra doença que parecia asma; e por isso o julgava digno 
de louvor. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Regular para os naturais. 
Agricultura: Colhem algum feijão e milho grosso. 
Comércio: Fraco. 
Obras do Estado: Tratava-se da conservação do quartel. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Visitou o posto o comandante militar de Mogincual. 
Na noite de 21, foi roubada a loja do negociante Carimo Cassamo, por 3 pretos, os quais levaram 
algumas fazendas e dinheiro. Foram capturados dos que ainda apresentaram restos do roubo e 
enviados ao comando militar de Mogincual. (BOM22, de 31.5, p.250-51) 

 
Maio 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Bom para os indígenas. 
Agricultura: Continuavam as colheitas. 
Comércio: Regular. 
Obras do Estado: Cortou-se madeira e palha para ser concluída a casa para a residência do 
comandante militar e transportou-se algum barro para o mesmo fim. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Em 22, tendo entrado um pequeno tigre numa capoeira de 
galinhas no Mocungo, sendo morto pelos monhés. 
Observações: Em 4, o comandante militar, no bote do comando, visitou os esteiros, chegando a 
Terene em 6, donde, no mesmo dia foi apara a Lunga e Moçambique. Regressou à Lunga a 17 e 
em 20 voltou a visitar os ditos esteiros entre Infusse e Mogincual, não tendo encontrado 
quaisquer vestígios de comércio ilícito. Foi substituído na sua ausência pelo 2º sargento Filipe 
Dias dos Santos. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Bom para os pretos por ser agora a época das colheitas. 
Agricultura: Colhia-se  amendoim, feijão e milho. 
Comércio: Regular. 
Movimento marítimo: Entrou uma e saiu uma lancha. 



Obras do Estado: Concluído o trabalho de carpinteiro no quartel para os sentenciados. 
Tranquilidade pública: Sem alteração.( BOM 26, de 28.6, p. 289) 

 
Junho 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Pouco regular.  
Estado alimentício: Bom para os filhos do país. 
Agricultura: Colhia-se amendoim e milho fino. 
Comércio: Muito, de mantimentos. 
Movimento marítimo: Entrou uma embarcação e saiu outra carregada 70 sacas de amendoim. 
Obras do Estado: Solicita-se a vinda de um carpinteiro habilitado para pregar o zinco na 
residência do comandante militar, principiada em Setembro de 1887. Se tiver competência para 
tal também poderia ser aproveitado para concertar o escaler apreendido aos mujojos. 
Tranquilidade pública: Um tanto alterada por se esperar que o xeque de Mutucura viesse fazer 
guerra aos portuguesas e à mãe do falecido Chá Agy, sua irmã. 
Ocorrências extraordinárias:  

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Péssimo. 
Estado alimentício: Regular para os indígenas.  
Agricultura: Continua-se a colher feijão e milho. 
Comércio: Regular. 
Obras do Estado: Tratou-se da conservação do quartel. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Nada. (BOM 29, de 19.7, p.325) 

 
Julho 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular 
Estado alimentício: Regular para os indígenas. 
Agricultura: Continuava a colheita de amendoim. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Comércio: Pouco. 
Movimento marítimo: Entraram duas e saíram duas embarcações. 
Obras do Estado: Continuou a pedir-se a vinda de um carpinteiro para assentar as portas e as 
janelas na casa destinada ao comandante do comando e para concerto de um escaler que, em 
Julho de 1889, foi apreendido aos mujojos em Baraua. 
Ocorrências extraordinárias: Nada. 
Observações: Por um mapa de material de guerra e de mobília, sem data, que apareceu no 
comando, fechado, em meia folha de papel, verificou-se que o alferes José dos Reis Garcia, fez 
entrega do posto militar e do destacamento do Infusse, ao 2º sargento adido Ernesto Bernardino 
Leal Garcia e só por participação deste oficial inferior o comandante militar soube ter a entrega 
ser feita em 10. Não lhe parecia legal que o comandante de qualquer destacamento estacionado 
nas terras sob a sua jurisdição deixasse de ter para consigo a delicadeza, obrigatória, ao que lhe 
parecia, de lhe comunicar que fora substituído e por quem; e o contrário seria desculpável se ele 
comandante tivesse visado a guia do seu sucessor. (BOM 33, de 16.8, p.367) 

Agosto 
 

Comando Militar de Mogincual 
 



Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular. 
Agricultura: Andava toda a gente fugitiva por via das correrias dos macuas, por ordem do xeque 
Mutucura. 
Comércio: Pouco. 
Obras do Estado: Sem alteração. 
Tranquilidade pública: Alterada desde a manhã de 30, por via de correrias de macuas. 
Ocorrências extraordinárias: Em 18, vindo de Moçambique, um filho do falecido Cha-Agy de 
nome M'falume, ao passar por Mutucura foi mandado agarrar pelo xeque das mesma terra, xehé 
Cheramadane Bine Aly e deixou de ser assassinado e foi posto em liberdade por grandes 
instâncias do povo dali e por constar ao malvado xeque, que uma força militar se aproximava da 
povoação para, por ordem do coamndo militar, promover a sua libertação do rapaz.  
No dia 30, foram queimadas as povoações denominadas Funco, Namete e Namelacóte por 
macuas de três régulos que anuíram ao pedido do malfeitor xeque de Mutucura para tal fim. 
Observações: Em 30, as 2horas(a.m.) seguiram para a Lunga 30 praças. (BOM 46, de 15.11, 
p.490) 

Setembro 
 

Comando Militar de Mogincual 
Estado sanitário: Regular. 
 
Estado alimentício: Regular 
Agricultura: Alguns habitantes preparavam os terrenos para futuras sementeiras. 
Comércio: Pouco. 
Movimento marítimo: Entraram duas embarcações. 
Obras do Estado: Tem-se trazido terra e em breve ficariam prontas as paredes da casa para a 
residência da casa do comandante, mas faltava que lhe pregasse as portas e janelas, já prontas. 
Caiaram-se os quartéis interior e exteriormente. 
Tranquilidade pública: Um tanto alterada, por recearem correrias de macuas, enquanto o xeque 
Mutucura não fizer as pazes com a sua irmã, mãe do falecido Ché-Agy. 
Ocorrências extaordinárias: Em 21, um caixeiro de um estabelecimento que existia em 
Esternau deu um tiro de espingarda e involuntariamente cravou duas balas no braço direito dum 
preto, que não procurou o comando militar para se queixar e por isso a questão foi resolvida pelo 
xeque de Mutucura, segundo os usos cafreais, pagando o agressor 80 rupias ao ofendido. 
Observações: Havia em Mogincual muitas crianças que frequentariam qualquer escola de 
instrução se a houvesse. Também havia muita gente para vacinar, mas faltava que vacinasse. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Regular para os indígenas. 
Agricultura: Abundava em milho e feijão. 
Comércio: Pouco. 
Movimento marítimo: Entraram cinco e saíram cinco embarcações. 
Religião: Maometana. 
Obras do Estado: Conservava-se o quartel do destacamento. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Foram libertados 56 escravos, sendo preso um negreiro e um 
marinheiro do pangaio que fazia a escravatura. (BOM 52, de 27.12, p.554-55) 

 
Outubro 

 
Estado sanitário: Sofrível. 
Comércio: Pouco animado. 
Obras do Estado: As paredes da casa para o comandante militar estavam-se branqueando, mas o 



mesmo queixava-se ter de continuar a viver na desgraçada palhota há mais de 3 anos, ainda 
aquela que habitou durante 8 meses fosse mil vezes pior. 
Vacinas: Nada por falta de pessoa competente para tal fim. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Mau 
Estado alimentício: Bom para os naturais. 
Agricultura: Começou a colheita de caju. 
Comércio: Muito. 
Movimento marítimo: Entraram seis embarcações e saíram outras tantas.(BOM 3, de17.1, p 24-
25) 

Novembro 
 

Comando de Mogincual 
 

Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Regular para os naturais. 
Agricultura: Preparavam-se os terrenos para as próximas sementeiras. 
Movimento marítimo: Entrou um pangaio árabe e saiu um pangaio português. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. Por uma carta recebida do régulo Morlamuno ou Bamela 
dava conta da sua intenção em reconciliar nuno Fatima Bine Zacarias com o irmão Charamadane 
Bin Aly, xeque de Mutucura. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para os naturais. 
Agricultura: Preparavam-se as terras para as sementeiras de feijão e milho. 
Obras do Estado: Conserto da aringa e do quartel do destacamento. 
Comércio: Pouco animado. 
Movimento marítimo: Entraram duas lanchas e saiu uma. (BOM 8, de 21.2, p. 78) 
 

 
Dezembro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Pouco regular. 
Estado alimentício :: Regular para os naturais 
Agricultura: Devido ao grande movimento de macuas por estas terras, os seus habitantes pouco 
ou nada têm feito, embora tenha chovido regularmente para se poderem fazer algumas 
sementeiras. 
Comércio: Nenhum por causa dos macuas. 
Movimento marítimo: Saiu um pangaio para Moçambique. 
Obras do Estado: Continuava-se a pedir o envio de um carpinteiro para pregar as portas e 
algumas janelas na casa destinada ao comandante. Continuava fazendo tal pedido por ter 
vergonha que alguns régulos que o têm visitado, o vejam habitando uma casa muito inferior 
àquela que serve de quartel ao destacamento. 
Tranquilidade pública: Continuava a fugir muita gente das povoações vizinhas do comando, 
por, nas mesmas, se acharem muitos macuas trazidos por alguns régulos, incluindo o Imbamela, 
que vêm procurar o autor da morte do Chá-Agy e o resto dos habitantes não estavam tranquilos 
por recearem desordens, tal como ele comandante. 
Ocorrências extraordinárias: Em 18, 19, 23 e 30, vieram a fortificação de Mogincual os 
régulos Morlamuno( o mais importante das terras do Imbamela ), Cululomuno, Movalamuno( o 



mais importante de Niquithe ) e Capirémuno, do interior de Mosselemage. Os mesmos foram 
obsequiados ( 1º, 3º e 4º ), despendendo-se pequenas importâncias para ajudar a sustentá-los e à 
sua gente e aos dois últimos foram oferecidas duas túnicas (malaias) encarnadas, retirando-se 
para os seus acampamentos,nas proximidades do comando, muito satisfeitos. Também foram 
distribuídos aos três régulos referidos 450 litros de feijão cafreal, sem dispêndio para a fazenda 
nacional. 
Em Mutucura constava estar junto com o xeque, um régulo importante de nome Nametiamuno, 
além de outros e tasmbém que aquele xeque já começado a pagar para que acabasse a questão da 
morte de Chá-Agy, a ele imputada. 
Em 20 de Dezembro de 1889, faleceu o xeque xehé Abdala de Infusse, nomeado em Janeiro de 
1886(...) e por essa ocasião o povo dali entendeu dever ter uma atenção com o ex-xeque 
Adamogy Ché-Ibraimo( vulgo ché Sualé ), exonerado em Janeiro de 1886, resolvendo não eleger 
outro indivíduo para xeque enquanto aquele fosse vivo. Mas em 29 falecia o dito xehé Sualé, 
sendo agora provável haver mais de um pretendente ao lugar vago, o não seria muito fácil de 
resolver. (BOM 10, de 7.3, p.92-93) 

 
1891 

 
Janeiro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Pouco regular. 
Estado alimentício: Regular só para os filhos do país. 
Agricultura: Como toda a gente andava fugitiva, se existia alguma coisa seria no interior, onde o 
comandante não tinha chegado. 
Comércio: Pouco. 
Casamentos: Não havia padre nem encarregado do registo civil. 
Instrução pública: Não havia professor. 
Movimento marítimo: Entraram três embarcações e saiu uma. 
Obras do Estado: Nada, por falta de carpinteiro. 
Tranquilidade pública: Alterada. 
Observações: Em 1, retirou para Mosselemage o Morlamuno, principal régulo das terras de 
Imbamela, que tendo dito a nuno Fatima Bine Zacarias, mãe do desventurado Ché-Agy, que 
vinha procurar o autor da morte de seu filho, nada fez a tal respeito induzido pelo uazir Mussa 
Bine Firede, de Sangage; e segundo constava só fez uma pequena questão com o xeque de 
Mutucura por se ter arvorado em xeque das terras de Ché-Agy, mas que ele resolveu pagando-lhe 
uma quantia relativamente elevada em dinheiro, fazendas e escravos, sendo um destes o menor de 
nome "Boana" por quem sua mãe chorava por eu o querer mandar para a escola de artes e ofícios, 
isto segundo o que me disseram e também me consta que o pai o rocura resgatar ou já o resgatou. 
Constou-lhe que o Morlamuno já retirou para as suas terras. 
Em 25, apresentou-se-me para reforçar o destacamento desta localidade uma força de 12 soldados 
de Caç. 1, ficando assim com 37. 
Ocorrências extraordinárias: Em 9, foi nomeado pelo referido Morlamuno, a dita mãe de Ché-
Agy, e habitantes, o monhé Selemane Bine Mocombota, xeque das terras de Ché-Agy. 
Em 18, constando aos habitantes de Mocungo(povoação ligada a este comando) que o novo Ché-
Agy queria visitar o comando, reuniram-se com alguma gente de Mutucura e outra do régulo 
M'pizamuno e capitaneados por um tal monhé Tiquila Amisse, seguiram para Esternau afim de 
lhe impedir a passagem no rio quando a maré vazasse, mas como o xeque não aparecesse, até às 
nove horas do dia, retiraram. 
À uma hora da tarde do mesmo dia 18, apareceu no comando o xeque pedindo ao seu 
comandante que o reconhecesse como tal e isso fez, deitando-lhe um bocado de farinha sobre a 
cabeça depois de ele jurar manter boas relações com a autoridade do governo, coadjuvá-la no que 
fosse necessário e, principalmente, contra o tráfico da escravidão Foi gratificado com uma 
pequena quantia; e assim se retirou seriam três horas da tarde muito satisfeito e prometendo 



voltar mais tarde acompanhado dos grandes das suas terras para assinar o termo que se lavrar do 
juramento que verbalmente prestou. 
No mesmo dia às cinco horas da tarde, pouco mais ou menos, apareceu alguma gente armada 
correndo para Esternau, mas calculando o comandante que fossem baldados os seus desejos de 
conseguirem apanhar o xeque que havia duas horas se tinha retirado daqui e passando o rio para a 
outra banda, sem novidade, não fez maior caso: porém no dia seguinte queixou-se-me o xarifo 
Chimeno, que lhe tinham matado um parente e roubado algum dinheiro e objectos e mandando o 
dito comandante dizer ao xeque de Mutucura o que se havia passado, ele respondeu que era por 
ordem dele e não do monhé Tiquila Amisse, e que as coisas não ficavam por aqui porque mais 
tarde, mais eu havia de ver, e que de todo o barulho tinha eu culpa por lhe não mandar dizer que 
o xeque Ché-Agy, me queria visitar. 
Tendo o xeque de Mutucura reunido macuas para guerrearem o Ché-Agy, constou-lhe que este 
guarnecera com gente os caminhos por onde os das correrias deviam passar e isso muito 
intimidou todos os que estavam do lado daquele xeque. 
Mais lhe constou que tendo-se alguns macuas revoltado por falta de comidas, dos que se 
achavam reunidos para as hostilidades, os monhés fizeram alguns tiros sobre eles e disso resultou 
um macua disparar a sua arma indo a bala cravar-se pouco abaixo do ombro esquerdo dum 
monhé parente do xeque Mutucura; e por esta razão todos os régulos macuas foram para as suas 
terras, mas ainda nenhuma gente voltou às suas habitações e principalmente mulheres. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Bom para indígenas. 
Estado alimentício: Regular. 
Agricultura: As próprias da estação. 
Comércio: Regular. Vieram ultimamente mais dois negociantes baneanes afim de se 
estabeleceram em Infusse. 
Movimento marítimo: Entraram três embarcações e saiu uma. 
Obras do Estado: Conservava-se o quartel do destacamento. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extaordinárias: Nada. (BOM, 16, de 18.4, p.162) 

 
Março 

Comando Militar de Mogincual 
 

Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Bom para indígenas. 
Agricultura: Pouco desenvolvida, devido à pouca tranquilidade dos povos, começando a 
escassear os alimentos para sustento dos naturais. 
Comércio: Pouco animado. residência do comandante, de que pouco ou nada serviu, pois todos 
os paus estavam  
Movimento marítimo: Nenhum. 
Obras do Estado: Tratava-se da conservação da aringa e foi consertada a actual podres e na nova 
ficavam colocadas 8 portas, 4 janelas e 10 caixilhos e foi colocado cairo em 35 quitandas para 
soldados do destacamento. 
Tranquilidade pública: Continuava alterada, pois eram contínuas as correrias dos macuas das 
terras de Mutucura para as povoações de Baraua, Natinde, Namalungo, etc, roubando e 
saqueando tudo quanto encontravam, a que dava lugar a que estas povoações estivessem 
desabitadas, pois os habitantes estavam quase sempre refugiados no mato. 
Ocorrências extraordinárias: No dia 22, foi o comando visitado pelo xeque Mutucura, xehé, 
Charamadane, o qual pediu ao comandante um presente, que lhe foi negado, devido ao péssimo 
comportamento que tinha tido e fazer e ser a causa da pouca tranquilidade destes sítios, 
prometendo dar-lhe um presente bom se ele se regenerasse ao que ele se riu por resposta. 
No dia 24 foi participado por Navimomuno que lhe haviam roubado uma filha 
No dia 31, foi preso Xarifo Abacar, natural de Quivolane, por andar de povoação em povoação a 



comprar gente para escravizar, sendo este o dono dos objectos a que me referi(...). Este indivíduo 
foi indicado como autor da compra da filha de Navimomuno, indicação feita pelo pai da rapariga. 
No dia 6 foi nomeado Vagery Imamo, xeque de Infusse. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para indígenas. 
Agricultura: Continuavam com as sementeiras de arroz, milho, feijão e amendoim, sendo de 
presumir que a colheita não seria má, porque tinha chovido durante o mês. 
Comércio: Pouco animado. 
Movimento marítimo: Entraram duas embarcações e saiu uma. 
Obras do Estado:  Foi colocado o pau de bandeira. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Em 6 foi nomeado o monhé Vagery Imamo, xeque desta 
localidade. (BOM 20, de 16.5, p.199) 

 
Abril 

Comando Militar de Mogincual 
 

Estado sanitário: Sofrível. 
Estado alimentício: Bom para naturais. 
Agricultura: Nenhuma. 
Comércio: Pouco animado. 
Obras do Estado: Continuavam os acabamentos na residência do comandante. 
Tranquilidade pública: Alterada. 
Ocorrências extraordinárias: No dia 5, apresentou-se no comando o inspector de 
destacamentos das terras firmes, o major Francisco Pinto Cardoso Coutinho, regressando no dia 
6. 
No dia 15, prestou juramento de fidelidade à nação portuguesa na secretaria do comando militar o 
xeque das terras de Infusse, Vagery que pelo uso cafreal lhe deram o nome de Chá Abdala. 
No dia 23, apresentou-se no comando o ten. Albino Augusto Pinto de Magalhães, comandando 
uma força militar. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Mau. Durante o mês no destacamento ninguém deixou de padecer de febres e 
entre os habitantes quase que sucedia o mesmo. Sentia-se muito a falta de um enfermeiro na 
localidade. 
Estado alimentício: Bom para indígenas. 
Agricultura: Estavam prontas as sementeiras dos diferentes legumes do país e já se cortava o 
arroz.  
Comércio: Bom comparativamente aos meses anteriores. Da Macuana tinham vindo muita 
borracha e ultimamente vieram mais dois negociantes estabelecer-se na localidade. 
Movimento marítimo: Entraram duas lanchas e saiu uma. 
Obras do Estado: Nenhumas. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extaordinárias: Em 4 esteve neste ponto o major Francisco Pinto Cardoso 
Coutinho, inspector... , seguindo no dia seguinte para Mogincual., donde recolheu em 8 e 
regressou a 9 para a Lunga. 
Em 22 o ten Albino Augusto Pinto de Magalhães que se dirigia para Mogincual com 23 praças do 
batalhão de caçadores 1, recolhendo a 25 e nesse mesmo dia para a Lunga. (BOM 22, de 30.5, p. 
212-13) 

Junho 
 



Comando Militar de Mogincual 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Regular para os naturais. 
Agricultura: No interior cortavam diferentes géneros do país, tendo vindo durante o mês algum 
feijão e amendoim para venda. 
Comércio: Muito fraco. 
Movimento marítimo: Entrou uma lancha. 
Tranquilidade pública: Não houve alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Em 10 uma pequena lancha e depois de entrar na barra encalhou 
muito próximo da praia e encheu-se de água. 
Em 12, o 1º cabo Babu Xette, entrou à meia noite pela janela do quarto dos sargentos e feriu 
gravemente na cabeça com um machado o 2º sargento Francisco Xavier Prisco Robin Dias e, em 
seguida, dirigindo-se para a arrecadação onde se achava impedido, trancou  a porta desta por 
dentro e suicidou-se por meio de um tiro de espingarda. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Regular para indígenas. 
Agricultura: Colhia-se milho e feijão. 
Comércio: Muito. 
Obras do Estado: Conservou-se o quartel do destacamento. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Nenhuma. (BOM 28, de 11.7., p.280-81) 
 

Comando Militar de Mogincual 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para indígenas. 
Comércio: Permutavam-se fazendas por alguns géneros que nos últimos dias tinham vindo do 
interior. 
Movimento marítimo: Entrou uma embarcação e saiu uma. 
Obras do Estado: Foi substituída a cobertura de duas casas e continuava o corte e transporte de 
palha para as restantes. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Constava estar quase resolvida, amigavelmente, a questão travada 
entre o xeque Mutucura e o xeque das terras de Chá-Agy. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Bom para os naturais. 
Agricultura: Preparavam-se as terras para as futuras sementeiras. 
Comércio: Pouco animado. 
Movimento marítimo: Saíram duas lanças para Moçambique. 
Obras do Estado: Continuava o conserto da aringa.(BOM 37, de 12.9, p.387) 
Tranquilidade pública:  
Ocorrências extraordinárias:  

 
Setembro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para indígenas. 
Comércio: Por enquanto limitadíssimo. 



Movimento marítimo: Entrou uma embarcação. 
Obras do Estado: Conclui-se a cobertura de algumas casas mais necessitadas e deu-se início ao 
corte e transporte de madeira para guarnecer a aringa que ameaçava ruina por todos os lados. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. Estavam a ser reocupados os antigos lugares, nas 
proximidades do comando, pelos povos que, desde longa data, se achavam refugiados em 
Macuana por lhes terem sido arrasadas as povoações em que habitavam pela gente do Xeque 
Bine Camboto. Tanto a gente do xeque Motucura como a daquele estavam, no presente, em 
completa harmonia e dedicavam-se denodamente à agricultura, para recuperarem o tempo 
perdido. 
Ocorrências extraordinárias: Em 17, o comandante visitou o posto militar de Infusse, donde 
regressou a 19. Em 22 teve uma conferência com o xeque das terras de Ché-Agy Bine Camboto, 
a pequena distância deste ponto, tendo ele previamente para isso sido convidado. Em 28, foi 
visitado pelos xeques Saramadane das terras de Motucura e M'tiamuno, das terras de Niquita. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Pouco regular. 
Estado alimentício: Bom para os naturais. 
Agricultura: Continuava a preparar terrenos para a nova semeação. 
Comércio: Pouco animado. 
Movimento marítimo: Entraram quatro embarcações e saíram duas. 
Obras do Estado: Cortaram-se e transportaram-se paus para o quartel e aringa que estava 
arruinada. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Em 18, esteve em Infusse o comandante militar de 
Moginjcual.(BOM 43, de 24 10, p.564. 

 
1892 

 
Novembro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Bom para naturais 
Agricultura: Preparavam-se os terrenos para as sementeiras. 
Comércio: Fraco 
Movimento marítimo: Sem movimento.  
Obras do Estado: Continuação das anteriores. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Nada. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para os indígenas. 
Agricultura: Preparavam-se as terras para semear como de costume. 
Comércio: Fraco. 
Movimento marítimo: Entrou uma e saíram duas embracações. 
Obras do Estado:  
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Nada.(BOM 53, de 31.12, p. 650) 

 
Dezembro  

 



Comando militar de Mogincual 
 

Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Bom para indígenas. 
Agricultura: Cultivavam-se as terras com actividade. 
Comércio: Quase nulo. 
Movimento marítimo: Entrou uma embarcação. 
Obras do Estado: Reparações dos estragos provocados pelas últimas chuvas, na residência do 
comandante e nas casernas. 
Religião: Maometana. Faz-se sentir muito a falta dum missionário, tendo em vista o grande 
número de crianças, cujos pais desejam que sejam baptizados. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Visitaram o comando os régulos de Mutucura e de Macalanga, 
que manifestaram o desejo de prestarem vassalagem e solicitaram bandeiras. 
 

1893 
Fevereiro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Péssimo. 
Agricultura: Estavam péssimas as sementeiras em consequência da falta de chuvas. 
Comércio: Quase nulo. 
Movimento marítimo: Nenhum. 
Obras do Estado: Continuação dos trabalhos da construção do novo paiol. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Nenhumas. (BOM 20, de 20.5, p 294) 

 
Abril 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular para o indígena; não tinha sido mau por isso não constavam mortes 
durante o mês, como tinha sucedido nos outros. Para o europeu tinha sido melhor que em Março. 
As contínuas variações da atmosfera faziam muito mal aos europeus. Para a guarnição o estado 
sanitário era razoável, tendo apenas havido dois casos de sífilis. 
Estado alimentício: Não muito lisongeiro, porque não tinham aparecido muitos macuas do 
interior vender produtos. Para o europeu era mau porque só de Moçambique é que vinham 
géneros para a sua alimentação, que eram caros e o seu transporte muito dispendioso. 
Agricultura: Os ensaios realizados na horta do governo deram excelentes resultados, sendo de 
lamentar que não existam sementes do reino para experimentar em certos pontos do terreno, 
,limpos de ervas, onde se deveriam dar bem a figueira, a pereira, etc. 
Comércio: Tinha vindo do interior muita borracha, poreém todos os pretos se dirigiam para 
Infusse e Managoma em consequência das muitas lojas ali existentes. 
Indústrias: Os habitantes de Esternau fabricam objectos em barro com em Angoche e esteiras de 
variadas cores e feitios. 
Movimento marítimo: Nenhum. 
Obras do Estado: Paradas por se ter mandado reforçar o destacamento de Infusse com 20 
soldados. 
Ocorrências extraordinárias: No dia 4, deslocou-se, pela primeira vez ao comando o xeque de 
Mutucura a fim de assistir às audiências que o comandante costumva dar todas as quintas feiras 
para a resolução de questões cafreais, apresentado o mesmo régulo um milando seu com o régulo 
de Inhampeza. 
No dia 5, houve um violento incêndio que devorou quase todas as habitações da rua Luís de 
Aguiar, pertencentes a soldados, chegando próximo da fortificação. Foi combatido por soldados 



do destacamento e gente do capitão-mor de Mutucura, em visita a Mogincual. 
 

Posto Militar de Infusse 
 

Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Regular para os naturais. 
Agricultura: Cortou-se o milho grosso. 
Comércio: Quase nulo. 
Indústrias: Nenhuma nova. 
Movimento marítimo: Entrou uma lancha. 
Obras do Estado: Nenhuma. 
Tranquilidade pública: Esteve alterada de 11 a 16 devido às correrias dos macuas na povoação 
de Namengane. 
Ocorrências extraordinárias: Em 2 o alferes Henrique Carlos Roncon asumiu o comando do 
posto militar.( BOM 28, de 15.7, p426) 

 
Agosto 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Continuava mau. 
Estado alimentício: Adequado e bom para os indígenas. 
Agricultura: Preparação de terrenos para as próximas sementeiras. 
Comércio: Em pequena escala, de borracha, amendoim e milho fino. 
Movimento marítimo: Entraram e saíram três lanchas carregadas com géneros cafreais. 
Obras do Estado: Corte de madeira para reforço da fortificação de palha para recobertura dos 
vários tectos dos diversos edifícios do comando e transporte de barro para o solo das casas e 
remendar as suas paredes. 
Em construção uma nova casa da guarda por a primitiva não prestar para esse fim. 
Tranquilidade pública: Inalterável. 
Ocorrências extraordinárias: Em 2, o comando foi visitado pelo xeque de Mutucura Chá-Agy 
Bine Aly que compareceu na povoação de Mucungo, sitas nas imediações do distrito. No dia 24 o 
comandante militar foi visitar a povoação do xeque de Mutucura, distante da fortaleza cerca de 
uma légua. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Bom para indígenas. 
Agricultura: Continuava a colheita de amendoim. 
Movimento marítimo: Entraram oito lanchas. 
Obras do Estado: Nenhumas. 
Tranquilidade pública: Completo sossego. 
Ocorrências extraordinárias: Nenhumas. (BOM 38, 23.9, p.558) 

 
Setembro 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Regular. 
Estado alimentício: Apropriado e bom para indígenas. 
Agricultura: Preparação de terrenos para as próximas sementeiras. 
Comércio: Algum, de borracha, amendoim e milho fino. 
Movimento marítimo: Entraram e saíram cinco lanchas. 
Obras do Estado: Continuação das indicadas no mês anterior. 



Tranquilidade pública: Sem alteração alguma. 
Ocorrências extraordinárias: No dia 8 o comandante militar foi visitado por um régulo de 
Seremage/Sermage e, em 14, pelo capitão-mor da raínha de Seremage, nuna Fatima, que 
compareceu no distrito de Fuco, além rio Mogincual, distante da sede do comando cerca de uma 
légua. 

 
Posto Militar de Infusse 

 
Estado sanitário: Considerado de mau. 
Estado alimentício: Regular para os indígenas. 
Agricultura: Terminaram as colheitas. 
Comércio: Sem referência. 
Movimento marítimo: Entraram três e saíram duas lanchas. 
Obras do Estado: Nenhumas. 
Tranquilidade pública: Não sofreu alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Nenhumas. (BOM, 42, de21.10, p.601) 

 
1895 

 
Março 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Regular para os indígenas. 
Agricultura: Paralisada. 
Comércio: Nenhum nesta época. 
Indústrias: As cafreais conhecidas. 
Movimento marítimo: Não houve. 
Obras do Estado: Corte de madeira para renovação da aringa. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Tomou posse do comando o ten. Tomás Simão Gomes, que 
rendeu o alferes Lemos. 
No dia 23, o comando teve informação de ter sido morto o régulo Cambota, tributário da rainha 
de Seremage, muito conhecido nestas terras como negreiro e salteador. Com ele teriam sido 
mortos também três dos seus melhores secretários.  
Em 27 o comando foi visitado pelo xeque Mutucura que se fazia acompanhar de muita gente da 
região de Seremage, tendo esta autoridade confirmado a notícia sobre a morte do referido 
régulo.(BOM 363, de21.9, p.363) 

1896 
 

Abril 
 

Comando Militar de Mogincual 
 

Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Bom para os indígenas. 
Agricultura: Grande animação com as colheitas de amendoim e feijão, muito prometedoras. 
Comércio: Começou a compra de amendoim e de feijão. 
Movimento marítimo: Não houve. 
Obras do Estado: Corte de madeira e de palha. 
Tranquilidade pública: Alterada nalguns pontos muito distantes por quadrilhas de macuas que 
se dedicavam ao roubo. 
Ocorrências extraordinárias: Em 8, chegou a Infusse, sob o comando de um 2º sargento, a 
força destinada a constituir ali o destacamento. 



Em 10 tomou posse do dito destacamento o alferes Augusto César Pereira de Lemos, sendo 
acompanhado de sua família.(BOM42, de 19.10, p.401) 

 
Maio 

 
Comando Militar de Mogincual 

 
Estado sanitário: Mau. 
Estado alimentício: Bom para os indígenas. 
Agricultura: Abundância de amendoim, feijão e arroz. 
Comércio: Bom, em amendoim e borracha. 
Movimento marítimo: Entraram uma lancha e um pangaio com géneros e artigos do comércio e 
saiu uma lancha. 
Obras do Estado: Começos a renovação da aringa. 
Tranquilidade pública: Sem alteração. 
Ocorrências extraordinárias: Em 2 tomou posse do destacamento de Infusse, o alferes Luis 
Caetano Martins, que substituiu o alferes Lemos que seguiu doente para Moçambique. O 
destacamento foi reforçado com mais um cabo e 4 soldados. (BOM 51, de 21.12, p.505) 
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