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HISTÓRIA DE VILA PERY 
(MOÇAMBIQUE) 

 
Autor: Manuel da Silva - A revisitação da História de Vila Pery foi desenvolvida por 
mim, em parceria e a partir de um esboço inicial feito pelo Carlos Antunes, ambos 
intrinsecamente ligados ao património histórico da cidade e região.  
Este Website fica assim à disposição de todos os vilaperenses, chimoenses e 
moçambicanos, especialmente daqueles a quem mais interessar a história de 
Moçambique. 

 

 
 

 
Monumentos aos Pioneiros – Vila Pery (actual Praça de OMM - Chimoio) 
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Vila Pery (Chimoio): actual Ave. 25 de Setembro 
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Vila Pery (Chimoio): Jacarandás em flor 

 

 

A história sobre os primeiros povoamentos humanos na região planáltica do 
Quiteve 

 
A história sobre os primeiros povoamentos humanos na região planáltica do Quiteve, mais tarde 
Circunscrição do Chimoio é bastante antiga. Certa literatura refere que o local foi parte do 
Estado de Quiteve, por volta de 1500-1600, vassalo do Estado do Mwenemutapa.  
A região de Chimoio, foi primitivamente povoada por comunidades designadas A-Tewe, sendo o 
seu território designado U-Tewe ou Kwa-Tewe. 
Mais tarde outros povos (Makombe) imigraram para a região, vindos nomeadamente de Mbire, 
região do interior da actual República do Zimbabwe, provieram do Estado de Mutapa, daí a 
ligação dos Makombe e Mwenemutapa. 
É provável que a formação dos primeiros Estados em Moçambique tenha se iniciado na região 
situada a Sul do Zambeze. No início do século XVI, os imigrados de língua Shona vindos do 
actual Zimbabwe impuseram sua dominação sobre a região que se estendia desde a margem sul 
do Zambeze até ao rio Save. À frente deste poderoso reino encontrava-se o Mwenemutapa, dele 
o Império dos Shona extraiu o seu nome. Ainda que as guerras civis que se seguiram tenham 
reduzido o poder do Mwenemutapa e oferecido a vários chefes provinciais a possibilidade de 
fazer sucessão e de criar reinos autónomos, a hegemonia Shona se manteve em toda a região. 
Os mais potentes desses Estados Shona independentes - Báruè, Manica, Quiteve e Changamira 
continuaram a dominar efectivamente a parte meridional de Moçambique central, até o século 
XIX.  
O Báruè tornou-se o símbolo mais expressivo da resistência anti-colonial ao nível do centro de 
Moçambique, mais propriamente na província de Manica.  
Entre 1890-1892 ocorrem diversos conflitos entre os autóctones e os portugueses nas regiões 
adjacentes ao Báruè. A título de exemplo, a 19 de novembro de 1891 teve lugar a Batalha de 
Mafundaque que constituiu uma grande vitória de Massangano (de Bonga) contra João Azevedo 
Coutinho, como também atrasou por dez anos a conquista do Báruè. 
O termo “Gouveia” deriva de uma corruptela do termo Góvêa que no puro ci-sena, significa 
homem guerreiro, destemido, invencível. Aventa-se que a Sede do Báruè teria tido o nome Vila 
Gouveia em memória de Manuel António Sousa (Gouveia) que era dono do prazo da Gorongosa 
e Capitão-mor de Manica, Quiteve e Báruè. 
Motivado pelo conflito luso-britânico, por causa das jazidas minerais em Manica, que ocorrera a 
15 de novembro de 1890 quando os militares da British South African Company pegaram em 
Paiva de Andrade e Manuel António Sousa, prenderam-nos e enviaram os dois para Salisbúria e 
depois para a Cidade de Cabo, tendo sido entretanto libertados. Mais adiante, concretamente a 
20 de janeiro de 1892 teve lugar a Batalha de Nyachirondo/Mungári em que mais uma vez, o 
exército português sofre uma pesada derrota a avaliar pela morte de Manuel António de Sousa. 
O sucesso dos nativos nestas campanhas de resistência resulta não só pelo poderio bélico do 
exército baruísta como também, pelas alianças que estabeleceram com intuito de restaurarem a 
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independência. Aventa-se que a primeira aliança no reino de Báruè, no âmbito da luta contra a 
presença portuguesa, parece ter sido levada a cabo por Canga. Isto deveu-se a forte capacidade 
que os seus líderes tiverem na mobilização e no estabelecimento de alianças com outros 
grupos étnicos hostis a presença portuguesa bem como, as sucessivas revoltas que a partir daí 
foram ocorrendo.  
Segundo relata o historiador árabe Masudi, Sofala era o limite sul das navegações árabes que 
em épocas longínquas procuravam o ouro. 
As duas primeiras autoridades portuguesas na costa meridional e oriental de África, sujeitas, 
todavia, ao governador da Índia, foram os capitães de Quiloa e Sofala, cargos criados em 1505, 
ambos de nomeação régia. 

 
Quanto a Sofala, o primeiro titular da capitania foi Pero da Naia. 
Segundo as indicações que existem, a região planáltica do Quiteve, mais tarde Circunscrição do 
Chimoio, situada na zona tropical do Capricórnio, tinha sido no passado muito longínquo, um 
ponto de passagem entre o Índico (Sofala) e o interior de África. 
 
Principais marcos cronológicos: 
1250-1450: Período provável da existência do Estado Zimbabwe, do qual a região de Chimoio era 
parte integrante; 
1572: Expedição do português Vasco Fernandes Homem que invade os Estados satélites de 
Quiteve e Manica; 
O plano de penetração dos portugueses foi entregue a Vasco Fernandes Homem nos anos de 
1575 e 1576. A outra via de penetração foi o Zambeze, da qual se serviu Francisco Barreto na 
sua expedição ao Monomotapa em 1572. 
A região do Quiteve, bem como a de Manica, ficavam em comunicação direta com a costa (porto 
de Sofala) através dos rios Revuè e Búzi. 
No século XVI Sofala foi a capital de todos os estabelecimentos portugueses na África Oriental. 
Para a expedição, Fernandes Homem reuniu 412 homens. Era capelão desta tropa o Padre 
Jerónimo dos Anjos. 
Fernandes Homem antes de partir, teve o cuidado de mandar emissários ao poderoso régulo do 
Quiteve para pedir a sua permissão para atravessar as suas terras na direção de Manica 
(chefiada pelo Chicanga inimigo do Quiteve). A expedição teve assim que esperar pela resposta 
ao pedido de permissão que veio negativo, mas o primeiro lanço da penosa marcha ocupou 11 
dias, ao fim dos quais já os poucos cavalos que levava tinham morrido por efeito da mosca tsé-
tsé. 
Apesar da resistência, Fernandes Homem chegou às minas de Manica e celebrou com o 
Chicanga um acordo de amizade e comércio livre, seguindo depois para Sena onde chegou em 
29 de outubro de 1576.  
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Foi, pois, naquele ano de 1576, o primeiro contacto dos Portugueses com aquele interior de 
África. 
Segundo a tradição, durante dois séculos a região sofreu as incursões dos povos Bantus dos 
Barotzes e depois dos Vátuas. Fizeram-se por isso algumas obras de defesa os “redutos”. 
Existiram “redutos” na Chicamba Real e em terras do régulo Mandigo, entre a linha férrea e o 
Pungué e nas terras do Tozure a caminho de Chideu. 
A Beira Railway construiu a partir de 1884 a linha férrea do Púngue à fronteira. Entretanto 
praticava-se já uma estrada a corta-mato que ia fazendo transportes em carros de bois, do 
Púngue para os territórios além-fronteira. 
Em 14/06/1884 foi criado o Distrito de Manica envolvendo a atual área de Chimoio e outras. 
Em meados de 1891, passou no Planalto a coluna de Caldas Xavier com destino a Macequece 
(Manica) para fazer frente aos invasores. 
Chegaram os tempos modernos assinalados pelo advento da Companhia de Moçambique, cuja 
posse teve lugar a 19 de junho de 1892. 
Em 1901 e 1902 foram instaladas 4 estações de caminho de ferro a saber: Amatongas, Gondola, 
Mandigo e Bandula. 
Em 1904 a Companhia de Moçambique instalou em Mandigo (mais tarde Vila Pery) um início de 
criação de gado. Para essa pequena manada (não excedente de um cento de cabeças) foi 
construído um sólido curral de alvenaria, cujas paredes, altas, de cerca de 4 metros e espessas 
de quase meio metro, ofereciam resistência perfeita ao leão, que frequentemente vagueava por 
estes sítios. Em 1915, o gado foi mudado para M’zingaze, e no seu local, aproveitando as 
paredes, foram construídas várias instalações da administração tais como Correios, Secretaria, 
Fazenda, Depósitos e Polícia, constituindo tudo um enorme edifício que ainda hoje existe. 
Entre 1905 e 1908, intensificou-se o interesse dos europeus pela agricultura na região de tal 
ordem que o total de produção de milho neste último ano foi de 2400 toneladas e 842 cabeças 
de gado vacum. 
O governador João Pery de Lind a partir de 1910 protegeu a agricultura e deu um grande 
impulso à colonização de Manica e Sofala. Por isso o seu nome se achou perpetuado na 
denominação do próspero burgo. 
1912- Criação da Repartição do Trabalho Indígena extinta em 1927. 
1915- Inaugurada a missão de Amatongas (dos missionários franciscanos). O seu fundador 
Padre Rafael da Assunção, foi depois o primeiro bispo de Moçambique. 
1942- Em 8 de Outubro foi criado o Grémio dos Produtores dos Cereais do Distrito da Beira. 
1884 – A Beira Railway construiu a partir de 1884 a linha férrea do Púngue à fronteira. Entretanto 
praticava-se já uma estrada a corta-mato que ia fazendo transportes em carros de bois, do 
Púngue para os territórios além-fronteira. Em 14/06/1884 foi criado o Distrito de Manica 
envolvendo a actual área de Chimoio e outras. 
1887 – Criação do distrito de Manica, com sede em Gorongosa; 
1888 – Fundação da primeira Companhia de Moçambique, que existiu até 1890; 
O caminho de ferro da Beira em Moçambique (1890-1914): entre antagonismo tecno-diplomático 
e simbiose económica.  
Em 1892, como consequência de um tratado assinado entre Portugal e a Inglaterra, uma 
companhia britânica controlada por Cecil Rhodes e pela sua BSAC iniciou a construção de uma 
ferrovia entre o porto moçambicano da Beira e a fronteira rodesiana. Apesar dos receios de 
desnacionalização dos territórios portugueses, a construção e operação foram conduzidas 
praticamente sem fiscalização das autoridades nacionais. A linha nada custou ao tesouro 
português e a sua operação transfronteiriça tornou-se bastante eficiente. O caminho de ferro 
(em conjunção com o porto) contribuiu para o desenvolvimento do comércio com a Rodésia, 
tendo também concorrido para uma maior ocupação de Manica e Sofala, embora tenha sido a 
Beira que mais beneficiou com os dois sistemas tecnológicos. Contudo, os principais 
responsáveis por estes fenómenos foram agentes estrangeiros que se fixaram no território. Por 
outras palavras, a linha funcionava bem do ponto de vista comercial, mas fomentou a presença 
estrangeira na região, indesejada pelos colonialistas nacionais. As comunidades nacionais de 
historiadores de tecnologia tinham, nos últimos anos, revelado a importância de grandes 
sistemas tecnológicos e dos seus agentes na estratégia colonial portuguesa. Mais do que um 
instrumento de especulação comercial e expansão económica, a tecnologia representava o 
progresso, a domesticação da natureza, a superioridade nacional e a missão 
civilizadora/europeizadora de Portugal em África. Daí que à tecnologia, e ao caminho de ferro 
em particular, fosse também atribuída uma grande importância política e (tecno)diplomática, que 
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exigia uma forte intervenção e atenção do Estado Neste sentido, a linha da Beira foge a este 
modelo, na medida em que foi construída por interesses ingleses, visando a agenda britânica, 
praticamente sem qualquer intervenção do Estado português. Isto não quer dizer que entre os 
africanistas nacionais não houvesse vozes que protestavam contra este estado de coisas. Aires 
de Ornelas (1896, p. 264), futuro governador de Moçambique e ministro da Marinha, é um bom 
exemplo, quando apelidou a linha da Beira de via dolorosa, tal era a influência inglesa no 
empreendimento, considerando ainda ser “difícil tornar de facto portuguesa uma região que 
hoje apenas o é no nome”. A ação da Companhia de Moçambique (CdM) a este respeito foi a 
mais audível, em várias cartas nas quais pedia a intervenção do governo metropolitano contra 
as atitudes das companhias britânicas. Perante a inação do executivo metropolitano, um dos 
governadores da companhia, Carlos Roma du Bocage (1900), chegou mesmo a acusá-lo de 
conivência e de querer intencionalmente manter o status quo. Obviamente, a posição 
governamental não foi propositada, antes resultou de um conjunto de motivos imperiosos, que 
aliás o próprio Bocage reconhecia. Portugal debatia-se na altura com disputas internacionais 
com Inglaterra relativas a outras linhas coloniais. Em relação a Ambaca e Mormugão, o 
diferendo era com companhias e investidores ingleses, mas sobre Lourenço Marques a disputa 
fazia-se ao mais alto nível diplomático. Na metrópole, o tesouro procurava reaver o crédito 
perdido com a bancarrota e com o escândalo da Companhia Real e aceder novamente aos 
fundos do mercado financeiro de Londres. Criar um novo foco de conflito com Inglaterra na 
Beira só pioraria a posição internacional de Portugal. A questão da linha tornou-se assim um 
ninho de vespas. Só se tornaria um problema se fosse perturbado. Por outro lado, o caminho de 
ferro foi construído sem qualquer custo para o Estado e funcionava sem necessidade de apoios 
públicos (bem ao contrário do que acontecia com a maior parte das linhas metropolitanas e 
coloniais). As estatísticas disponíveis não permitem calcular com certeza o lucro líquido da 
operação ferroviária (lucro operacional deduzido dos encargos financeiros). Em todo o caso, 
este não era um problema para o tesouro nacional. A linha funcionava e adicionalmente 
constituía uma demonstração da capacidade portuguesa para ocupar e colonizar a região. 
Joaquim Machado foi particularmente eloquente a este respeito. Embora reconhecesse o perigo 
de desnacionalização do território, afirmava que Portugal não podia “pôr entraves ao que no 
fundo está facilitando o comércio e a civilização de Africa, fugindo e com razão á triste 
reputação que temos adquirido de não fazer nem deixar fazer”. De facto, os números da 
operação atestam que a linha beneficiou o trânsito da Rodésia, tendo também contribuído para 
a ocupação efetiva do território da CdM. Nos primeiros anos do século XX, quando aqueles 
problemas foram afastados, Portugal pôde assumir uma posição negocial mais forte no que 
tocava em particular às tarifas praticadas na linha. Mesmo assim, a margem de manobra era 
limitada, uma vez que o governo não podia pôr em causa a operação through-traffic assegurada 
pela Mashonaland Co. Tanto na metrópole como no ultramar, as autoridades nacionais já se 
tinham apercebido da importância de acordos transnacionais para transporte ferroviário cross-
borders, pelo que não podia perigar aquele que vigorava em Moçambique. Daí que a pressão 
sobre as tarifas não tenha sido exagerada, mas tenha resultado num acordo um pouco mais 
favorável à Beira. De qualquer modo, acabariam por ser forças puramente económicas (o 
desenvolvimento da Rodésia para além da capacidade de transporte das rotas ferroviárias para 
a África do Sul e o crescimento de produções agrícolas em Manica e Sofala) que inclinariam o 
tráfego em direção à linha nacional. 
Adicionalmente, a situação agradava também aos interesses ingleses concentrados na BSAC, 
que assegurava uma segunda saída para o mar, além dos portos sul-africanos. Para a agenda 
imperialista britânica, a linha tornou-se um instrumento de imperialismo de satélite económico. 
O caminho de ferro contribuiu para integrar Manica e Sofala numa economia internacional e 
para ocupar efetivamente as duas regiões, se bem que na dependência de investidores ingleses. 
Em conclusão, a linha da Beira, nascida e forjada num ambiente de tensão tecno-diplomática, 
conseguiu quebrar o obstáculo da fronteira, acabando por servir os interesses económicos das 
partes envolvidas. 
 
1891 – Formada a empresa “Beira Railway”, destinada a construir a via-férrea a partir do rio 
Púngue até a fronteira com o actual Zimbabwe; Entra em funcionamento a segunda Companhia 
de Moçambique. 
 
1891 – Em meados de 1891, passou no Planalto a coluna de Caldas Xavier com destino a 
Macequece (actual Vila de Manica) para fazer frente aos invasores. 
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1892 – Chegaram os tempos modernos assinalados pelo advento da segunda Companhia de 
Moçambique, cuja posse teve lugar a 19 de junho de 1892. 
 
1893 – Criação da circunscrição de Chimoio pela Companhia de Moçambique que administrou o 
território de Manica e Sofala entre 1892 e 1942 
 
1893-1897 – Construção da linha férrea ligando o porto da Beira à fronteira da então colónia 
britânica da Rodésia do Sul. O primeiro núcleo urbano na área, fundado em 1893, foi 
denominado Vila Barreto, servindo de terminal à linha férrea vinda do porto da Beira.  
 
1895 – Criação de Vila Barreto (Mandado n.º 25, de 30 de outubro de 1895 da Companhia de 
Moçambique) como terminal ferroviário do caminho-de-ferro Beira-Rodesia. A povoação de 
Mandigos foi criada pela Ordem da Cª de Moçambique n.º 25, de 30/10/1895; e pela Ordem n.º 
3388, de 15/7/1916, “por desejo manifestado pela população, especialmente pelos agricultores 
de Chimoio” foi o topónimo mudado para VILA PERY, homenageando João Pery de Lind, 
governador do Território pela Companhia de Moçambique de 1910 a 1921.  
 
1898 – Deslocalização de Vila Barreto para Mandigos em julho de 1898 

 

 

Mapa de 1914 indicando Chimoio e Mandigos (depois Vila Pery) 
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Vista de Mandigos (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Mandigos - Residência do Chefe (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Mandigos - Caserna da Polícia e outras dependências junto à Estação do Caminho-de-Ferro (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq 

e TTonline) 

 

 
1913 - Comboio na estação de Mandigos (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 
1899 – Em 1899 o poder administrativo foi transferido para Chimiala, uma povoação que mudou 
então de nome para Mandingos e se tornou o embrião da cidade de Vila Pery.  
 
1901 – Em 1901 e 1902 foram instaladas 4 estações de caminho de ferro a saber: Amatongas, 
Gondola, Mandigos e Bandula.  
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1902 – Já em 1902 se escreveu sobre Vila Pery desta forma: Vila Pery é a sede da circunscrição 
de Chimoio e tem bom clima, facto bem conhecido por todos que por lá passaram; comércio: 
um hotel, cantinas e algumas lojas de Baneanes (indianos); população: 32 europeus, dos quais 
10 portugueses e 16 ingleses (o que é sintomático), 25 asiáticos e 6364 negros. 
 
1904 – Em 1904 a Companhia de Moçambique instalou em Mandigos (mais tarde Vila Pery) um 
início de criação de gado. Para essa pequena manada (não excedente de um cento de cabeças) 
foi construído um sólido curral de alvenaria, cujas paredes, altas, de cerca de 4 metros e 
espessas de quase meio metro, ofereciam resistência perfeita ao leão, que frequentemente 
vagueava por estes sítios. Em 1915, o gado foi mudado para M’zingaze, e no seu local, 
aproveitando as paredes, foram construídas várias instalações da administração tais como 
Correios, Secretaria, Fazenda, Depósitos e Polícia, constituindo tudo um enorme edifício que 
ainda hoje existe. 
 
1905 – Entre 1905 e 1908, intensificou-se o interesse dos europeus pela agricultura na região de 
tal ordem que o total de produção de milho neste último ano foi de 2400 toneladas e 842 
cabeças de gado vacum. O governador João Pery de Lind a partir de 1910 protegeu a agricultura 
e deu um grande impulso à colonização de Manica e Sofala. Por isso o seu nome se acha 
perpetuado na denominação do próspero burgo. 
 
1912 – Criação da Repartição do Trabalho Indígena extinta em 1927. 
 
1915 – Inaugurada a missão de Amatongas (dos missionários franciscanos). O seu fundador 
Padre Rafael da Assunção, foi depois o primeiro bispo de Moçambique. 
 
1916 – A povoação recebe o nome de Vila Pery, em homenagem a João Pery de Lind, 
governador do território pela Companhia de Moçambique. Mandigos muda o seu nome para Vila 
Pery (Mandado n.º 3.388, de 15 de julho de 1916), a pedido dos agricultores e em homenagem a 
João Pery de Lind, Governador da Companhia de Moçambique de 1910 a 1921. 

 

 
João Pery de Lind Governador da Companhia de Moçambique e que deu o nome a Vila Pery (foto Jorge Luis P. Fernandes) 

 

João Pery de Lind, teve a honra de em vida ver o seu nome ligado a uma importante terra, que 
foi a paixão da sua vida. Privilégio de que poucas pessoas se podem orgulhar; honra merecida, 
segundo todos os seus biógrafos, pois muito fez pelo desenvolvimento, especialmente agrícola, 
da região do Chimoio, durante os onze anos do seu governo. Foi notável a obra deste grande 
administrador colonial, especialmente no sector agrícola. E não podemos esquecer que, com 
extraordinária visão do futuro, determinou, pela Ordem n.º 4178, de 2/3/1921, a criação de uma 
reserva de caça, que pela sua potencialidade, viria a tornar-se no mundialmente famoso Parque 
Nacional da Gorongosa, notável pela sua riqueza e variedade faunística e beleza natural. 
Decisão tanto mais importante por ter sido tomada naquela recuada época, em que as questões 
da proteção da Natureza eram letra morta. 
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A construção da linha férrea para a Rodésia, de via reduzida (0,607m) iniciou-se em 1893; em 
fins de 1896 a linha atingiu Nova Macequece (Vila de Manica), na fronteira (esta linha, logo a 
seguir, foi modificada para a bitola normal de África - 1,067m). Daí ter-se verificado um 
acentuado declínio de Mandigos e o desaparecimento de Vila Barreto, por um lado. Por outro 
lado, Vila Manica e a sua região viveram um rápido surto de crescimento e progresso, para o 
que também contribuiu a descoberta de ouro. Disto resultou a criação da circunscrição de 
Manica (de que Pery de Lind foi chefe), sendo a circunscrição de Chimoio baixada a sub-
circunscrição. 
Depois de terminada a concessão de 50 anos à Cª Magestática (Cª de Moçambique), o que se 
verificou em 18/7/1942, passou-se para o período referente à administração pelo Estado 
português. Assim, a administração da Cª de Moçambique situa-se de 1892 a 1942. 
Em 8 de Outubro de 1942 foi criado o Grémio dos Produtores dos Cereais do Distrito da Beira. 
O distrito de Manica e Sofala foi dividido em três distritos: Beira, Tete e Vila Pery. O concelho de 
Chimoio passou, assim, a distrito de Vila Pery, com sede na cidade do mesmo nome. 
Nunca se percebeu a razão por que sendo Pery de Lind, sabidamente, nome de família, à 
localidade foi atribuído o nome Pery, apenas. Teve foral em 1956 (Portaria n.º 11582, de 4 de 
maio) e foi elevada a cidade pela Portaria n.º 22258, de 17 de julho de 1969, mantendo a 
designação de Vila, o que não é inédito, como se sabe.  
 

 

1917 – Revolta do Báruè: Revolta indígena que havia sido iniciada no Bárue (os régulos 
Mandigo, Chaurumba e Doerói fizeram causa comum com os revoltosos). O núcleo de 
revoltosos esteve concentrado em terras do Bárue, nas proximidades do vau M’devo – Chideu, 
na margem esquerda do Púngue, donde partiam as incursões. A acção decisiva contra a gente 
do Macombe foi executada pelo comandante da operação Major Alberto Graça (da coluna da 
Gorongosa) que de Vila Pery, depois de atravessar o Pungué até ao Cuzo, no Território de 
Manica e Sofala, rechaçou o inimigo, havendo a registar 22 baixas do nosso lado, devido 
sobretudo à travessia do Púngue. Pouco depois estava libertada a Gorongosa e o sul do Bárue, 
ficando estabelecido em Catandica, actual Vila Gouveia, também um posto militar. Do lado norte 
operava Rafael Bivar com 2000 cipais que perseguindo o Macombe de uma forma eficaz, este 
viria a refugiar-se na Rodésia.  
Todos os Makombe e seus descendentes, como grande parte da população de Báruè incluindo 
os guerreiros, haviam se refugiado na Rodésia do Sul e podiam, certamente, constituir uma 
permanente fonte de reforços em guerreiros, ou uma retaguarda segura. Makombe Makosa, o 
último soberano a usar esse título, não foi menos afoito que os seus predecessores. Preferindo 
combater nas montanhas, local de difícil acesso para as artilharias europeias, Makombe Makosa 
pôde neutralizar uma ofensiva portuguesa, em outubro daquele mesmo ano. A sua entrega à 
causa da libertação era tal que, por essa altura chegou a declarar que preferia morrer a 
combater que voltar a estar sob o domínio português. Os portugueses estavam ainda a festejar 
as suas vitórias quando Makosa, numa estratégia de guerrilha lançou “misteriosos ataques” e 
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os escorraçou sucessivamente dos Postos de Massanga, Changara e Catandika, até meados de 
março de 1918, com ajuda do Chefe Samanyanga, tendo confiscado muito material bélico e 
víveres. A persistência das perturbações provocadas pelo Makombe Makosa para os 
portugueses era assunto para tratar escrupulosamente e com relativa urgência. A expedição ao 
reduto de Makosa foi decidida pelas autoridades de Tete a partir de julho de 1918. Atacado de 
surpresa, Makombe Makosa não pôde organizar uma resistência eficiente e ao fim de um longo 
combate, perdeu o seu acampamento principal. Todavia, mesmo sem os seus mais elementares 
meios de guerra e de subsistência, Makosa pôde escapar, indo buscar refúgio nos montes 
Nyabitombwe de difícil acesso, onde se presume que tivesse uma base secreta. Dessa base, 
sabe-se que volvidos alguns meses, quando uma coluna militar escalou esse monte, Makosa e 
seus fiéis já haviam passado para a Rodésia do Sul, na região de M´toko, onde os seus homens 
foram desarmados pelos britânicos. Esta zona montanhosa e rochosa situada junto da fronteira 
rodesiana e ao longo do rio Kaeredzi foi onde, como todos os outros Makombe precedentes, o 
Makosa (o último), escapou-se definitivamente dos portugueses. A pacificação total veio 
finalmente no ano de 1918. 
Depois de ter estancado o grande movimento colectivo de revolta, a campanha expedicionária 
portuguesa começou a estabelecer um sistema administrativo que regulasse a vida dos 
indígenas. A centralidade da liderança tradicional é atribuída à família Muriani. Actualmente, a 
cidade se estende pelas terras dos chefes: Ngomai (uma senhora), Nyokaranga (uma senhora) e 
Chaurumba.  
 
Aniversários da revolta de Báruè  
A Revolta de Báruè representa o conjunto de iniciativas levadas a cabo pelo povo Barke e 
diversos grupos sociais e unidades étnicas do Estado de Báruè sob liderança dos Makombe, ao 
longo do vale do Zambeze, em repor a sua soberania e resistir contra a ocupação e dominação 
colonial portuguesa em Moçambique.  
A Revolta de Báruè iniciou em março de 1917 e, em reconhecimento a grandeza e simbolismo 
que representa para a história de Moçambique, anualmente a cada 28 de março, a Vila de 
Catandica (ex-Vila Gouveia), Distrito de Báruè, Província de Manica, acolhe as cerimónias 
alusivas as comemorações da mesma. Predominam nas celebrações várias atividades culturais 
a saber; ritos de veneração aos espíritos, exposição de livros, gastronomia e artesanato, dança 
tradicional, teatro, moda e música.  
 

 
Cerimónia tradicional da revolta de Báruè 

 
O monumento Makombe  
A data do lançamento da primeira pedra foi a quando das comemorações do 80º aniversário da 
Revolta de Báruè.  

 
Monumento Makombe 

 
Realizou-se no dia 28 de março de 2017, na Província de Manica, Distrito de Báruè a 
comemoração do centenário da Revolta Zambeziana restritamente denominada de Revolta de 
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Báruè, sob o Lema “Celebrando o centenário da Revolta de Báruè, reforçando a Unidade 
Nacional, Paz e Desenvolvimento de Moçambique”. 
A revolta de Báruè representa o conjunto de iniciativas levado a cabo pelo povo Barke e 
diversos grupos sociais e unidades étnicas do Estado de Mwenemutapa sob liderança dos 
Makombe, ao longo do vale do Zambeze, em resistir contra a ocupação e dominação colonial 
portuguesa em Moçambique. Esta revolta iniciou-se em março de 1917 e, em reconhecimento da 
grandeza e do simbolismo que representa para a história de Moçambique, anualmente a 28 de 
março, a Vila de Catandica, Distrito de Báruè acolhe as cerimónias alusivas as comemorações 
da mesma. Em 28 de Março de 2017 a Revolta de Báruè completou 100 anos. 
 
Vila Pery – Anos 1925-1930 
 

 
Cabeça do Velho em 1925 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

Cabeça de Velho, uma rocha misteriosa 
 

A Serra Bengo é um maciço a que popularmente se chama Cabeça do Velho (ex-libris de 
Chimoio) com a forma de cabeça de um velho voltada ao céu 
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A província de Manica é um paraíso místico por explorar - "A Cabeça de Velho é um lugar místico" 

 
A Cabeça do Velho é uma rocha misteriosa com forma humana, que foi pela primeira vez 
celebrada através de um festival cultural de dois dias no ano de 2014, em Chimoio, na província 
de Manica. 
"A Cabeça do Velho é um lugar místico", dando o seu nome ao cartaz do festival "Manica, 
paraíso místico por explorar", um evento descrito como um casamento descontraído para 
preservar o património cultural e cartão de visita de Chimoio, e ao mesmo tempo impulsionar o 
turismo doméstico e respeito pelas tradições seculares. 
Entre mistérios e descobertas, um longo caminho de terra descreve inúmeras curvas forçadas 
por pequenas colinas até ao sopé de Cabeça do Velho, onde um palco e aparelhagem industrial 
dão oportunidade aos artistas para espalhar o seu talento e expressões culturais, desde cantos 
e danças espirituais aos mais modernos. 
Na primeira edição do festival turístico-cultural Cabeça do Velho pretendeu-se fornecer serviços 
turísticos e promover parcerias, com vista a tornar a província de Manica num destino de 
referência nacional e regional, além de explorar as inteligências ocultas do "homem velho". 
Infelizmente, a serra parece estar a saque por gente que procura pedra para a construção civil, 
sofre com queimadas descontroladas, motivadas pela caça de ratos nas encostas, e que tem 
dizimado milhares de pequenas espécies, ao que o Governo "condena veemente". 
"Estamos a fazer um trabalho para declarar a Cabeça do Velho como um parque ecológico", 
precisou F. Bacar, justamente para reconhecer e preservar o potencial ambiental e o habitat de 
várias pequenas espécies. 
O lugar encerra mistérios vários, como os lençóis brancos, que até há três anos apareciam 
lavados e estendidos todas as manhãs sem que se saiba quem os pôs lá, os bodes de colar 
vermelho sem dono conhecido, que desfilavam indiferentes nos bairros densamente habitados 
nos arredores do monte, e ainda as "lágrimas" que escorrem em todos os períodos do ano da 
zona dos olhos do "Velho", provenientes de uma minúscula nascente no topo da rocha. 
Na mesma zona, reproduzem-se colónias de velozes lagartixas de cauda azul e vermelha, que 
habitam a rocha em grandes quantidades junto de enormes macacos, aves e serpentes. 
No "queixo", ergue-se uma "barba" vetusta, formada por frondosas árvores que hospedam um 
cemitério tradicional, onde foi enterrado o líder que ostenta o nome da rocha, e onde decorrem 
frequentemente farras (festas) e cerimónias religiosas, contracenando com o deserto provocado 
pelas queimadas descontroladas. 
"Devemos salvaguardar e fazer a gestão dos recursos naturais e culturais de forma a criar 
produtos turísticos competitivos, mas garantindo que os mesmos não sofram alterações e nem 
percam o seu valor em resultado da utilização", afirmou na altura a governadora de Manica, que 
enquadra a preservação da serra como um veículo de consulta para as gerações vindouras. 
Para a governante, a simbiose da natureza com o turismo e a cultura "é um dos mecanismos de 
conservação e proteção" dos recursos naturais, especialmente os ecossistemas e a 
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biodiversidade, e apelou aos Governos locais e a sociedade civil que pratiquem o uso 
sustentável da terra. 
A cidade de Chimoio, capital da província central de Manica, acolheu em 2017, a IV edição do 
Festival Cultural e Turístico Cabeça de Velho, onde deviam ter comparecido mais de 100 mil 
pessoas. Para aquela edição, foram programadas diversas atividades com destaque para 
atuação de vários artistas musicais nacionais e estrangeiros. O diretor provincial de Cultura e 
Turismo de Manica, Jossias Vurande, disse na altura que haveria uma exposição de 
gastronomia, onde seriam exibidos pratos típicos daquela região, teatro, mostra de produtos de 
arte e cultura, de estabelecimentos de ensino profissional médio e superior, diversos serviços 
públicos, bem como desfile de moda, entre outras atividades. 
Contavam ainda com a presença de artistas oriundos do Zimbabwe. De dentro do país, viriam 
bandas da cidade da Beira e de Maputo. A presença mais forte era de músicos da província de 
Manica. “Cada ano será diferente do anterior, porque achamos que o nível de organização 
melhora gradualmente de ano para ano”, explicou Vurande. 
O festival, que é anualmente organizado pelo governo provincial de Manica e vários outros 
parceiros, prolonga-se de sexta a domingo.  
Em Manica está ainda em exploração uma área de conservação, na Reserva Nacional de 
Chimanimani (Sussundenga), onde foram construídos três "lodges" comunitários, para dar 
oportunidade de emprego a população, preservando a flora e desencorajando a destruição da 
área. 
 

"Cabeça do Velho" 

(poema) 

 

 

 

Donde vinham pitorescos sons de tambores nos seus rituais 

africanos  . 
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Logo ao alvorecer ali se apresentava ela, imponente, na frente dos meus 

olhos , como que me vigiando.  

Era a cabeça de um tal gigante que ficou ali durante muitos séculos, milhões 

de anos, tornando-se pedra, mas mantendo ainda todos os seus contornos... 

 

Os pêlos do teu bigode deram em farta floresta verde  

 

Oh “cabeça do velho”, como és linda! ...   

Oh mãe natureza como foste capaz de tanto!  

 

 

Teriam sido aquelas palhotas adornos nos teus longos cabelos? 
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Povo de Vila Pery! 

Teria sido vós o guardião de tão importante personagem? 

 

A minha memória recua no tempo até aos anos em que um tal cidadão vindo 

de uma longínqua terra, Pombal, ali se instalara.  
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Óh “velho” generoso, que compreendeste! 

 

 

Com o teu consentimento muitos mais vieram inspirados e confiantes na tua 

prova de amor aos homens.  

 

Agora, eu, já sou retirado ...  

 

... Mesmo assim, o meu olhar vagueia e percorre em pensamento aquele 

vale em busca dos teus olhos, como outrora, e o gesto incontornável da tua 

amizade.  

 

Na extensa planície encontro o mesmo capim da cor do ouro.  
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Ouro esse, que eu no meu imaginário te ofereço para tua glória – é também 

este o meu singelo agradecimento. 

 

... Receio, contudo, que as hienas esfaimadas 

 

venham pela calada da noite "chorar" aos locais donde outrora vinham os 

pitorescos sons dos tambores nos seus rituais africanos. 

 

Manuel da Silva – 08/11/2009  

(adaptado de um poema de Boléo Canário) 
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Rua Vila Pery 1925 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Rua Vila Pery 1925 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Rua Vila Pery 1930 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Casa do Chefe da Circunscrição (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Agência do Banco da Beira (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Hospital 1925 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Almoxarifado (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Armazém do Milho (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Fábrica de Descaroçamento de Algodão (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Visita do Governador em 1925 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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A "Farm" Maria da Glória, em Vila Pery, de João de Oliveira do Amaral (I) 

 

 

A "Farm" Maria da Glória, em Vila Pery, de João de Oliveira do Amaral (II) 
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A "Farm" Maria da Glória, em Vila Pery, de João de Oliveira do Amaral (III) 

 

 
Casa da “farm” do Cutchi (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Casa da “farm” do Sr. Fialho (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Casa de Paulo Babiolakis (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Casa da “farm” de Kinebam (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 
1928 – Fundação do Sports Club de Vila Pery, a primeira agremiação desportiva da Vila (os 
estatutos iniciais viriam a ser alterados em 1961, pela Portaria n.º 15.348) 
 

 
 
O Sport Clube de Vila Pery foi fundado em 1928, tendo os estatutos iniciais sido alterados em 
1961, pela Portaria n.º 15.348, com sede em Vila Pery, na Avenida da República.  
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O Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica com sede no Concelho de Chimoio, Bairro da 
Soalpo, foi fundado em 1957 (Estatutos aprovados pela Portaria n.º 15.376 de 1961) pelo Eng.º 
Manuel Magalhães associado à unidade fabril com o mesmo nome, de que era Presidente do 
Conselho de Administração.  
Já vimos escrito, que os dois clubes se fundiram, mas isso não é verdade. Quer o Grupo 
Desportivo e Recreativo Textáfrica, quer o Sport Clube de Vila Pery competiam como clubes 
distintos no Campeonato da Associação Distrital de Futebol de Manica e Sofala (abrangendo 
clubes da Beira e Vila Pery), tendo inclusivamente o SCVP sido campeão distrital em 1964, e 
como tal o representante de Manica e Sofala no Provincial de Moçambique de 1965, e assim se 
mantiveram até à independência. Mas mesmo após a independência, os dois clubes 
mantiveram-se autónomos, o SCVP passou a ser designado de “Sport Clube de Chimoio” (na 
mesma sede do SCVP) embora circunscrito a outras atividades desportivas (basquete, 
atletismo) que não o futebol, tendo o Textáfrica se mantido como clube de futebol (disputa 
atualmente o Moçambola) mesmo depois do encerramento da fábrica. Trata-se apenas de uma 
reposição histórica dos dois mais representativos clubes da antiga cidade de Vila Pery (actual 
Chimoio). 
 

 
Sede do SCVP em 1930 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Sede do SCVP em 1934 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Equipa de 1952/1954 (Foto Fernando Marques) 

Em pé: Da esquerda para a direita: Alberto Silva (Cuchipa), João Pina, Daniel, Cristela, Afonso Costa, Fernando Marques. Em baixo: 

Ferreira, Afonso, Zeca Costa, António Pinto, Ginja 

 

 
Equipa de 1958/1960 (Foto Fernando Marques) 

Em pé da esquerda para a direita: Carlos, Rui Shirley, Fernando Marques, Alberto, Zeca Reis, Fortuna I, 

Fortuna II, Xico Torres, Machado. Em baixo: Mendonça, Ginja, Rodrigues, Amaral Azevedo e (?) 
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Equipa do SCVP alinhada no centro do terreno (Foto Fernando Marques) 

 

 
Jogo do SCVP – Carlos Catarralana (guarda-redes), Alberto no ar olhando para a bola rente ao poste e Costa (defesa central) - Foto 

Fernando Marques 

 

 
Equipa de futebol de salão: Em pé: Saavedra, Soares, Ferreira, Capelão; Em baixo: Alexandre Violante. Rui Shirley, Alberto 

Gonçalves, Ricardo (China) e Pacheco 
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Cartão e medalha comemorativa dos 25 anos do sócio n.º 22 do SCVP (Frutuoso Antunes, que também foi membro da Direcção do 

Sport Clube, pai do chimoiense Carlos Antunes, um dos iniciadores desta história) 
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Nova Sede do Clube na Avenida Principal (Foto Sousa) 

 
Vila Pery – Anos 1930-1934 

 
Vila Pery em 1931 – Lado Norte da Vila (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Vila Pery em 1931 – Lado Sul da Vila (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Vila Pery 1931 - Uma das primeiras localidades de Moçambique a ter iluminação pública (Foto Arquivo Companhia Moçambique - 

Digitarq e TTonline) 
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Vila Pery 1931 - Uma das primeiras localidades de Moçambique a ter iluminação pública (Foto Arquivo Companhia Moçambique - 

Digitarq e TTonline) 

 

 
Vila Pery 1931 - Uma das primeiras localidades de Moçambique a ter iluminação pública (Foto Arquivo Companhia Moçambique - 

Digitarq e TTonline) 
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1930 – Igreja Paroquial 
 

 
Construção da Igreja em 1930 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Inauguração em 1934 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Interior da Igreja (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Igreja Paroquial – 1972 (Foto João Loureiro) 
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1930 – Estação dos Caminhos-de-Ferro 
 

 
Estação dos Caminhos-de-Ferro (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 
Rua da Estação dos Caminhos-de- Ferro (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Comboio na Estação de Vila Pery (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 
1934 – Hotéis 
 

 
 

 
Hotel Vila Pery 
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Hotel Aliança (Fotos Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

1934 – Hospital 
 

 
Hospital 1930 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Hospital 1934 (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 

 
Hospital 1934 – Sala Operações (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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Hospital 1934 – Farmácia (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 

 
Hospital 1934 – Quartos (Foto Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 
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1934 – Instituição do ensino primário com a construção da escola D. Gonçalo da Silveira 
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Escola D. Gonçalo da Silveira (Fotos Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 

 

 
Nova Escola Primária - 1960 (a antiga Escola primária D. Gonçalo da Silveira passou a sede da Câmara Municipal) 
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1937 – Realização da Exposição Agrícola Feira de Amostras (Fotos Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e 

TTonline) 
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1942 – Resgate em 19 de julho de 1942 pelo Governo da República da concessão da 
administração do território de Manica e Sofala à Companhia de Moçambique 
1944 – Constituição da «Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial, SARL» com o propósito de 
construir em Vila Pery uma fábrica de tecidos de algodão que se viria a concretizar na fábrica da 
Textáfrica 
 
1945 – Fundação do Colégio Nossa Senhora da Conceição 
 

 
 
Em 1945 iniciou-se o Colégio de Nossa Senhora da Conceição, obra das Irmãs da Congregação 
das Franciscanas de Calais (hoje, Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora). Em 1947, foi o 
ano em que Colégio abriu o primeiro edifício. Antes disso davam aulas para preparação do 
exame de admissão ao liceu, numa casa onde as irmãs viviam antes da conclusão do Colégio. 
Esta casa, ficava no final da rua da residência paroquial (Rua Dr. Araújo de Lacerda) e que 
pertencia ao Sr. José Almeida Correia.  
Em 1957, com cerca de 12 anos, apenas, de existência, já o Colégio teve que alargar as suas 
instalações com 300 alunos procedentes, pode dizer-se, de todo o Moçambique. 
Primeiras Freiras: 
Ma Mère Benigna, superiora (irmã do Cardeal Cerejeira) 
Irmã Isabel da Conceição, diretora (o irmão da Ma Mère Isabel era o sr. Moreira que tinha uma 
lojinha ao lado do cinema Rex. O nome verdadeiro da Irmã Isabel é Maria Celeste Moreira) 
Irmã Emilia, 
Irmã Maria do Sameiro, 
Irmã Teresa,um doce de pessoa, era querida por todas as alunas. Em 1957 saíu de freira, hoje é 
uma senhora casada e continua a ser aquele doce. Estava errada na profissão 
Irmã Nazaré 
Irmã Libânia 
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Irmã Rosa 
Irmã Salomé 
Irmã Maria José (alcunha "Rata" ou "Ratazana") 
Irmã Marta 
Irmã Maria de Jesus 
Irmã Elisa 
Irmã Isabel da Santa Face (também chamada da Santa Alface) 
Irmã Celina 
Irmã Maria do Templo 
Irmã Otília 
Irmã Mª. da Stª Cruz (encarregada da rouparia juntamente com a Irmã Marta) 
A 1ª Ma Mère - foi a Irmã Santa Inês, Superiora da Congregação (segundo informação da irmã 
Teresa);  
A 2ª Ma Mére – foi a Irmã Benigna (Cerejeira), que em 1958 foi nomeada Diretora da 
Congregação das Franciscanas de Calais; 
A 3ª Ma Mère – foi a Irmã Isabel da Conceição, nomeada no dia 19 de novembro 1959. 
 

 
IRMÃ ISABEL DA CONCEIÇÃO 

31-1-1917 | 10-7-2017 
 
Maria Celeste Moreira (Irmã Isabel da Conceição) nasceu em Vila Seca - Condeixa-à-Nova 
(Coimbra). Como educadora exerceu a sua missão nos Colégios de Lourdes (Santo Tirso), Luso 
Francês (Porto) e foi nomeada Ma Mère, a 3ª do Colégio de Nossa Senhora da Conceição de Vila 
Pery (Chimoio) em 19 de novembro 1959. Foi ainda, sucessivamente, Superiora Regional e 
Provincial em Moçambique. O testemunho de fé, de oração e confiança em Deus é o legado que 
nos deixa. O seu corpo repousa no cemitério de Santa Cristina do Couto mas permanecerá no 
nosso coração. 
Primeiros Padres (da Casa Paroquial, que recebiam os alunos que frequentavam o Colégio): Pe. 
António José Ribeiro, depois vieram Pe. Barbosa, Pe. Faria, Pe. Mesquita, Pe. Pacheco, Pe. 
Gilberto, … 
 

 
 
Primeiras alunas: 
1ª. Aluna Interna do Colégio, foi a Rosa Coteriano (1947); a Manuela Vasconcelos foi a 1ª Aluna 
Externa. 
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2ªs. alunas - Teresa Marques Pires e sua mana Henriqueta Marques Pires, mais tarde Serras 
Pires (1947). A Lena Braúlio ou Lena Jaime para algumas, entrou em 1947. Era Externa. Já lá 
haviam umas 6 ou 7 alunas. Depois entraram as manas Matos, a Ivone e a Manuela (mãe do José 
Rodrigues dos Santos), Maria Helena Veloso Dias dos Santos (mãe do Chico Campeão), 
Arminda Fraga, Luísa Rebelo, Emília e Daniela Nogueira, Leonor Tomé, Emilinha, Lena Carreira, 
Ana de Lourdes Pina David, Alda Nunes, Lurdes Tavares; 1950 -Carminda (=Minda) Maia; 1951 - 
Franca Bagnari…Nina Saavedra e muitas outras. 
Primeiros alunos rapazes: os irmãos Carlos Proença Aguiar e Sousa e Vitor Proença Aguiar e 
Sousa (foram os 1ºs rapazes admitidos, no que hoje se chama de pré-escola / jardim escola), 
Fernando Marques, Marcelino Ribeiro, Tonecas, Viriato, Rogério Sales, João Pina, José Manuel 
Pina Marques, Romano Bagnari, Marcel (filho da Madame André), Victor Gameiro, Henrique 
Sampaio, António Teixeira da Fonseca, Francisco Ivo, Rudiger e Ian Boye, … e ainda Rui Basílio, 
Tomané Antunes, Alberto Ramos (de Manica), todos da geração do Pe. Barbosa que era o seu 
mentor e parceiro nas jogatanas de futebol que este tanto apreciava. Embora não fazendo parte 
desta geração Carlos Antunes, Manuel da Silva e muitos outros. 
Professoras/es: 
Olga Niza Guerra, era muito forte, muito nova. Era boa professora e vivia no Colégio, tinha um 
quarto só para ela, dizia-se que tinha morrido por excesso de medicamentos que ela tomou por 
causa de uma dor de cabeça muito forte. Fomos todas à estação acompanhar o corpo que 
seguiu de comboio para a Beira e depois para Portugal. Ia vestida de branco com fita azul à 
cinta. 
Mª Augusta Troni, excelente profissional, de Português e Francês. Tínhamos que a chamar de 
Srª D. Mª Augusta!! 
Irmã Mª de Jesus, era uma excecional professora de História. 
Sra. D. Maria Antónia Vilhena, excelente professora de Matemática, enquanto nós pacientemente 
tentávamos equacionar ela insistentemente perguntava: Percebido? Numa aula contámos 33 
vezes a palavra Percebido. 
Ir. Maria de Jesus, magnífica professora de Geografia, que nunca "perdeu o Norte", muito 
paciente e batia as palmas num jeito muito engraçado, só seu. 
Ir. Isabel da Santa Face (alcunha “da Santa Alface”) - Geografia 
Fernanda Mariz - professora de Físico-químicas 
Fernanda Martins - Ciências Naturais, magra alta 
Madame Andrea - Francês, físico químicas e ciências naturais. Além de muito boa professora 
era uma excelente pessoa. 
D. Vânia Correia - Inglês 
Major Lima - Matemática 
Dra. Gabriela Esteves Correia – Ciências-Físico-Químicas  
D. Maria Alice (alcunha O Fenómeno) - Matemática - Excelente professora 
D. Ilídia Veloso - excelente professora de Inglês 
D. Rosa Maria Sousa Otto - querida professora de Ciências Naturais. Bonita por fora e por 
dentro! 
Dimas (Espirra Canivetes) - Física 
Matos Neves - Português 
Professoras, de 1969 a 1973: 
Português= Raquel Figueiredo/Irmã Mª José 
Inglês: Betty 
Francês: Irmã Isaura 
Matemática: Irmã Adelaide 
Música: Irmã Helena (Maria do Templo) 
História: Irmã Otília (Directora) 
Desenho: Irmã Celina 
Ciências/Geografia: Adelaide Fragoso (Bazaruca) 
Química: Fátima Sena 
História: Pe Esteves (Capelão do Exército) - dormia na secretária durante os pontos! 
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Colégio Nossa Senhora da Conceição - Vista geral (Foto Sousa) 

 
Colégio Nossa Senhora da Conceição 
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Colégio Nossa Senhora da Conceição - Vista geral (Foto João Loureiro) 

 

1977: Nacionalização do Colégio de Nossa Senhora da Conceição e regresso das irmãs 
(Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora). a Portugal e a outras paragens.  
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O ex-Colégio Nossa Senhora da Conceição de Vila Pery é presentemente a Faculdade de Engenharia da Universidade Católica de 

Moçambique (UCM) em Chimoio 

 

 
1946 – Criação da Sociedade Hidro-Eléctrica do Revuè (SHER), à qual foi dada, em 10 de julho 
de 1946, a concessão para aproveitamento da energia do rio Revué 

 
Edifícios dos CTT (à esquerda) e da SHER (à direita) 
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1948 – Criação do Aero Clube do Chimoio (os estatutos iniciais viriam a ser alterados em 1965, 
pela Portaria n.º 18.871, BO 29/1965) 
 

 
 
 

 



56/205 
 

 

 
 

 
1950 – Início da laboração da fábrica da Textáfrica 
 

 
Fábrica da Textáfrica 
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Vista aérea da fábrica da Textáfrica (Foto Frederico Magalhães) 

 
1953 – Entrada em funcionamento em novembro de 1953 da Central do Mavuzi e a exploração da 
linha de transporte de energia e início do abastecimento a Vila Pery e à fábrica da SOALPO 
 

 
Mavuzi (Ponte-açude) 

 
1954 – Início do abastecimento à cidade da Beira da energia da central do Mavuzi através de 
uma linha de transporte a 110.000 Volts e da subestação da Beira, construídas pela Società 
Anonima Elettrificazione, de Milão 
 
1954 – Criação da Brigada dos Estudos Hidráulicos do Revué (Portaria n.º 14.830 de 8.04.1954, 
Boletim Oficial de Moçambique (BO) n.º 18/1954) transformada em 1959 na Brigada Técnica de 
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Fomento e Povoamento do Revué (Portaria n.º 17.064, BO n.º 13/1959) com a finalidade de 
proceder ao desenvolvimento do vale e bacia do referido rio e à edificação do colonato do 
Sussundenga. 
 
1954 - Criação do município de Vila Pery (Decreto n.º 39.858, de 20 de Outubro de 1954) 
 
1955 – Entreposto (Fotos Arquivo Companhia Moçambique - Digitarq e TTonline) 

 
Instalações do Entreposto no centro da Vila 

 

 
Bomba de abastecimento de gasolina nas instalações do Entreposto no centro da Vila 
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Entreposto – Oficina de reparações 

 

 
Estação de abastecimento à saída da Vila - 1959 
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1956 – Visita do Marechal Francisco Higino Craveiro Lopes a Vila Pery (Chimoio) 
 

 
 
1956 – Aprovação do foral de Vila Pery (Portaria n.º 11.582, publicada no BO, n.º 31/1956) 
 
1956 – Concessão do escudo de armas e bandeira a Vila Pery (Diploma Legislativo Ministerial n.º 
5, de 14 de agosto de 1956, publicado no 4.º Suplemento ao BO) 
 

 

 
1957 – Fundação do Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica com sede no concelho de 
Chimoio e sede no Bairro da Soalpo em Vila Pery (Estatutos aprovados pela Portaria n.º 15.376 
de 1961) 
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O Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica com sede no Concelho de Chimoio, Bairro da 
Soalpo, foi fundado em 1957 (Estatutos aprovados pela Portaria n.º 15.376 de 1961) pelo Eng.º 
Manuel Magalhães associado à unidade fabril com o mesmo nome, de que era Presidente do 
Conselho de Administração.  
O Sport Clube de Vila Pery foi fundado em 1928, tendo os estatutos iniciais sido alterados em 
1961, pela Portaria n.º 15.348, com sede em Vila Pery, na Avenida da República.  
Já vimos escrito, que os dois clubes se fundiram, mas isso não é verdade. Quer o Grupo 
Desportivo e Recreativo Textáfrica, quer o Sport Clube de Vila Pery competiam como clubes 
distintos no Campeonato da Associação Distrital de Futebol de Manica e Sofala (abrangendo 
clubes da Beira e Vila Pery), tendo inclusivamente o SCVP sido campeão distrital em 1964, e 
como tal o representante de Manica e Sofala no Provincial de Moçambique de 1965, e assim se 
mantiveram até à independência. Mas mesmo após a independência, os dois clubes 
mantiveram-se autónomos, o SCVP passou a ser designado de “Sport Clube de Chimoio” (na 
mesma sede do SCVP) embora circunscrito a outras atividades desportivas (basquete, 
atletismo) que não o futebol, tendo o Textáfrica mantido-se como clube de futebol (disputa 
atualmente o Moçambola) mesmo depois do encerramento da fábrica. Trata-se apenas de uma 
reposição histórica dos dois mais representativos clubes da antiga cidade de Vila Pery (actual 
Chimoio). 
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Campeão Distrital de Manica e Sofala 1966/1967 – Em pé Adérito, Marques, Xavier, Bessa, Raúl, Claudino, Vicente, Madeira, Fabian 

(treinador), Gomes; Em baixo, Branco, Pacheco, Figueiredo, Bito, Rocha, Melo, Pereira (massagista) 

 

 

 
Campeão Distrital de Manica e Sofala 1967/1968 - Em pé: Fabian (Treinador), Gomes, Xavier, Raúl, Claudino, Vicente, Marques; Em baixo: Bessa, 

Madeira, Figueiredo, Pacheco, Branquinho, Melo, Bito, Rocha 
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Campeão de Moçambique 1969/1970 – Em pé: Xavier, Vicente, Madeira, Raúl, Claudino, Gomes; Em baixo: Bessa, Rocha, Figueiredo, 

Pacheco e Branquinho 

 

 

Trio atacante: Figueiredo, Pacheco e Bio 
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Ângelo Jerónimo – n. a 17 de maio de 1953 

 
17 de maio de 2020: Hoje é o dia de aniversário dum antigo futebolista e dirigente desportivo. É 
uma das figuras gradas do desporto moçambicano. A sua história confunde-se com os 
primeiros toques na bola, do país nascido em 1975 e também com a Textáfrica, a maior indústria 
têxtil do centro de Moçambique. 
Ele entrou para a fábrica a 12 de setembro de 1967, aos 14 anos. Depois foi jogar pelo clube que 
era tutelado por essa fábrica, na altura em que a Direção (da fábrica e do clube) era assegurada 
pelo Eng. Magalhães, um grande impulsionador do desporto na cidade do Chimoio. 
Este Textáfica, oficialmente designado de Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica, foi o 
primeiro campeão nacional de futebol de Moçambique, em 1976, treinado na altura pelo saudoso 
Mário Coluna. 
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Época 

1976 – Seniores 

1º Campeão Nacional República Moçambique 

Em cima: Joaquim, Gabriel, Brenque, Ângelo II, Mocuba, Nazaré, Nota, A. Jorge, Baptista, Zé Luis, Coluna (Treinador) e Matapa. 

Em baixo: Norberto, janeiro, Sebastião, Mussa, Ângelo Jerónimo, Djão, Zé Pedro e Tereso. 

 
Foi um grande e verdadeiro ponta-de-lança, para termos a dimensão da sua monstruosidade, 
basta lembrar que chegou a marcar 24 golos num só jogo. O facto inédito aconteceu em 1977, 
no relvado da Soalpo, quando o Textáfrica media forças com a sua congénere do Boavista FC, 
tendo aplicado uma goleada das antigas por 33-0, dos quais 24 tentos foram da autoria de 
Ângelo Jerónimo. 
Ângelo integrou a selecção nacional de futebol de Moçambique, numa partida realizada na 
província tanzaniana de Iringa, num campo chamado Samora Machel. Ângelo Jerónimo, 
futebolista, dirigente desportivo, um ponta de lança e goleador nato, nasceu no dia 17 de maio 
de 1953. 
 
1957 – Inauguração da linha de transporte de energia e da subestação de Umtáli, que 
concretizava um acordo de fornecimento de energia elétrica à Rodésia assinado em 27 de 
outubro de 1955 entre a SHER e a Electricity Supply Commission, instituição rodesiana que 
superintendia à distribuição de energia elétrica naquela região 
 
1958 – Determina que a Delegação de Saúde Pecuária de Vila Pery passe a designar-se de 
Delegação de Saúde Pecuária de Manica e Sofala (Portaria n.º 12.608, BO 31/1958) 
 
1959 – Inauguração em 21 de Junho de 1959 pelo Ministro do Ultramar, Contra-Almirante Lopes 
Alves da Barragem da Chicamba Real (numa das gargantas do Revué que com uma capacidade 
de armazenamento de 1.500 a 2.000 milhões de m3, era então a maior albufeira de todo o 
território português), a 2.ª fase da concessão atribuída à SHER em 1946 sobre o aproveitamento 
rio Revué e seus afluentes e que permitiu melhorar o fornecimento de energia a todo o distrito 
de Manica e Sofala e ao vizinho distrito de Umtáli, na Rodésia do Sul 
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Barragem da Chicamba (foto João Loureiro) 

 
1959 – Inauguração das instalações do Banco Nacional Ultramarino (BNU), projectadas em 1956 
pelo arquitecto Paulo de Melo Sampaio 

 
Edifício do Banco Nacional Ultramarino 
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1960 – Circuito Automóvel de Vila Pery 
 
 

 
Circuito – Curva do BNU (foto Rui Nogueira) 

 

 

 
Alberto Leitão em Honda S800 na curva do BNU (foto Rui Nogueira) 
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Circuito – entrada para a curva do BNU (foto Rui Nogueira) 

 

 
Alberto Leitão no Honda S800 noutra fase do circuito (foto Rui Nogueira) 

 

 

1960 – Fundação do Sport Chimoio e Benfica com sede em Vila Pery (Estatutos aprovados pela 
Portaria n.º 13.681) 

 
Equipa júnior do Sport Chimoio e Benfica (foto Rui Basílio) 
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1961 – Inauguração da Exposição Feira Agrícola e Industrial do Chimoio (recinto permanente) 
 

 
EFC-Exposição Feira do Chimoio 

 

 
 

1963: Inauguração da EFC (4ª edição) – Sarmento Rodrigues, Gov. Geral, sendo na altura Luciano Pereira o edil de Vila Pery 
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Exposição Feira (vista aérea do recinto) 

 
 

 
1964 (5ª edição) - Inauguração EFC – Almirante Américo Tomás, Presidente da República Portuguesa 
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Inauguração da Exposição Feira do Chimoio de 1964 (5ª edição) pelo então Presidente da República Américo Tomás. Logo atrás o 

Eng.º Manuel Magalhães, o Presidente do Grémio José Antunes (meu tio), e o Presidente da Câmara Luciano Pereira (meu primo) 
 

 

 
Pavilhão da Auto-Industrial 
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Entrada do recinto da EFC em 1967 

 

 

 

 
1967 (8ª edição) - Inauguração EFC – Gomes Pedro, Sec. Prov. de Terras do Gov. de Moçambique 
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1969 (10ª edição) - Inauguração EFC – Baltazar Rebelo de Sousa, Gov. Geral de Moçambique 
 

 
Vista panorâmica do recinto da Feira 

 

 
1972 (13ªedição): Inauguração EFC – Manuel Pimentel dos Santos, Gov. Geral de Moçambique 
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1962 – Vila Pery (Vista Aérea) 
 

 
O Plano Geral de Urbanização de Vila Pery 

«No mapa de 1962, a cidade surge impressionantemente semelhante à proposta no plano de 20 anos antes - é uma criação rara, totalmente de 

raiz, dentro do urbanismo eclético-modernizante da "cidade-jardim/unidade de vizinhança”, inspirado na Carta de Atenas Corbusiana, mas 
adaptada ao meio colonial africano» (Arquitecto José Manuel Fernandes “As cidades de Moçambique”) 

 
1962 – Criação do Centro Hípico do Chimoio com sede em Vila Pery (Estatutos aprovados pela 
Portaria n.º 16.963) 

 
Hipódromo do Centro Hípico do Chimoio no recinto da Exposição Feira 
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Emblema do Centro Hípico do Chimoio 

 

 
Outra vista do hipódromo do CHC 

 

 
Centro Hípico do Chimoio - Cavaleira em prova (Foto Anabela Negrier) 
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1962 – Conjunto de Oliveira Muge que domina o panorama musical de Moçambique, Rodésia, 
África do Sul e Quénia (fotos José Muge) 

 

 
Link captado no Youtube de uma canção de Policarpo (Conjunto Oliveira Muge) dedicada às muanacadges e muzungos - amigos de 

Vila Pery (Chimoio) 

https://www.youtube.com/watch?v=CZqxU773KlQ 
 

 (  
Primeira apresentação em Vila Pery em 15/09/1962 – José Muge no acordeão, António Muge na bateria, Policarpo ao piano e Victor 

Montoya no contrabaixo 
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Actuação na TV Rodesiana 
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Hotel New Stanley (Nairobi, Quénia) 
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Nestas últimas imagens, a versão definitiva do Conjunto: José Muge, piano e órgão, Policarpo vocalista e viola solo, José Violante viola 

baixo, e António Muge bateria 
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1963 – Cria o Tribunal da Comarca de Manica abrangendo a área do concelho de Manica (em 
substituição do antigo Julgado Municipal de Manica) transferindo os serviços judiciais de Vila 
Manica para a sede da comarca em Vila Pery (Portaria n.º 17.048 BO, Supl. 29/1963) 
 
 

 
Edifício do Tribunal, Notário e Conservatória do Registo Civil 
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1963 – Criação do Grémio da Lavoura do Planalto de Manica e Sofala com sede em Vila Pery, em 
substituição do Grémio dos Produtores de Cereais do Distrito da Beira (Portaria n.º 16.687, 
publicada no Boletim Oficial, n.º 18, Suplemento, de 26 de Abril de 1963) 
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Demarcação das propriedades agrícolas (no Chibata assinaladas as dos Antunes - do meu pai Frutuoso e do meu tio José) – Serviços 

Cartográficos do Exército 
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1963 – Nova Estação dos Caminhos-de-Ferro 
 

 
Nova Estação dos Caminhos-de-Ferro 

 
1964 – O então Presidente da República Portuguesa, Almirante Américo de Deus Rodrigues 
Tomás (ou Thomaz) recebeu em Lisboa no dia 08.06.1964 os membros da Comissão de Vila Pery 
(atual Chimoio) que lhe foi solicitar a criação do Distrito de Manica (atual província de Manica). 
Com esta solicitação a Comissão propunha que o Distrito até então chamado de “Manica e 
Sofala” fosse desdobrado em Distrito de Manica e em Distrito de Sofala.  
Apesar desta solicitação tivesse sido efetuada em 1964 somente em 1973 é que foi criado o 
Governo do Distrito de Vila Pery (e não de Manica, como havia sido solicitado), com sede em 
Vila Pery. Por outro lado, e paralelamente criava-se o distrito de Sofala). 
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1964 – Fundação da Liga Muçulmana de Vila Pery (Estatutos aprovados pela Portaria n.º 18.131, 
BO 46/1964) 
 
1964 – Sports Clube de Vila Pery sagra-se campeão distrital da Associação Distrital de Futebol 
de Manica e Sofala (o 1.º título de uma equipa de futebol de Vila Pery) 

 
1965 – Criação do Lions Clube de Vila Pery (Estatutos aprovados pela Portaria n.º 18.383, BO 
9/1965) 

 
1965 – Inauguração da Escola de Regentes Agrícolas de Vila Pery, Dr. Araújo de Lacerda 
(projecto do Arquitecto Pancho Guedes) 

 

 
 

1965 – Aprova por deliberação da Câmara Municipal de Chimoio a concessão do serviço público 
de transportes colectivos de passageiros nas áreas urbana e suburbana de Vila Pery (Portaria 
n.º 18.800, BO 31/1965) 
 
1966 – Inauguração e entrada em funcionamento da EMMA - Empresa Moçambicana de Malhas, 
indústria têxtil para produção de roupa em série 

 
1966 – Abertura da agência bancária do Banco Pinto & Sotto Mayor  
 
1968 – Inauguração da agência do BCCI - Banco de Crédito, Comercial e Industrial 



87/205 
 

 

 
Agência do BCCI – Banco de Crédito Comercial e Industrial 
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1969 – Elevação de Vila Pery a cidade com o mesmo nome em 17 de julho de 1969 (Portaria n.º 
22.258 de 17 de julho de 1969) 
 
1969 - Concessão do Escudo de Armas e Bandeira à cidade de Vila Pery. 
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1969 – Inauguração do Cinema Montalto (sala de espectáculos para 780 espectadores) e do 
Prédio Montalto, ambos empreendimentos da Companhia de Construções Montalto e 
desenhados pelo arquitecto Paulo de Melo Sampaio 
 

 
O Cinema Montalto, construído em 1969 e atualmente abandonado, foi assim batizado pelo facto de haver um “monte alto” no então 

distrito de Vila Pery (o monte Binga).  

[NOTA: O Monte Binga é o ponto mais alto de Moçambique e o segundo mais alto do Zimbabwe, com uma altitude de cerca de 2436 

m. Está localizado no maciço de Chimanimani, sobre a fronteira Moçambique-Zimbabwe, a oeste da cidade-capital da província de 

Manica, Chimoio]. 

 
1969 – Escola do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário (Decreto n.º 49.092, de 1-07-1969) 

 

 
Escola Ciclo Preparatório – Vista aérea 
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Escola Ciclo Preparatório – Interior 

 
1970 – Desmembramento do Distrito de Manica e Sofala. Assim, criou-se, por um lado o Distrito 
de Vila Pery, com o nome da respetiva capital - Vila Pery (Decreto do Ministro do Ultramar n.º 
355/70, de 28 de julho) e o Distrito da Beira com sede na cidade da Beira. 
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1971 – Início das emissões do Emissor Regional de Vila Pery do Rádio Clube de Moçambique 
(RCM) 
 
1971 – Manica como uma das componentes do antigo Distrito de Manica e Sofala, desmembrou-
se em Distritos da Beira (atual Província de Sofala) e Vila Pery (atual Província de Manica), a 1 
de janeiro de 1971, pelo Decreto 355/70 de 28 de julho de 1970, publicado no Boletim Oficial n.º 
62, de 5 de agosto de 1970.  
A capital provincial – Cidade de Chimoio - à semelhança duma parte dos Distritos de 
Sussundenga e Gondola, é habitada maioritariamente pelo povo falante do Tewe. Este grupo 
étnico, possui muitas variantes em relação aos grupos que o circundam. Os Tewe pertencem ao 
grupo Shona que por sua vez se subdivide em Barke (norte da província), Manyika e Tewe 
(centro) e Ndau (sul).  
O povo Shona é da origem Bantu (povos da África Sub - Equatorial que têm línguas de origem 
comum) que primeiro vivia na região entre-os-rios Ubangui e Chari, na África Ocidental e que 
mais tarde pela infertilidade dos solos (tratando-se de um povo agricultor), aliado ao aumento 
populacional, teria migrado para o planalto do Katanga e na região dos grandes lagos, na África 
Sub - Equatorial. 
A Província de Manica à semelhança de Sofala e Tete, faz parte da cultura Shona. 
É na província de Manica que se encontra o ponto mais alto de Moçambique: o Monte Binga, 
com uma altitude a rondar os 2436 m. 
 
1973 – Criação do Governo do Distrito de Vila Pery com sede em Vila Pery (Decreto n.º 247/73, 
de 17 de maio) 
Decreto 247/73, de de 17 de maio: Nos termos do artigo 61.º do Estatuto Político-Administrativo 
de Moçambique, aprovado pelo Decreto 545/72, de 22 de Dezembro; 
Por motivo de urgência; 
Usando da faculdade conferida pelo § 1.º do artigo 136.º da Constituição e de acordo com o § 2.º 
do mesmo artigo, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei no ultramar, o seguinte: 
Artigo 1.º Para os fins de administração local, o território de Moçambique divide-se nos 
seguintes distritos: 
a) Beira, com sede na cidade da Beira; 
b) Cabo Delgado, com sede na cidade de Porto Amélia; 
c) Gaza, com sede na cidade de João Belo; 
d) Inhambane, com sede na cidade de Inhambane; 
e) Ilha, com sede na cidade de Moçambique; 
f) Lourenço Marques, com sede na cidade de Lourenço Marques; 
g) Nampula, com sede na cidade de Nampula; 
h) Niassa, com sede na cidade de Vila Cabral; 
i) Tete, com sede na cidade de Tete; 
j) Vila Pery, com sede na cidade de Vila Pery; 
k) Zambézia, com sede na cidade de Quelimane. 
Art. 2.º Compete ao Governador-Geral de Moçambique a definição, por decreto provincial, dos 
limites de cada um dos distritos mencionados no artigo anterior, e bem assim dos concelhos e 
circunscrições administrativas que os formem. 
Art. 3.º O presente decreto, no que respeita à criação dos novos distritos de Nampula e da Ilha, 
entrará em vigor em 1 de janeiro de 1974, mantendo-se até esta data o distrito de Moçambique 
com os atuais limites. 
Marcello Caetano - Joaquim Moreira da Silva Cunha. 
Promulgado em 26 de abril de 1973. 
Publique-se. 
O Presidente da República, AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ. 
Para ser publicado no Boletim Oficial do Estado de Moçambique. - J. da Silva Cunha. 
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1973 – Escola Industrial e Comercial de Vila Pery (Decreto n.º 462/73, de 29 de agosto) 

 

 

Vila Pery – Do ano de 1970 ao ano de 1974 
 

 

 
Vila Pery - Avenida Principal (foto João Loureiro) 
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Vila Pery – Entrada Sul (rotunda da Meia-Noite) 

 

 
Pensão Atlântida (Cruzamento das ruas do Dr. Araújo de Lacerda e do Bárue) 
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“Jardim Municipal” 

 

 

 
CTT – Novo Edifício 
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Avenida 25 de Setembro 

 

 
Vila Pery – Cidade dos jacarandás 
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Vila Pery – Cidade dos jacarandás (vermelhos e violetas) 
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Monumento aos Pioneiros de Vila Pery 
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Nova zona residencial  

 

 

 
Rua da nova zona residencial  
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Outra vista do nova zona residencial 

 

 
Vista do lado junto à linha férrea internacional Moçambique-Rodésia 
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Vista aérea da Avenida da República 

 

 
Outra vista aérea sobre o centro da cidade 

 



102/205 
 

 

 
Vista parcial da cidade - Novo Hospital e Edifício do Governo do Distrito 

 

 
Edifício do Governo do Distrito (Arquitecto Bernardino Ramalhete) 
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1972 
 
 
Em 25 de Julho de 1972; a guerra movida contra os Portugueses pelo movimento guerrilheiro 
Frente de Libertação de Moçambique FRELIMO iniciada no Norte em 25 de Setembro de 1964 
entrava a atacar em força nos Distritos de Vila Pery e de Sofala (atualmente províncias de 
Manica e de Sofala) pelas terras do Báruè sob o comando de Fernando Matavele (a FRELIMO 
beneficiava já nesse ano de 1972 do apoio político e social da Assembleia-Geral da ONU que 
tinha reconhecido a legitimidade da luta armada pela independência nos territórios sob 
administração portuguesa) o que lhe daria assim redobrado ânimo e fazendo com que se 
acentuasse o seu espírito de luta. 
 
 

 
 
 
O posto de coordenação seria em Mungári, chefiado por Fernando Matavele. Um segundo posto 
situava-se em Dona Ana, hoje Caia, uma terceira base em Vila Gouveia, hoje Catandica, 
comandada por Eduardo Nihia, a quarta em Vila Fontes e a última em Vila Paiva de Andrade, 
hoje Maringué. Era necessário escolher o momento para o início dos combates. Matavele, relata, 
com rigor absoluto: Meia noite certa do dia 24 de julho de 1972. Éramos poucos, incluindo eu, 
éramos 12. Uma outra força era comandada pelo comandante José Santos Macie. Nós atacámos 
dois acampamentos no mesmo dia: Katunguirene e Kadalonga. O único que não funcionou foi o 
de Chemba, comandado por Joaquim Mutamanga, que recuou para Mungári, juntando-se às 
forças de Matavele. Para alguns dos estrategas militares portugueses do Quartel-General em 
Nampula, o avanço da luta armada para Manica e Sofala seria um erro para a Frente de 
Libertação, porque esta seria incapaz de assegurar o apoio logístico da extensão da guerra, o 
que foi manifestamente um erro de análise. Por muitas dificuldades existentes, a guerrilha 
nunca foi afectada por questões de logística. Como recorda o general Nihia, durante os dois 
anos na Frente de Manica e Sofala, nunca deixou de jantar e de tomar o pequeno almoço, luxos 
que não tinha na província do Niassa. A população e mesmo alguns cantineiros portugueses 
estabelecidos na zona forneciam-lhes comida. 
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Na frente de Manica e Sofala, a organização era baseada em “focos”. “A abertura da nova frente 
é uma grande derrota para o colonialismo português e o imperialismo. Manica e Sofala é um 
centro estratégico de desdobramento das tropas colonialistas; a recente transferência da sede o 
Alto Comando Militar inimigo de Nampula para a Beira demonstra bem a importância militar da 
província.  
[…] Ao desencadearmos a luta em Manica e Sofala, onde se encontra implantada uma fração 
importante da comunidade portuguesa no nosso país, queremos reafirmar que a nossa luta não 
é contra ela, que a nossa vitória só pode beneficiar os que vivem do trabalho honesto, os que 
sofrem da exploração colonial e fascista. O Povo moçambicano, fraternalmente, convida os 
soldados portugueses, a população portuguesa, a unirem-se ao esforço comum de libertação.” 
(Voz da Revolução, nº 11, de julho e agosto de 1972). 
 
 
1973 
 
1973 - 14.ª Exposição-Feira do Chimoio - Vila Pery e a sua Feira Anual 
Decorreu de 1 a 16 último, a 14.ª Exposição-Feira do Chimoio, na cidade de Vila Pery, na qual 
esteve representado todo o Estado de Moçambique com 43 expositores. 
Na parte respeitante à pecuária ultrapassou os números registados nos anos anteriores, tendo-
se efetuado transações no leilão de gado que atingiram 3.900 contos, em que dois toiros foram 
vendidos por 76 contos cada um. 
Integrado no programa, a Direção dos Serviços de Veterinária em colaboração com a Faculdade 
de Veterinária e Instituto de Investigação Veterinária, levaram a efeito um Curso de Divulgação 
Veterinária durante dois dias, dirigido aos criadores, avicultores e técnicos da especialidade, 
que ficou a despertar muito interesse e constitui um grande passo em frente nesta zona de 
Moçambique. 
Milhares de visitantes tiveram oportunidade de assistir a um grande certame, este ano mais 
enriquecido com divertimentos como Luna Parque mais apetrechado, teatro pelo Grupo Amador 



105/205 
 

local, patinagem artística da Associação da modalidade da Beira, bailes, programa radiofónico, 
exibições de folclore pelos ranchos do Lar Minhoto e Moçambicano, além do Grupo Escocês 
com a sua categorizada Banda de Palpers (gaitas de fole), mantendo a Capital do Planalto 
naquele período, superlotada em todas as suas instalações. 
(O Norte do Distrito – Quinzenário de Figueiró dos Vinhos, 25 de setembro de 1973) 
 
1973 – Escola Industrial e Comercial de Vila Pery  
O Decreto n.º 462/73, de 29 de agosto, aprova a construção de uma Escola Industrial e 
Comercial em Vila Pery.  
 
1973 – Criação do Distrito de Vila Pery  
Nos termos do Estatuto Político-Administrativo de Moçambique, o Decreto n.º 247/73, de 17 de 
maio, cria o Distrito Vila Pery, com governo e sede na cidade de Vila Pery. 
 
Em 09 julho de 1973, Marcelo Caetano envia uma carta a Kaúlza de Arriaga anunciando-lhe o fim 
da sua comissão em Moçambique: a carta fatal. A carta de Marcelo Caetano contém uma crítica 
violenta e clara ao modo como ele exerceu o seu cargo: "Reconheço a vantagem, para si, para 
Moçambique, para todos nós, em outra pessoa rever os conceitos e as táticas da ação anti 
subversiva em Moçambique". 
 

 
 
O General Kaúlza de Arriaga foi o Comandante em Chefe das Forças Armadas em Moçambique 
entre 1970 e1973. 
Em 26 julho de 1973, o General Kaúlza termina funções e em 31 de julho de 1973 foi substituído 
pelo General Basto Machado no cargo de comandante-chefe de Moçambique. É o 
reconhecimento do falhanço da operação Nó-Górdio, anunciada por Kaúlza como o torniquete 
para aniquilar a FRELIMO.  
Kaúlza passa a liderar em Portugal o que António de Spínola designa de ‘a revolta dos generais’, 
em rutura à direita com a política de Caetano. 
 
1974 
 
1974 – O Distrito de Vila Pery e o ataque ao comboio-correio da linha Beira-Rodésia:Em 1973 a 
FRELIMO tinha passado o ano a fazer pequenas aparições no norte dos distritos de Sofala e 
Manica. Todavia, na noite de 31 de dezembro de 1973 para 1 de janeiro de 1974 guerrilheiros da 
FRELIMO atacaram o comboio-correio da linha Beira-Rodésia, próximo de Garuzo e fizeram-no 
descarrilar, tendo simultaneamente flagelado com tiros de armas automáticas. Descarrilaram 
cinco vagões e a via ficou destruída ao longo de 300 metros. Às cinco da manhã o comboio de 
mercadorias de Machipanda-Gondola foi também atacado com armas automáticas. Duas 
viaturas Chaimite foram emboscadas na estrada Beira-Machipanda, a oito quilómetros de 
Manica.  
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A população da cidade de Vila Pery (actual cidade de Chimoio) manifestava já grande 
preocupação com o agravamento da situação e acusava as forças armadas de passividade. 
Atrás daqueles vieram mais e mais ataques da FRELIMO nesta mesma região correspondente 
ao Centro do território de Moçambique. 
 
1974 –O Distrito de Vila Pery e o ataque à fazenda «Águas Frescas» 
 
Na noite do dia 14 de janeiro de 1974 ocorreu um ataque a uma fazenda, tendo sido morta uma 
mulher, ataque esse tomado como tendo sido perpetrado pela FRELIMO.  
A fazenda «Águas Frescas» estava situada no concelho de Manica, a cerca de 17 quilómetros da 
cidade, e foi atacada por um grupo de oito a dez elementos armados, cerca das 20h30. D. Maria 
José da Silva Dias, mulher do proprietário, foi morta e um filho menor ficou ferido.  
Estas acções no distrito de Vila Pery, em 1974, são as mais próximas do corredor da Beira-
Rodésia do Sul (hoje Zimbabué), embora já tivessem surgido outras acções em áreas rurais 
perto do Parque da Gorongosa, mas sem vítimas. 
É de referir que a população civil branca, nas zonas aonde ainda não se tinha manifestado a 
guerrilha, tinha uma atitude de indiferença em relação à guerra em Moçambique e uma relação 
de distanciamento (por vezes mesmo de “segregação”) relativamente aos militares 
metropolitanos, particularmente do Quadro Permanente, QP, pois que os mais graduados faziam 
vida com os civis e entravam mesmo na competição em determinados empregos; por exemplo, 
como professores. Ao encomendarem arcas e outros artigos tipicamente moçambicanos e 
orientais sujeitavam-se a que os indianos e chineses, se aproveitassem dos proventos 
financeiros, desde o seu peso no comércio local e territorial até à actividade da construção civil 
e indústrias afins, passando pelos frequentíssimos “jeitos” de cambiar moeda local em moeda 
portuguesa. 
Assim, sentindo que a guerrilha lhes começava a aparecer “no quintal” os Colonos despertaram 
para a sua existência, assustaram-se e indignaram-se contra os militares que julgavam estar ali 
de veraneio. 
 
1974 – As ações de um GRUPO ESPECIAL PARAQUEDISTA no distrito de Vila Pery 
 
O conjunto dos 12 grupos GEP, organizado no Batalhão de GEP, teve como primeiro 
comandante o Coronel PQ Sigfredo Ventura da Costa Campos, sendo substituído de maio de 
1972 a junho de 1973 pelo Major PQ Manuel António Casmarrinho Lopes Morais. De junho de 
1973 a setembro de 1974, o Coronel de Infantaria José da Silva Pinto Ferreira foi escolhido para 
comandar o CIGE (Centro de Instrução de Grupos Especiais), que tinha os GE's, os chamados 
Grupos Especiais, e os GEP's, Grupos Especiais Para-quedistas, os únicos para-quedistas 
negros do nosso Exército. Os GEP distinguiam-se no seu uniforme, usando boina vermelho-
grená. 
 
1974 – O Distrito de Vila Pery e o GEP008: uma descrição do seu comandante 
 
“Perante os ataques inesperados da FRELIMO na zona de Vila Pery, o meu grupo - GEP008 - foi 
urgentemente convocado para se apresentar no CIGE-Centro de Instrução dos Grupos 
Especiais, situado no Dondo. Como em princípios de janeiro de 1974 ainda nos encontrávamos 
no SABONDO (Zangaia-Chiúta), no interior do distrito de Tete recebi diretamente instruções do 
Coronel JOSÉ DA SILVA PINTO FERREIRA para ter um briefing com ele logo que chegasse ao 
Dondo. 
Possuindo já referências a meu respeito, nomeadamente a de que eu crescera em Vila Pery (por 
quem, não sei!) o Coronel PINTO FERREIRA informou-me que eu ía ser destacado para 
operações especiais de intervenção numa quadrícula à responsabilidade do comandante de 
batalhão de Vila Pery o qual lhe pedira que tais operações deveriam ser realizadas o mais 
urgentemente possível.  
A cidade de Vila Pery (hoje cidade de Chimoio) fica a cerca de 170kms do Dondo e a cerca de 
200kms da cidade da Beira, no Centro do território de Moçambique. 
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Parte do GEP008 deixando-se fotografar na estrada que ligava Vila Pery ao Sussundenga. Esta fotografia 

foi captada à saída de Vila Pery pelos meios de comunicação social que se juntaram ao GEP008 para 
seguir “in loco” e depois divulgar através do Notícias da Beira todo o trabalho dos militares no terreno 

 
Fomos os dois para uma sala com plásticos transparentes que forravam os mapas cartográficos 
e estávamos num frente a frente pela primeira vez. Lá dentro dei conta que os pinos de várias 
cores espetados nos plásticos transparentes assinalavam os locais onde estavam os outros 
grupos GEP. Fiquei impressionado pela amabilidade com que me tratou, mas para mim ele não 
era mais que um senhor Coronel do Quadro Permanente que procurava como muitos outros 
“fazer a guerra de áfrica” vestido com camuflado bem cuidado; aliás uma evidência que se 
compatibilizava com a guerra limpa, “pasteurizada”, que ele procurava travar dentro do Quartel 
do Dondo, um centro de treino composto de muitos pavilhões construídos com coberturas 
redondas de amianto produzidas na “Lusalite”, motivo para depois se gabar em Portugal que 
“tinha feito a guerra de áfrica”.  
Pediu-me então o Coronel PINTO FERREIRA um bom desempenho e sobretudo “resultados” por 
forma a impedir a progressão da FRELIMO para Sul e alertou-me: Cuidado que a população de 
Vila Pery ainda não tem qualquer noção da guerra que lhe estava a entrar pelo quintal. Sabia que 
existia, mas ainda não vivia no meio dela (da guerra). 
Entretanto o Sr. Coronel Pinto Ferreira aproveitando a minha presença (ou talvez não) convocou 
um grupo de oficiais (e a mim particularmente, pois tinha de partir rapidamente para Vila Pery) e 
levou-nos a uma mesa onde estava o livro de Spínola – Portugal e o Futuro – que já tinha sido 
publicitado, lido e até comentado à porta fechada pelos outros oficiais. 
Então o Sr. Coronel Pinto Ferreira mandou-me ler alguns extratos do livro e assinalou-me numa 
folha A4 duas colunas no topo das quais estava escrito CONCORDO e NÃO CONCORDO 
pedindo-nos a todos a nossa assinatura numa das duas colunas.  
Obviamente uma era “pela aceitação do livro” e a outra pela “não-aceitação do livro”. 
Pessoalmente assinei na coluna CONCORDO que traduzia a minha aceitação do livro de Spínola 
“Portugal e o Futuro”. 
Depois explicou-nos que como ele era o representante do Movimento das Forças Armadas - 
MFA na Beira tinha-se comprometido de fazer essa pergunta no CIGE aos oficiais. 
Saí do Quartel do Dondo muito bem impressionado com o Coronel Pinto Ferreira mas sobretudo 
com o movimento que se tinha criado em torno do livro de Spínola, que ele passava a 
representar na Beira.  
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Esta atitude dele e a minha assinatura impulsionou e levou-me imediatamente a pensar que se 
estava a preparar uma Federação de Territórios com Governos Autónomos, mas dependentes 
de um Governo Nacional centralizado em Lisboa. Portanto, nós GEP seríamos parte de um 
exército da futura Região Autónoma de Moçambique e que por isso, no meu entender, era 
preciso planear imediatamente a conciliação com o Inimigo (FRELIMO). Era preciso 
ARTICULAR, COMPATIBILIZAR, CONCERTAR. 
Tendo eu crescido e acompanhado a evolução da guerra em Moçambique, fui ouvindo ao longo 
dos anos muitas queixas da população sobre os militares (mais graduados) do quadro 
permanente a quem chamavam “Chicos”; ou que «tinham metido o chico» quando se queriam 
referir ao ato de terem seguido a carreira militar, após o serviço militar obrigatório. 
As queixas eram feitas ao extremo nestes termos: ... é só perguntar aos antigos militares que 
foram recrutados pelo menos a partir de 1960 em todos os ramos das forças militares. Até nas 
rações de combate se notavam as diferenças à medida que os anos passavam.  
Por que é que pensam, que a guerra colonial durou tantos anos? 
Porque seria que todos os graduados, do general ao sargento se voluntariavam para 
“comissões de serviço”?  
Para defender a pátria e as colónias do “terrorismo”? 
Quando nós os “Milicianos” começaram a ser tantos ou mais do que os “Chicos” o 25 de abril 
foi a única solução para acabar com a mama, mas uma vez que os milicianos já não fazem parte 
das forças armadas, a máfia dos “Chicos” nunca saiu.” 
 
1974 – O Distrito de Vila Pery e as cinco intervenções atípicas do GEP008 descritas pelo seu 
comandante 
Primeira intervenção: Tínhamos dormido próximo da Pousada do Garuso e ao terceiro dia 
começamos a subir a Serra do Garuso a pé, em coluna por um. 
A Serra e a Pousada eram pontos meus conhecidos de longa data porque os meus pais nos 
levavam aos fins de semana para nadar nas piscinas que havia nos dois locais. Porém, à 
medida que ia subindo a Serra eu ia ficando cada vez mais pasmado com tantas aldeias que 
haviam construído em meia dúzia de anos.  
Para me inteirar até que ponto estaria aquela população a proteger a FRELIMO recorri a uma 
“operação mandioca”. De notar que nós os GEP ficámos célebres na guerra colonial pela 
imensa coragem demonstrada na realização de operações especialmente arrojadas, tais como 
as operações “mandioca”. Nestas operações eram empregues tropas exclusivamente africanas, 
sem uniforme, com armas iguais às utilizadas pelo inimigo (Kalashnikov (AK-47), e com uma 
alimentação à base de mandioca. Ao cruzarem-se com guerrilheiros da FRELIMO a sua 
aparência fazia supor tratarem-se de camaradas, mas não eram. Eram tropas de elite com a 
formação de grupos especiais paraquedistas (GEP) e com uma intensa experiência de combate. 
Ainda não tinha chegado a noite já a nossa operação mandioca me dava resultados. Os nossos 
mandiocas (falsos guerrilheiros da FRELIMO), traziam informação detalhada sobre o movimento 
do nosso Grupo desde Vila Pery, através de Vila de Manica, Garuso, com todos os detalhes, 
inclusivamente que tínhamos subido a Serra do Garuso. No regresso, enquanto Tropa 
Portuguesa, perguntávamos pelos guerrilheiros da FRELIMO e a resposta foi sempre a mesma: 
“Não vimos!” 
Exclamei então para com os meus botões: Valha-me Deus, não sei com quem me meto. 
O Coronel Pinto Ferreira entrando em contacto comigo pergunta-me onde me encontrava, disse-
lhe que estava na Serra do Garuso.  
Na Serra do Garuso? Então você não foi à Fazenda onde mataram a mulher?  
Não, meu Coronel! O comando de Manica mandou-me para aqui e já passaram 3 dias. 
Você ainda não sabe? 
- Que essa morte causou grande perturbação entre os Colonos da região, que ameaçaram 
deixar as suas propriedades.  
- O comércio em Manica fechou e levantou-se entre a população europeia uma vaga de 
contestação contra os militares portugueses, acusados de não os protegerem.  
- Esta contestação alastrou de Vila Pery à Beira, onde se registaram manifestações contra os 
militares.  
- Hoje, 17 de janeiro de 1974 a população branca da zona centro de Moçambique, em especial na 
cidade da Beira, manifestou-se contra as Forças Armadas e os Militares, com confrontos físicos 
e alguns feridos. Pois, não sabia, meu Coronel! Respondi-lhe eu. 
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Segunda intervenção:  
Tudo pronto e devidamente bem organizado, naquela mesma tarde da segunda semana de 
Janeiro de 1974 veio um jeep (cujo condutor era um cabo de nome Gabriel Zuculo) para me 
recolher no Quartel de Vila Pery e levar-me ao Aero Clube de Chimoio onde tomei a avioneta 
militar que me levou a reconhecer a área onde teria lugar a intervenção do dia seguinte. 
O piloto, um militar português muito simpático, empenhou-se a voar a alta altitude e a mostrar-
me o que eu não via, a base da FRELIMO. 
Afinal toda aquela encenação parecia não passar de um autêntico show off (exibicionismo). 
Queixei-me e procurei saber onde seria o meu grupo largado no dia seguinte. O nosso piloto 
respondeu-me então que os helicópteros teriam informação mais precisa, pois que o 
guerrilheiro que se tinha entregado iria também nos helicópteros (GUIA) e ajudaria a revelar 
exatamente o local. 
No dia seguinte de manhã cedo, vieram os helicópteros ao quartel de Vila Pery para nos 
transportar e largar na dita “base da Frelimo” que eu não descortinei do avião. Quanto ao GUIA, 
não havia. Ainda perguntei a um dos pilotos por ele. Disse-me a sorrir: Porquê? Queres 
acompanhá-lo no seu funeral? 
 

 
A ausência do GUIA e o desconhecimento do local da base levou a que os meus militares 
reagissem mal, já de si muito cansados devido a não lhe terem reconhecido a necessidade de 
descanso no Dondo pelo novo comandante Coronel PINTO FERREIRA, que não se inteirou que 
o GEP008 andava há mais de um ano no mato, permanentemente em operações.  
Ocorreu-me então que a PIDE/DGS o teria matado, depois de chegar à conclusão que o mesmo 
não tinha informado o suficiente ou não tinha dado informações credíveis. 
Apesar da suspeita (que mais tarde viria a confirmar-se, infelizmente) partiram comigo dois 
subgrupos nos helicópteros que passados uns 15min nos largaram numa clareira no meio da 
floresta. Não fizemos tiros e também não fomos recebidos com tiros. Foi uma largada pacífica 
Perguntei por intermédio de Walkie Talkie (um intercomunicador que usávamos para comunicar 
entre nós ou com os meios aéreos) dirigindo-me ao piloto do helicóptero perguntei para onde 
deveria progredir. O nosso piloto com recurso à carta militar revelou-me as coordenadas que eu 
confirmei serem as mesmas que me foram reveladas pelo major no Quartel de Vila Pery. 
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O dia ia avançando e a base não tinha aparecido no local apontado. De tempos a tempos o 
major perguntava-me via rádio se tinha encontrado a base. Obviamente dizia a verdade (não!) e 
aconselhava-me outras coordenadas na zona para onde eu ia imediatamente. 
Por quatro vezes segui as alterações e apenas vi uns tetos em palha (capim) no meio da 
ramagem das árvores, mas uma palha muito velha e ressequida, que tinha servido de guarda-
sol; eventualmente essas palhas também poderiam ter servido para camuflar os guerrilheiros 
durante meia dúzia de dias. Mas esse “foco” ou refúgio, se refúgio eu lhe possa chamar, já 
deveria ter sido abandonado há muito tempo (meses).  
Exaustos, parámos para descansar enquanto os nossos olhos mergulhavam na enorme 
quantidade de animais selvagens nas hordas do Parque Nacional da Gorongosa que por ali 
abundavam e se alimentavam pacificamente.  
Ao cair da noite vieram os helicópteros e regressámos ao quartel de Vila Pery mui tranquilos e 
de mãos vazias. 
Terceira intervenção: Entretanto os outros 2 subgrupos do meu grupo GEP008 que ficaram em 
Vila Pery, obedeciam diretamente ao nosso Furriel GEP Moita e este dependia diretamente do 
Comandante de Vila Pery.  
Obedecendo ao planeamento do novo Comandante-Chefe General Basto Machado que 
considerava prioritário garantir a segurança da construção da linha de transporte de energia de 
Cahora-Bassa para a Subestação Apollo na África do Sul, bem como a segurança do transporte 
das cargas críticas da Beira para a barragem de Cahora Bassa, o meu grupo foi instruído pelo 
comando de Vila Pery a dirigir-se para o Sussundenga para intercetar grupos inimigos que 
procurassem obstar à montagem das torres para as linhas que no futuro iriam fazer o transporte 
de energia elétrica. 
Infelizmente foi dele que recebi as primeiras notícias más. Estando a emboscada montada pelos 
dois subgrupos ao lado da picada que serviria ao transporte de materiais surgiu um aldeão que 
entrara na chamada zona de morte da emboscada. Os meus militares sob o comando desse 
furriel atiraram aos pés desse civil que tinha sido confundido por um guerrilheiro.  
Como sofreu ferimento relevante num dos pés, foi pedida a sua evacuação e por curiosidade 
surgiu dos ares não o helicóptero militar como seria de esperar, mas um helicóptero civil que 
rumou ao Hospital de Vila Pery. 
A evacuação e a cirurgia foram acompanhadas pelo popular Governador de Vila Pery, Dr. Canha 
e Sá que gozava de muita simpatia no seio dos Colonos e se acreditava ficar no seu posto 
durante muitos anos. 
Não se ficou pelo acompanhamento do acidentado, pois que entrou em contacto com o meu 
comandante, o Coronel Pinto Ferreira e fez-lhe queixa do comportamento do meu Grupo. Como 
é óbvio, este entrou imediatamente em contacto comigo e não me poupou. Foi mais um ameaço 
do que um simples raspanete. 
Quarta intervenção: Na região de Maforga (Gondola) os mesmos dois subgrupos mataram um 
GUIA que ensaiou uma fuga depois de ter denunciado o seu propósito através de um 
comportamento estranho que preparou os nossos militares para aquele desfecho. Acresce que 
desta vez as autoridades administrativas locais fizeram queixa ao Governador de que a Tropa 
tinha deixado o corpo caído no terreno, ao sol, e à vista de todos. 
O Governador de Vila Pery voltou a contactar o Coronel Pinto Ferreira para se queixar. 
E desta vez havia o agravante do corpo ter sido deixado para trás o que não agradou a ninguém 
nem tão pouco ao comandante do GEP008 (a mim, claro!) 
O Governador mandou enterrar o corpo e o cadáver do suposto GUIA foi enterrado pelos meus 
militares com muita dificuldade pois o cadáver rapidamente se decompunha e exalava já um 
cheiro horrível a carne podre. 
Quinta intervenção: Como não há duas sem três, o nosso Furriel Moita “bastante furioso” 
abandonou o Quartel de Vila Pery numa noite e meteu-se num bar fardado para beber e gabar-
se, onde viria a confrontar-se com civis. Na gíria popular dir-se-ia que ele colocou gasolina na 
fogueira. Assim, revoltado e nada humilde com a reação dos civis foi imediatamente ao Quartel 
para empunhar a sua G3 que levou para o clube noturno, denominado “O Fim do Mundo”.  
Nessa noite fui eu acordado em Vila de Manica e alertado pelo Coronel Pinto Ferreira, que me 
descreveu as três ações da responsabilidade do Sr. Furriel Moita; ações estas que arrastaria o 
comandante do GEP008 (alferes miliciano GEP Manuel da Silva) para um processo disciplinar. 
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1974 – Manifestações da população civil branca contra as Forças Armadas Portuguesas 
 
Ocorreram na então Vila Pery, hoje Chimoio (e também na Beira), manifestações da população 
civil branca contra as Forças Armadas Portuguesas, acusando-as de inépcia e incapacidade de 
estancar o avanço da guerrilha. 
As manifestações na Beira de 17, 18 e 19 de janeiro, dando continuidade às já havidas em Vila 
Pery nos dias 15 e 16, chegaram a atingir um grau de violência bastante elevado, incluindo 
agressões físicas de oficiais do Exército e pelo menos o apedrejamento da messe de oficiais do 
Exército, no Macúti, com a destruição de vidraças e de janelas. 
Portanto, tais movimentações foram despoletadas em consequência daquela ação na província 
de Manica, de que resultou a morte da mulher dum fazendeiro branco. 
Estas manifestações marcaram o início de um período de tensão político-militar de, pelo menos, 
duas semanas e, de certo modo, vieram a relacionar-se com a Revolução do 25 de Abril, na 
medida em que levaram os oficiais do Quadro Permanente operando em Moçambique a tomar 
posições e a manifestar-se em grupo. 
 
1974 – Vila Pery e o risco de vir a acontecer um “recontro entre população civil Europeia e o 
Exército” 
 
O burburinho continuava entre os farmeiros de Vila Pery (Colonos) que se levantaram contra a 
tropa em geral, porque os resultados não os convenciam.  
A gente de Vila Pery comentava: «A guerra está à porta, mataram a mulher de um fazendeiro e 
qualquer dia somos nós. Qualquer dia é a minha mulher. E os meus filhos também. Então, mas 
como é isto? Afinal há guerra! E cai-nos em cima.». «Aqueles tipos [TROPA] não fazem nada e 
os terroristas [FRELIMO] caem-nos em cima.».  
Na Beira criou-se mesmo um clima de terror. 
Ao contrário do que se possa supor, os envolvidos nos confrontos que tiveram lugar nos 
primeiros dias do início de 1974, em Vila Pery e na Beira onde se gritara “Fora as Forças 
Armadas” e se apedrejara os respetivos quartéis. não pertenciam à Frelimo e estavam longe de 
se enquadrar no perfil daqueles que então se definiam como terroristas. Quem se confrontou e 
se insultou em Vila Pery e na Beira em janeiro de 1974 foram sim os militares portugueses e 
grande parte da população branca destas cidades moçambicanas. 
Apesar da azáfama daquela população os senhores militares continuavam de veraneio. Na Beira 
viviam no Hotel D. Carlos, ali no Chimoio possivelmente viviam nalgum condomínio fechado! 
Não sei! Mas a PIDE/DGS sabia-o com rigor onde eles pernoitavam, pois que já vinha tomando 
as suas notas sobre a quem atribuir as culpas do descalabro militar, disso eu não tinha dúvidas. 
Na ótica da PIDE/DGS com certeza que não era devido ao resultado da execução de uma má 
política externa e colonial do Governo central... 
Estes factos ocorridos em janeiro de 1974 em Vila Pery e na Beira tiveram uma importância não 
absoluta, mas inegavelmente muito importante na criação das condições psicológicas que 
levaram os capitães a pôr em marcha o golpe que vinham equacionando.  
A 21 de Janeiro de 1974, chegam dois telegramas à Comissão de Lisboa do MFA, provenientes 
de Moçambique. Aí podia ler-se: “Começam a concretizar-se nossos receios criação bode 
expiatório”. Os membros do MFA em Moçambique deixam clara a convicção de que as Forças 
Armadas serão esse bode expiatório e insinuam a conivência das forças policiais, como a PSP e 
a PIDE/DGS, nessa campanha de “enxovalho” dos militares. Consideram que em Vila Pery se 
corre o risco de vir a acontecer um “recontro entre população civil Europeia e o Exército”. Por 
fim, concluem: “Prestígio FA muito afetado, enxovalho ameaça irreversibilidade.” 
 
Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho nasceu em Lourenço Marques, Conceição, em 31 de 
Agosto de 1936 é um militar português que foi o principal estratega do 25 de Abril de 1974.  
 
Otelo, responsável pelo sector operacional da Comissão Coordenadora do MFA, foi ele quem 
dirigiu as operações do 25 de Abril, a partir do posto de comando clandestino instalado no 
Quartel da Pontinha, de 24 a 26 de abril de 1974. Foi, portanto, além do estratega, um dos 
Comandantes Militares do 25 de Abril. 

Otelo escreveu […] Mesmo assim nessa altura o Movimento ainda tinha como principal 

objetivo garantir o prestígio das Forças Armadas. A situação agudizou-se com os incidentes em 
Vila Pery em Moçambique, a 14 de janeiro de 1974, em que o exército foi insultado pela 
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população, o que levou a muita comoção tanto no exército como nos meios de comunicação 

estrangeiros. https://pt.wikipedia.org/wiki/Otelo_Saraiva_de_Carvalho 
 
Intervenientes na Guerra do Planalto de Manica 
 
1- O Dr. Rogério Canha e Sá, foi o primeiro Governador do Distrito de Vila Pery e foi quem se 

queixou da atuação do meu grupo GEP008, por altura dos acontecimentos de Vila Pery. O Dr. 
Rogério Canha e Sá foi morto em maio de 1984 por atentado enquanto administrador da 
empresa Gelmar, em Santo António dos Cavaleiros (Portugal); tendo a ação sido justificada 
pela organização Forças Populares 25 de Abril (FP-25) como uma resposta aos sucessivos 
despedimentos e falências registados não só na Gelmar como em outras unidades fabris 
onde o referido administrador havia exercido funções. As Forças Populares 25 de Abril (FP-
25) foram uma organização armada clandestina de extrema-esquerda que operou em 
Portugal entre 1980 e 1987. 

2- O General Kaúlza de Arriaga, o último cabo de guerra do Ultramar e fundador da Força Aérea 
e dos Para-quedistas. Nascido no Porto, a 18 de Janeiro de 1915; faleceu às 19h30 no 
Hospital Militar, na Estrela, em Lisboa no dia 2 de Fevereiro de 2004, aos 89 anos 

3- O General Basto Machado (o general que substituiu o general Kaúlza de Arriaga) nasceu no 
Funchal, a 14 de dezembro de 1913 e faleceu em Lisboa, aos 95 anos, a 10 de março de 2009 

4- O Coronel de Infantaria José da Silva Pinto Ferreira faleceu no dia 1 de julho de 2013. 
Acrescenta-se ainda que em finais da década de 80, após o 25 de Abril, foi graduado general 
e nomeado Comandante-Geral da GNR. Diz dele o tenente-coronel José Aparício “Foi no 
verão de 1975, muito provavelmente ainda no tempo do Vasco Gonçalves como primeiro-
ministro. Esteve lá até 29 de setembro de 1975 e desde que foi substituído nunca mais me 
falou.” Não se conhecem feitos relevantes dele! 

 
5- O Major General António Luís Picão de Abreu (na altura com a patente de Capitão, e que foi 

quem tratou do processo disciplinar pelo qual o Coronel Pinto Ferreira se apressou a punir-
me com 5 dias de prisão disciplinar que foram depois agravados para 10 dias de prisão em 
Nampula). Faleceu no dia 14 de março de 2019, como major-general na situação de reforma 
(desde 2004). 

 
 
1975 
 
Chimoio é a capital da província de Manica, e a quinta maior cidade de Moçambique, contando já 
com cerca de 237 497 habitantes, segundo os censos de 2007. 
Antes de se chamar Chimoio, esta cidade teve o nome de Vila Pery, em homenagem ao 
governador do território pela Companhia de Moçambique, João Pery de Lind.  
Chimoio: No dia 12 de junho de 1975, o Presidente Samora Machel visita a cidade de Vila Pery, 
no âmbito da sua viagem do “Rovuma ao Maputo” e, no comício popular realizado no Campo 
Municipal, declarou a mudança de nome cidade de Vila Pery para cidade de Chimoio. De acordo 
com a tradição oral, o nome Chimoio deriva de um clã local, o clan Moyo. Depois da 
independência de Moçambique, Vila Pery passou a chamar-se CHIMOIO. Samora Machel, 
Presidente da FRELIMO e da República [Popular] de Moçambique, na sua famosa (por vários 
motivos) viagem triunfal de Rovuma ao Maputo, que antecedeu a independência do país 
(25/6/1975), chegou ao local em 12 de Junho de 1975; neste dia, num comício popular, anunciou 
– como já tinha acontecido em Porto Amélia/ Pemba – a mudança de nome da cidade de Vila 
Pery para Chimoio. Este “batismo”, sempre muito celebrado, marca, por conseguinte, a data 
oficial da nova designação e consequente eliminação do topónimo colonial, sendo de salientar, 
contudo, que a mudança não foi oficializada pelo Decreto-Lei 10/76, de 13/3/1976, que alterou o 
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nome de várias localidades do novo país, mas ignorando muitas, por razões que 
desconhecemos. Convém ainda referir que as estações ferroviárias no tempo colonial 
chamadas Chimoio e Vila Pery, por despacho do Ministro dos Transportes e Comunicações, 
datado de 2/4/1980, foram denominadas Estação Matsinho e Estação Chimoio, respetivamente.  
Chimoio é a capital da província moçambicana de Manica. Tem o estatuto de cidade e 
administrativamente é um município com um governo local eleito. Chimoio é uma cidade situada 
no chamado "Corredor da Beira", constituído por uma estrada e linha férrea que ligam o Porto 
da Beira em Moçambique ao Zimbabué. Chimoio tem uma grande importância económica, 
apesar de se situar no interior de Moçambique. A cidade é atravessada pela rodovia N6, que a 
liga à Manica, Harare (Zimbábue) e Beira. Outra facilidade logística importante é o Caminho de 
Ferro da Beira (CFB), que conecta o Zimbabwe ao porto da Beira por onde pode escoar a sua 
produção agrícola. A cidade ainda dispõe de uma aeródromo, o Aeroporto de Chimoio (VPY). 
Chimoio dispõe da unidade de ensino Faculdade de Engenharia Ambiental e dos Recursos 
Naturais, vinculada à Universidade Zambeze, principal instituição superior da localidade. 
Vila Pery/Chimoio fica localizada a 95 quilómetros de Zimbabué, e situada na linha ferroviária da 
Beira para Harare, tendo vindo a ser o “porto de abrigo” dos imigrantes que saíram de Zimbabué 
na altura da crise política e social da década de 2000. A cidade de Chimoio (ex-cidade de Vila 
Pery), capital da província de Manica, no centro de Moçambique, celebrou em 17.07.2019 (a uma 
quarta-feira) 50 anos como cidade. Assim termina a história dos 59 anos (1916-1975) de Vila 
Pery; ou dos 104 anos até ao presente ano de 2020. 
 
1975 – A cidade de Vila Pery passa a designar-se por Chimoio, por decisão de Samora Machel 
num comício realizado em 12.06.1975, no Campo Municipal, a escassos 13 dias da celebração 
da Independência de Moçambique, sendo de salientar, contudo, que esta mudança nunca foi 
oficializada legalmente (o Decreto-Lei 10/76, de 13/3/1976 que alterou o nome de várias 
localidades de Moçambique independente, não refere a alteração do nome de Vila Pery para 
Chimoio por razões que desconhecemos). 

 
Província de Manica 

 
A província de Manica está localizada na região centro de Moçambique. A sua capital é a cidade 
de Chimoio, a cerca de 1100 km a norte de Maputo, a capital nacional, e a cerca de 200 km a 
oeste da costeira cidade da Beira. Com uma área de 61661 km² e uma população de 1911237 
habitantes em 2017, esta província está dividida em 12 distritos e possui, desde 2013, 5 
municípios: Catandica, Chimoio, Gondola, Manica e Sussundenga. 
É na província de Manica que se encontra ponto mais alto de Moçambique: o Monte Binga, com 
um altitude a rondar os 2436 m. 
Localização 
Situada no interior da zona central de Moçambique, Manica tem limite a norte com a província de 
Tete, a leste com a província de Sofala e a sul com as províncias de Inhambane e Gaza. A oeste, 
Manica faz fronteira com o Zimbabué. 
População 
De acordo com os resultados preliminares do Censo de 2017, a província de Manica tem 
1911237 habitantes em uma área de 61661km², e, portanto, uma densidade populacional de 31 
habitantes por km². Quando ao género, 52.1% da população era do sexo feminino e 47,9% do 
sexo masculino. 
O valor de 2017 representa um aumento de 472851 habitantes ou 32,9% em relação aos 1438386 
residentes registados no censo de 2007.  
 

População da província de Manica 

1980  1997  2007  2017  

     

587345 974208 1438386 1911237      

História 
O território da actual província era parte integrante da concessão da Companhia de 
Moçambique, estabelecida em 1891. Com a reversão do território para a administração colonial 
directa portuguesa em 1942 foi constituído o "Distrito da Beira", que passou a ser denominado 
"Distrito de Manica e Sofala" em 1947. Em 5 de Agosto de 1970 este distrito foi dividido em 
"Distrito de Vila Pery" (antigo nome da cidade de Chimoio) e "Distrito de Sofala". Durante o 
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período do Governo de Transição (de 7 de Setembro de 1974 a 25 de Junho de 1975) o Distrito 
de Vila Pery passou a "Província de Vila Pery" e mais tarde à sua designação atual. 
Governadores 
A província é dirigida por um governador provincial nomeado pelo Presidente da República. 
Subdivisões da província 
 

 
Mapa da província de Manica 

 

Distritos 
A província de Manica está dividida em 12 distritos, os 9 já existentes quando foi realizado o 
censo de 2007, mais o distrito do Chimoio, estabelecido em 2013 para administrar as 
competências do governo central, e que coincide territorialmente com o município do mesmo 
nome, e os novos distritos de Macate e Vanduzi:  
Bárue 
Chimoio 
Gondola 
Guro 
Macate 
Machaze 
Macossa 
Manica 
Mossurize 
Sussundenga 
Tambara 
Vanduzi 
Municípios 
Esta província possui 5 municípios:  
Catandica (vila) 
Chimoio (cidade) 
Gondola (vila) 
Manica (vila) 
Sussundenga (vila) 
De notar que a vila de Gondola se tornou município em 2008 e Sussundenga em 2013. 
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Manica: Província do interior Centro de Moçambique cuja capital é a cidade de Chimoio. 
Confinada pelas províncias de Tete, Sofala, Gaza e Inhambane e pelo Zimbabwe, a província de 
Manica possui uma superfície de 61 661 km2 e uma população de 1 207 332 habitantes (em 
2001), constituída sobretudo pelas etnias do povo Shone e Sena. Com um clima tropical 
relativamente húmido, a economia da província assenta na criação agropecuária, na produção 
hortícola, na produção de tabaco e nas extrações de ouro, mica, fluorite e calcopirite. 
Impulsiona também a economia local a Barragem Chicamba Real, a 36 km da capital provincial, 
que proporciona uma rara beleza, pois encontra-se num desfiladeiro em forma de V, permitindo 
observar o lago Chicamba. A cidade de Chimoio, um centro urbanístico de qualidade, 
desenvolveu-se graças ao aproveitamento e comércio dos produtos agrícolas e minerais da 
província. As principais atrações turísticas e culturais são: a Cabeça do Velho (a 5 km de 
Chimoio), uma espantosa formação rochosa natural que configura um perfil de velho e onde as 
populações locais realizam cerimónias tradicionais em evocação aos seus antepassados; as 
pinturas rupestres de Chinhamapere; as montanhas Penhalonga, onde pode encontrar-se uma 
grande biodiversidade de espécies; a serra de Vumba (1600 m de altitude); o Chimanimani, uma 
zona de conservação na fronteira com o Zimbabwe que possui uma área de 1756 km2 (do lado 
moçambicano). No Chimanimani, situa-se o pico mais alto de Moçambique, o Monte Binga (2436 
m), considerado como um lugar sagrado. Das várias espécies animais e vegetais existentes 
nesta área ecológica, o Chimanimani é um importante centro de observação ornitológica, 
sobretudo, pela presença de algumas espécies raríssimas. 
 

 
Serra Bengo vulgarmente chamado de “Cabeça do Velho” 
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O Monte Binga com 2436 m, situado na província de Manica, é o ponto mais alto de Moçambique 

 

 

Espécimes da Arte Rupestre em Moçambique 

 

Fig. 1 
 

 
Atitudes estáticas, a par de outras animadas de grande movimento, traduzidas pelas posições do corpo, 
nomeadamente, dos braços e das pernas. Figuras estilizadas, mas onde o pormenor chega a ser exuberante 
de significado folclórico. Há dançarinos e guerreiros, estes munidos de arcos e flechas, mas todos 
empenhados na dança, O exame feito a cada figura permite reconhecer que nenhuma se repete em gestos; o 
conjunto é, por isso, rico de indicações sobre a própria natureza da dança, em que cada qual parece 
desempenhar certo papel, cuja importância corresponde ao lugar que ocupa na pintura,  à estatura que revela 
e ao povo a que pertence, pois são representados nas imagens, segundo as maiores probabilidades, 
bosquímanos e negróides bantos. 

 

 

Fig. 2 
 

 
Painel de arte primitiva, representando guerreiros armados de arcos e flechas em movimento sincrónico, o 
que parece traduzir uma fase de dança. Parte das cores desapareceram, as dos rostos e das regiões 
próximas aos joelhos, possivelmente correspondentes aos lugares das pulseiras das pernas. O 
desenvolvimento das nádegas - esteatopigia - permitirá aceitar a hipótese de que se trata de bosquímanos. O 
conjunto folclórico é admirável de conceção e harmonia. O seu valor decorativo acrescenta à sobriedade do 
traçado, expressiva manifestação de arte. 
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Fig. 3 
 

 
No primeiro plano há duas espécies de antílopes vistos de perfil, e no segundo, duas figuras em actividade que 
aparentam ser dançarinos. No dizer arqueológico, as pinturas de Monte Chinhamapere, aqui representadas, e as 
que se encontram na encosta do Monte Chimbanda, da Serra do Zembe, ao Sul de Vila Pery, são semelhantes 
às descobertas no Sudoeste Africano e às pinturas encontradas em França, na Gruta de Pair-Non-Pair. As cores 
mais correntes utilizadas são castanho-claro, vermelho-alaranjado e amarelo-torrado. 
 

 
Fig. 4: Aspecto geral das pinturas de Chinhamapere 

 
A Fig. 4 representa o painel de três metros quadrados de Chinhamapere, no qual, superiormente, se vêm seis 
caçadores bosquímanos (representados, igualmente, nas Figs. 2 e 7). Neste painel (Fig. 4) distinguem-se, 
inferiormente, dois antílopes e algumas figuras humanas (ver Figs. 3, 5 e 6), em parte sumidas. À esquerda, 
descobre-se terceiro grupo de figurantes (mais nitidamente na Fig. 1), constituído por um negróide segurando, 
segundo se crê, um atado de milho, acompanhado de outros com arcos e flechas e de mais um trazendo às 
costas um morto ou ferido. Esta interpretação completa a da legenda da Fig. 1, que descreve os figurantes em 
diferentes atitudes de dança. O mesmo conjunto, que se acaba de considerar, está em mau estado de 
conservação, fossilizado, coberto de riscos e borrões, certamente devido à acção da humidade (ver Fig. 4), e 
são de cor vermelha-alaranjada. Pertencem, segundo se presume, ao Período Paleolítico, bem como as 
imagens do centro e da zona inferior do painel (Figs. 3, 5 e 6), que são daquela cor.  
Os seis caçadores, que deviam ter sido pintados posteriormente, são da cor do chocolate (acastanhada) e 
pertencem certamente aos períodos compreendidos entre o Mesolítico e o Neolítico. Houve, portanto, 
sobreposição de pinturas de épocas diferentes, com emprego de vários produtos para o colorido das mesmas. 
Segundo Rosa de Oliveira, a cor vermelha deve derivar da hematite (óxido de ferro anídrico); as cores de 
alaranjado, da limonite (sesquióxido de ferro hidratado); e as de chocolate, de um pseudo derivado da 
magnetite (óxido de ferro magnético). 
Assim, sumariamente, fica descrito o painel, que as fotografias, que colhemos localmente, melhor elucidam. 
O guia que, inicialmente, pretendeu conduzir-nos às pinturas, não as soube localizar. Foi uma marcha bem 
infrutífera, de mais de quarenta minutos, em terreno pouco acessível. 
A segunda tentativa, feita três horas depois e com novo guia, colocou-nos face ao artístico e extraordinário 
documento rupestre. 
A linha de cumeada do Monte Chinhamapere, que tem alguns quilómetros de extensão, corre paralelamente e 
do lado esquerdo da Estrada Internacional que liga Vila Machado a Untali. A distância que medeia da estrada às 
pinturas, tomada perpendicularmente, é de cerca de dois quilómetros. 
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Fig. 5 

 

 
Na figura superior vêem-se, ao meio, dois bosquímanos, os quais fazem parte do grupo central descrito na 
página 16 e que se podem reconhecer na Fig. 3, juntamente com dois antílopes. 
Na fig. inferior (Fig. 6) são representados vários homens em desenhos estilizados e em expressivas atitudes 
de dança, mal se descobrindo um deles montado sobre um antílope (à esquerda em baixo), vendo-se, 
nitidamente, outro antílope (representado à esquerda da Fig. 3). 

 

 
Fig. 6 

  

 
Fig. 7 

 
Os artistas bosquimanos, muito provavelmente utilizando o óxido de ferro magnético, realizaram neste 
quadro, o mais característico, destacado e belo conjunto das pinturas de Chinhamapere.  A figura deixa ver 
apenas quatro dos seis caçadores representados (Figs, 2 e 4). 
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APÊNDICE 
ELEMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DE VILA PERY 

 
 

1250-1450 
 
Período provável da existência do Império do Monomotapa (ou Mwenemutapa), do qual a região 
do Chimoio fazia parte. 
 
1572 
 
Expedição do português Fernando Homem que invade os Estados satélites de Quiteve e Manica, 
pertencentes ao Império do Monomotapa. 
 
1885 
 
Na sequência da Conferência de Berlim, o Rei de Quiteve doa as suas terras a Portugal, fazendo-
se voluntariamente seu vassalo e tributário. 
 
1887 
 
Criação do Distrito de Manica 
Criando o districto de Manica – Decreto c/ força de lei de 14 de Junho - Boletim n.º 33 de 1884 
Marcando os limites deste districto – Portaria do Governo Geral n.º 68 de 12 de Fevereiro - 
Boletim n.º 7 de 1886, rectificados pela Portaria n.º 426 de 14 de Outubro – Boletim n.º 42 de 
1887 
Transferindo para Andrada (Massequece) a sede do districto – Portaria do Governo Geral n.º 234 
de 11 de Maio – Boletim n.º 20 de 1891. 
 
1888 
 
Fundação da primeira Companhia de Moçambique, que existiu até 1890. 
 
1891 
 
Entra em funcionamento a segunda Companhia de Moçambique com direitos de soberania 
delegados pelo Estado Português sobre o território de Manica e Sofala. Tinha a sua sede na 
Beira, onde controlava a administração pública, os correios, e um banco – o Banco da Beira – 
que emitia moeda com a denominação de libra. Administrou o território até ao resgate da sua 
concessão pelo Governo colonial em 1942. 
 
Formada a empresa “Beira Railway”, destinada a construir a via-férrea a partir do porto da Beira, 
atravessando o rio Púngue, Chimoio e Manica, até a fronteira com a Rodésia (actual Zimbabwe). 
 
1893 
 
Criação da Circunscrição de Chimoio. 
 
1895 
 
Criação de Vila Barreto (Mandado n.º 25, de 30 de Outubro de 1895 da Companhia de 
Moçambique) como terminal ferroviário do caminho-de-ferro Beira-Rodesia. 
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1898 
 
Em Julho de 1898, a sede da circunscrição de Chimoio é deslocalizada de Vila Barreto (futuro 
apeadeiro ferroviário do Chimoio) para a povoação de Chimiala, mais tarde conhecida por 
Mandigos, elevada à categoria superior de estação ferroviária. 
 
1916 
 
Mandigos muda o seu nome para Vila Pery (Mandado n.º 3.388, de 15 de Julho de 1916), a 
pedido dos agricultores e em homenagem a João Pery de Lind, Governador da Companhia de 
Moçambique, que administrou o território de Manica e Sofala de 1910 a 1921. 
 
1920 
 
1920 – Associação de Classe dos Agricultores de Manica e Sofala 
Aprovados os estatutos da Associação de Classe dos Agricultores de Manica e Sofala  
(Alvará de 12 de Agosto de 1920, Boletim da Companhia Moçambique, n.º 16, de 1920). 
 
1927 
 
1927 – Cooperativa dos Agricultores de Manica e Sofala 
Criação da Cooperativa dos Agricultores de Manica e Sofala  
(Ordem n.º 5557 de 6 de Agosto de 1927, Boletim da Companhia Moçambique, n.º 16, de 16 de 
Agosto de 1927). 
 
1928 
 
1928 – Direcção de Agricultura 
Cria a Direcção de Agricultura, com sede em Vila Pery, a cargo do Director de Agricultura 
(Ordem do Governo do Território da Companhia de Moçambique n.º 5.688, de 1 de Maio de 
1928). 
 
1932 
 
1932 – Visita do Ministro das Colónias – Exposição dos agricultores de Vila Pery  
Numa exposição entregue por uma comissão de agricultores de Vila Pery ao Ministro das 
Colónias aquando da sua visita a Moçambique, em 1932, criticava-se as normas do 
Regulamento de Terras de 1924 que exigiam a prova de capital, requisito que os agricultores de 
Vila Pery consideravam ser favorável aos estrangeiros e prejudicial para os portugueses, 
normalmente descapitalizados, considerando que tal prejudicava «os legítimos interesses do 
País» e o esforço colonizador de Manica e Sofala, que a Companhia de Moçambique se havia 
comprometido nos seus estatutos, sendo mais um exemplo de como a Companhia lesava os 
interesses portugueses em África ao mesmo tempo que favorecia os dos estrangeiros. 
(Boletim da Agência Geral das Colónias, n.º 90, 1932) 
 
1934 
 
1934 – Inauguração da Igreja de Vila Pery 
No dia 7 de Fevereiro de 1934 é inaugurada a Igreja Paroquial de Vila Pery, construída com o 
auxílio dos agricultores da região e da Companhia de Moçambique. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1937, n.º 10) 
 
1934 – Empresa de pesquisa de ouro 
Fundação de um sindicato, composto de alguns residentes da Beira, destinado a financiar uma 
empresa que procederá a pesquisas de ouro nas serras de Chimanimani, na região de Vila Pery. 
(Revista “PORTUGAL COLONIAL”, Ano III, N.º 36, de Fevereiro de 1934) 
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1937 
 
Exposição Agrícola Feira de Amostras 
Inaugurada a Exposição Agrícola Feira de Amostras, a maior exposição-feira até então realizada 

em Moçambique, com representações nacionais (Companhia de Moçambique, Companhia do 

Búzi, Empresa de Tabacos, Companhia de Pesca, Cotomo, Empresa de Sabões e Óleos, 

Azevedo Kung) e estrangeiras (Sena Sugar Estates, Zembe Plantations, Ford, Rhodesia Service, 

Zeiss, Barry&Cray, Phoonuls Bros). 

1939 
 
1939 – População do Chimoio 
No recenseamento extraordinário da população «não indígena» em todo o território de Manica e 
Sofala, na circunscrição de Chimoio havia os seguintes habitantes: 
 

Total geral Europeus Restantes (indianos, amarelos e 
mistos) 

718 506 212 

 

É a circunscrição de Chimoio, depois do concelho da Beira, a região que apresenta maior 
número de habitantes europeus. 
Compulsando as últimas estatísticas conhecidas sobre agricultura, verifica-se que, em 1958, 
existiam naquela circunscrição 126 herdades em laboração, abrangendo uma área cultivada de 
cerca de 13.500 hectares, a maior parte destinada à cultura do milho (8.220 hectares). 
Vem ainda a propósito dizer que estando calculada a área total em cultura no concelho da Beira 
e circunscrições em que se divide o território de Manica e Sofala, em cerca de 30.000 hectares, 
mais de 44 por cento pertencem à circunscrição de Chimoio. 
E, com referência à cultura do milho, sendo a mesma área total de cerca de 11.000 hectares, 
8.321 pertencem à referida circunscrição. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1940, n.º 21) 

 
1942 
 
1942 – Grémio dos Produtores de Cereais do Distrito da Beira 
Constituído pela Portaria Ministerial n.º 37 de 8 de Outubro de 1942, publicada no Boletim Oficial 
da Província, foi o primeiro grémio que se constituiu em Moçambique, e cuja sede foi transferida 
em 1949 para Vila Pery. 
 
1942 – Visita do Ministro das Colónias 
Visita a Vila Pery do Ministro das Colónias Dr. Vieira Machado por ocasião da passagem do 
território de Manica e Sofala para a administração directa do Estado. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1942, n.º 31) 
 
1942 – Companhia de Moçambique – fim da administração do território de Manica e Sofala 
Termo em 18 de Julho de 1942 da concessão à Companhia de Moçambique da administração do 
território de Manica e Sofala a quem tinham sido atribuídos direitos de soberania por delegação 
do Estado português por Decreto de 17 de Maio de 1897. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1942, n.º 31) 
 
1943 
 
1943 – Registo de agricultores 
Publicada a lista dos agricultores registados na província de Manica e Sofala. Esta província 
conta 268 agricultores, sendo 15 no distrito de Tete, e 253 no distrito da Beira. Destes últimos, 
155 concentram-se no grande centro agrícola que é a circunscrição de Chimoio. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1943, n.º 35) 
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1943 – Grémio dos Produtores de Cereais do Distrito da Beira 
Criado e estatutos aprovados pela Portaria ministerial n.º 37, de 8 de Outubro de 1942, entrou 
em funcionamento o Grémio dos Produtores de Cereais do Distrito da Beira, que substitui a 
Comissão Directora do Comércio do Milho, cuja acção se exerce em todo o Distrito da Beira e 
são seus sócios e nele obrigatoriamente inscritos todos os produtores de cereais estabelecidos 
ou que venham a estabelecer-se naquele distrito. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1943, n.º 34) 
 
1944 
 
1944 – Visita do Cardeal Cerejeira a Vila Pery 
No dia 21 de agosto de 1944, o Cardeal Patriarca de Lisboa D. Manuel Gonçalves Cerejeira 
visitou Vila Pery, tendo rezado missa de pontifical na Igreja da Vila. A irmã do Cardeal era a 
madre superiora (“mamere” como era tratada) do Colégio Nossa Senhora da Conceição. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1944, n.º 39) 
 
 
1945 
 
1945 – Visita do Ministro das Colónias Prof. Marcelo Caetano a Vila Pery em agosto de 1945 
Em comboio especial, que partiu da estação da Beira, cerca das 22 horas (do dia 4 de agosto) 
seguiu o Sr. Ministro das Colónias para Vila Pery, em visita à região agrícola de Chimoio. 
Acompanhavam-no sua esposa, o Sr. Governador Geral, e esposa, encarregado do Governo da 
Província e esposa e comitiva ministerial. 
A despedirem-se encontravam-se na estação as individualidades de maior destaque, 
funcionários e muito povo, A partida do comboio foi sublinhada com uma calorosa salva de 
palmas. 
No mesmo comboio seguiu Sr. L. H. Barrow, Superintendente do Beira Railway. 
No dia 5 de agosto, às 8 horas da manhã, o comboio ministerial, que na véspera partira da Beira, 
chegou a Vila Pery. 
A estação estava repleta de europeus, entre os quais muitas senhoras, funcionários 
administrativos locais e dos arredores. 
O Sr. Ministro das Colónias, muito aclamado pela multidão, foi recebido pelo Administrador, Sr. 
Fernando Figueiredo. 
Fora da estação formou um castelo da «Mocidade Portuguesa», que fazia a guarda de honra, e 
encontrava-se grande multidão de indígenas. 
Tomados os carros, seguiu o cortejo para a sede da administração, entre alas de indígenas, que 
batiam palmas e davam gritos característicos. 
O Sr. Ministro das Colónias recebeu na sede da Administração os cumprimentos da numerosa 
população, constituída na maior parte por agricultores e industriais. 
À saída ouviam-se calorosos «vivas» ao Ministro, Governador Geral e a Portugal.  
O Sr. Prof. Dr. Marcelo Caetano, dirigindo-se às autoridades indígenas, perguntou-lhes se 
tinham alguma coisa a dizer, obtendo como resposta que o imposto era muito pesado para o 
dinheiro que o indígena ganha. Outras pequenas reclamações foram apresentadas. 
O Ministro prometeu-lhes que o Governo estudaria o assunto e faria merecida justiça. 
Seguiu-se uma missa realizada na antiga igreja local, que se encontrava repleta de fiéis. 
Depois de uma volta à Vila seguiu-se a visita ao acampamento da «Mocidade Portuguesa» 
dirigida pelo instrutor distrital Sr. Tenente João Gouveia. 
O Sr. Prof. Dr. Marcelo Caetano percorreu com interesse todas as barracas, dirigindo várias 
perguntas aos filiados. 
No final da visita às barracas falou a todos os rapazes que se agruparam na sua frente e deu-
lhes uma significativa lição sobre os fins da «Mocidade Portuguesa», sobre o seu valor e o seu 
objectivo no futuro. 
Fez de seguida várias perguntas aos filiados acerca do significado do emblema da «Mocidade» 
e cinto, tendo obtido respostas titubiadas mas algumas com certo acerto. 
O Sr. Ministro das Colónias, em palavras acessíveis e carinhosas, prolongou a sua lição que os 
rapazes ouviram com profunda atenção. 
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Em seguida o Sr. Prof. Dr. Marcelo Caetano viu a funcionar a cozinha do acampamento e 
mostrou pena de a comida não ser feita pelos próprios rapazes. 
Antes do almoço foi feita uma visita prolongada e atenta ao material agrícola que se encontrava, 
em grande quantidade, posto em ordem em frente da residência do Administrador. 
O Sr. Ministro das Colónias falou com vários agricultores que se encontravam junto das suas 
alfaias, entre eles Dionísio Pinho, que conta 50 anos de trabalho na região e que apresentou ao 
Ministro as suas reclamações e as suas queixas. 
Seguiram-se várias audiências e depois foi servido ao almoço. 
Às 15 horas realizou-se a visita ao campo experimental de Vila Pery. O Professor Aurélio 
Quintanilha, o engenheiro Martins Silva e o técnico da Junta de Cereais, Armando Salbany, 
descreveram pormenorizadamente os trabalhos experimentais realizados nos últimos anos, 
respeitantes à manutenção, melhoramento, qualidade e fertilidade do solo, escolha de culturas, 
as datas mais próximas de sementeiras, à escolha e o aperfeiçoamento de culturas algodoeiras, 
etc. 
No trajecto para o campo experimental o Ministro e comitiva visitaram a propriedade Fernandes 
& Irmãos, próximo de Vila Pery, tendo sido recebido pelos donos da propriedade e suas 
famílias. 
Antes da partida para o campo experimental o Sr. Prof. Dr. Marcelo Caetano visitou os hospitais 
da Vila, tendo sido recebido à entrada do hospital europeu pelo Sr. Dr. Ribeiro dos Santos, mais 
pessoal hospitalar, que o acompanhou na visita a todas as dependências. 
Tendo notado a falta de um abrigo para os indígenas não hospitalizados, mas detidos no 
hospital para tratamento de ferimentos, estudou naquele mesmo momento com as autoridades 
locais a possibilidade de remediar tão grave falta. 
 
Às 18 horas toda a população europeia da circunscrição do Chimoio ofereceu na sede do Clube 
um «Porto de Honra» ao Sr. Ministro das Colónias. Assistiram algumas centenas de pessoas. A 
sala da Agremiação encontrava-se vistosamente engalanada. 
À chegada o Sr. Ministro das Colónias foi delirantemente aplaudido. A alegria era manifesta em 
todos os rostos. 
O Sr. Prof. Dr. Marcelo Caetano ouviu várias pessoas que lhe manifestaram a grande esperança 
que nele depositavam e dos resultados da sua visita em benefício da região mais agrícola de 
Moçambique. 
Falou em nome de todos os agricultores de Chimoio o velho colono e antigo inspector de 
finanças da Companhia de Moçambique, Sr. Eduardo Fernandes, que proferiu o seguinte 
discurso: 
“Senhor Ministro das Colónias, Excelência 
Os agricultores da circunscrição do Chimoio, velhos e nobres obreiros deste núcleo de 
colonização de Manica e Sofala, pedem licença a V.Ex.ª para lhe apresentarem os seus mais 
respeitosos cumprimentos de boas vindas e para lhe agradecer a honra e satisfação íntima que 
a todos proporciona a visita de V.Ex.ª a esta terra de verdadeiros colonos. 
Foi sempre grato em extremo àqueles que aqui mourejam ver da parte de quem tem nas suas 
mãos a orientação e o mando nos assuntos da nossa administração colonial tomar verdadeiro 
interesse por aquilo que aqui se faz e por aquilo que aqui se passa; e a prova desse grande 
interesse por parte de V. Ex.ª exprimem-na nitidamente as suas declarações, feitas na Metrópole 
e a longa e fatigante viagem que V.Ex.ª se dignou empreender para mais de perto e mais 
intimamente se relacionar com os aspetos e condições das colónias, com as suas necessidades 
e com os seus problemas de vida. 
Benvindo seja, pois, V.Ex.ª a esta terra! 
A agricultura do Chimoio, que de há umas décadas a esta parte representa no progresso e na 
economia da Colónia um valor apreciável, vem desde há anos também atravessando uma 
grande crise, com determinantes de ordem vária, umas que não dependem da vontade dos 
homens arredá-las ou eliminá-las, como tenham sido: o aviltamento do preço dos produtos em 
anos que se seguiram à penúltima grande guerra; então e depois, anos sucessivos também de 
condições meteorológicas desfavoráveis às culturas, e ainda à praga de gafanhotos que esta 
região teve de suportar durante um período de 11 anos, isto é, de 1932 a 1943! 



124/205 
 

 
As outras determinantes da crise representam problemas de solução, porventura difícil mas 
decerto acessível, sendo desses problemas os mais graves o da mão-de-obra e o da 
conservação ou reconstituição da fertilidade das terras. 
O primeiro destes problemas tem, desde longo tempo já, sido objeto de estudo e de tentativas 
de solução, sendo digna de citar-se como a mais inteligente dessas tentativas a levada a efeito 
por S. Ex.ª o Governador Geral quando fez publicar, em 1942, a circular n.º 818 de 7 de Outubro, 
a qual, pelos conceitos que o seu preâmbulo encerra e pela forma como no seu remate se define 
e esclarece o objetivo dessa medida, denota a noção perfeita que S. Ex.ª tem acerca desse grave 
problema e a sua alta visão a respeito da necessidade e dos processos para a solucionar. Tem-
se a impressão nítida de que uma justa interpretação desse importante diploma e 
consequentemente a execução exata das medidas que no mesmo se promulgam e das sábias 
instruções que em virtude desse diploma S. Ex.ª o Governador da Província se dignou 
oportunamente publicar, não poderiam deixar de resolver em definitivo o grave problema de que 
se trata. Infelizmente, e decerto por dificuldades com que na execução da referida circular se 
tenha deparado, o seu alto objetivo não foi atingido completamente e a grande escassez de 
mão-de-obra no meio agrícola de Chimoio subsiste. 
Ainda este ano, que foi de condições meteorológicas muito mais favoráveis do que as dos 
últimos anteriores, foram as colheitas grandemente prejudicadas pela inoportunidade com que 
se fizeram, havendo ainda na terra, a sofrer estragos da formiga branca e outros, milho que 
devia ter sido colhido há dois meses e que não o foi por não haver quem o apanhasse. E 
justíssimo é frisar que muitos maiores teriam sido ainda os nossos embaraços se não fossem a 
boa vontade e o grande interesse pelo bem desta terra manifestado pelos dignos 
administradores da circunscrição e muito em especial pelo que atualmente aqui se encontra e 
por aquele que hoje ocupa o alto cargo de Governador da Província da Zambézia. 
O outro grave problema, da conservação ou reconstituição da fertilidade das terras, que nas 
colónias nossas vizinhas está sendo ativamente enfrentado, merece que o seja igualmente entre 
nós, tornando-se mesmo indispensável que o seja sob pena da inutilização completa das 
nossas herdades e da perda de todos os esforços e canseiras aqui empenhados. 
Não têm os agricultores do Chimoio a pretensão, que aliás seria injusta, de ver este problema 
solucionado à custa ou pela ação exclusiva do Estado. O seu estudo, porém, é que só por 
funcionários técnicos competentes pode ser levado a efeito, bem como a superintendência da 
sua execução e a escolha e obtenção do material especial necessário, reembolsando-se o 
Estado da forma que for razoável e conveniente dos encargos que tais serviços ocasionarem e 
concorrendo além disso os agricultores com o material e pessoal de que disponham e seja 
utilizável para aquele efeito. 
Perdoe V. Ex.ª Sr. Ministro das Colónias, que os agricultores do Chimoio aproveitam o ensejo 
felicíssimo da visita de V.Ex.ª e o ensejo igualmente feliz da presença de S. Ex.ª o Governador 
Geral da Colónia, para respeitosamente exporem as suas dificuldades e para com o mais 
profundo respeito dirigirem a V. Ex.ª o seu apelo no sentido de, pelas medidas e autorizações 
que V. Ex.ª tiver por justas, tornar possível a S. Ex.ª o Governador Geral da Colónia auxiliá-los, 
como é seu manifesto empenho, na eliminação dessas dificuldades, certos de que com isso se 
não servirão os interesses particulares de uma classe, ma sim os interesses e o progresso 
económico da Colónia. 
Consinta ainda a extrema bondade de V. Ex.ª que outras necessidades mencionemos, menos 
prementes mas igualmente dignas de atenção em momento oportuno (o que sabemos estar no 
plano de assistência que os Serviços Técnicos competentes e S. Ex.ª o Governador Geral têm 
em mente realizar), como sejam a vedação das herdades a arame farpado, facilitando o Estado a 
obtenção do material necessário e regulamentando o custeio a meias, entre vizinhos, de 
vedações comuns a herdades contíguas; e em ligação com este melhoramento das condições, 
mas sem dependência da sua realização – que nas atuais circunstâncias pode ter de ser 
demorada – e como medida do maior interesse pecuário, impõe-se também como uma 
necessidade a campanha contra a mosca tsé-tsé por meio de batidas aos animais selvagens; a 
dotação dos Serviços de Agricultura ou de Obras Públicas com o material de sondagem e 
abertura de poços, tornando possível, nesta região, onde há terrenos irrigáveis, a irrigação com 
o auxílio de moinhos americanos ou outros maquinismos, de parcelas de terreno para a cultura 
de produtos de horta e outros que os centros de população da Província hoje são obrigados a  
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importar das colónias vizinhas por aqui se não poderem produzir senão escassamente e em 
limitadas épocas do ano; e finalmente, a criação de ensino agrícola, onde os filhos dos 
agricultores ou outros que pretendessem dedicar-se à agricultura obtivessem a necessária 
preparação, que os pais e avós não tiveram, sem necessidade de se deslocarem para o Orange 
ou Transval, onde estas estações existem, os que tal preparação desejassem obter. 
Uma outra medida ainda cuja adoção pelo Estado seria justificada para alívio das dificuldades 
com que vem lutando uma classe que na Colónia despende integralmente, pode dizer-se, o 
produto do seu trabalho e das suas canseiras, seria a revisão ou a supressão, que aliás também 
sabemos estar já em estudo, da contribuição predial rústica, que só há pouco foi aqui instituída 
e representa um considerável agravamento dos pesados encargos que a agricultura já tem de 
suportar. 
Os agricultores do Chimoio contrairiam para com V. Ex.ª uma eterna dívida de gratidão 
atendendo V. Ex.ª o seu apelo na medida do possível e na oportunidade que as circunstâncias o 
permitissem, não sendo talvez descabido salientar que na solução do magno problema da mão-
de-obra não deixaria de ter apreciável influência a execução das obras de reconstituição das 
terras e vedação das herdades, permitindo a primeira dessas obras a obtenção de maiores 
colheitas em áreas muito menores e à custa de menos pessoal e tornando a segunda 
dispensável grande número de pastores e de guardas das culturas contra os animais que 
habitualmente e a despeito do emprego desses guardas nelas produzem estragos em escala 
considerável. 
Pedindo a V. Ex.ª que se digne perdoar-lhe o haverem-no importunado com esta exposição, e 
absolutamente confiantes em V. Ex.ª não deixará de tomar o seu apelo na consideração que fôr 
merecida, reiteram os agricultores do Chimoio a V. Ex.ª a expressão do seu mais profundo 
respeito e formulam os mais sinceros votos pela saúde e prosperidades de V. Ex.ª e por que a 
sua viagem decorra até final nas mais agradáveis condições e V. Ex.ª verifique ao concluí-la a 
realização perfeita de altos objetivos com que se dignou empreendê-la.” 
No final da sua exposição foi o orador muito aplaudido. 
 
Em seguida, o Sr. Prof. Dr. Marcelo Caetano, de improviso, analisou com alto critério a 
exposição que ouvira. 
“Agradeceu a homenagem que lhe está sendo prestada, dizendo que se sentia satisfeito por lhe 
terem proporcionado o ensejo de encontrar toda a população da circunscrição. Era aquela uma 
das maiores emoções que sentira, das mais agradáveis horas das suas viagens em África, 
entrar na região de Chimoio e passar entre herdades que se sucediam. 
Outro espetáculo que o tinha impressionado, fora a parada das alfaias agrícolas e a reunião de 
tão grande número de colonos portugueses. 
Referindo-se ao discurso do Sr. Eduardo Fernandes, focou desenvolvidamente os pontos 
basilares de onde depende o sucesso da agricultura: facilidades de crédito, assistência técnica, 
garantia de colocação de produtos e, quando seja imprescindível, a mão-de-obra, problema 
muito importante que ainda não perdeu a esperança de ver resolvido com a transformação de 
hábitos e da mentalidade dos indígenas, criando-lhe necessidades. 
Facilidades de crédito, tiveram os colonos do Chimoio, com a visão justa da Companhia de 
Moçambique que tinha à frente da circunscrição um homem de energia e que merece a gratidão 
de todos: o capitão Serpa Rosa. (Ouviram-se muitos aplausos e «vivas» ao capitão Serpa Rosa). 
Essa obra do Crédito Agrícola não foi perdida, pois o Grémio do Milho recebeu-a próspera, e 
oxalá possa aumentar a sua ação. 
Sobre a assistência técnica, ouviu algumas queixas por parte dos colonos que a não receberam, 
como necessitavam e o mereciam; o problema está a caminho de solução e espera que não 
tardará a verem-se os resultados. 
Não esperem que os agrónomos possam dar de um dia para outro as informações que os 
colonos necessitam, em virtude dos climas diferentes, principalmente em África, em que cada 
região tem de ser estudada convenientemente para poderem ser dadas aos agricultores 
informações de confiança sobre o que têm a fazer. 
Quanto aos estudos do solo, já alguma coisa se apurou, e é preciso aprender com os vizinhos 
estrangeiros o que eles fazem de bom – o que não é vergonha – visto eles terem começado 
primeiro, mas espera que dentro de algum tempo possam prestar melhores informações. 
Quanto à colocação de produtos – disse o Ministro – o momento atual é difícil em virtude da 
guerra, mas veremos o que se pode fazer. Por mim, farei tudo o que for possível. 
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Será para mim uma grande felicidade – continuou – se puder, com a colaboração do Sr. 
Governador Geral, criar a Escola Agropecuária, que foi sugerida pelo Sr. Eduardo Fernandes. 
Acho que fica bem em Chimoio, para que em ambiente próprio possam ser educados os filhos 
dos agricultores. 
Este amor que tenho visto dedicar à terra tão grande número de senhoras aqui presentes, 
garante a continuidade desta admirável obra de colonização, que oxalá perdure e se multiplique. 
O Sr. Ministro das Colónias terminou por agradecer novamente a afetuosa receção de que foi 
alvo, agradecimento sincero do seu coração, não como Ministro das Colónias, mas 
simplesmente como português. Bebeu pelas prosperidades dos agricultores do Chimoio, por 
suas mulheres, por seus filhos, que são os continuadores da sua obra”. 
Uma prolongada e vibrante salva de palmas e muitos «vivas» coroaram a brilhante oração do Sr. 
Ministro das Colónias. 
Seguidamente uma comissão de senhoras, representando as mulheres dos agricultores e dos 
comerciantes do Chimoio, ofereceu um lindo serviço de chá, de prata, à esposa do Sr. Ministro 
das Colónias, oferta que serviu de motivo para uma grande manifestação. 
 
No dia 6 de agosto, pelas 8 horas, o Sr. Ministro das Colónias saiu em automóvel de Vila Pery de 
visita a Mavita, região excecional de colonização europeia. 
Da vila de Macequece, a 90 quilómetros de Maurte, deslocou-se, a partir das 5 horas, quási toda 
a população branca em automóveis e camionetas, para Maurte, a fim de ali saudar o Sr. Prof. Dr. 
Marcelo Caetano. 
No percurso de Vila Pery a Maurte visitou o Ministro algumas propriedades agrícolas, 
mostrando o maior interesse por tudo quanto via. 
Atravessando o rio Revue, e atingido pouco depois o limite da circunscrição de Chimoio, foi o 
Sr. Prof. Dr. Marcelo Caetano, recebido pelo Sr. Filipe Luís Janes, administrador da 
circunscrição de Manica, que era acompanhado pelo Sr. Capitão Nunes, comandante da 
Companhia de Infantaria Indígena, aquartelada em Macequece. 
Aguardavam o Sr. Ministro das Colónias em Mavita, o Sr. Juiz do Julgado Municipal Especial de 
Macequece, Dr. Mário Governo Montez, chefe da Repartição Provincial da Indústria e Geologia, 
em Manica e Sofala, engenheiro António Pires de Carvalho Júnior, gerentes da Companhia de 
Moçambique, em Manica, engenheiro António Augusto da Silva Pinto e Manuel Rodrigues 
Martins, diretor do Hospital de Macequece, Dr. Arnaldo Chaves Ubach; secretário da 
circunscrição de Manica, Jaime Picardo; tenente Silva Pereira, engenheiro Louis Lionel Colin, 
condutor de minas José Rodrigues Martins, pessoal da Repartição de Indústria e Geologia, em 
Macequece, professor da Escola Freire de Andrade, em Macequece, Américo Gonçalves; 
encarregado das explorações agrícolas da Companhia de Moçambique em Manica, Fausto de 
Almeida Torres Simão; Frederick Rawe, representando a mineira Eastern Transval Consolidated 
Mines; aspirante administrativo António Didier; encarregado do Almoxarifado de Fazenda de 
Macequece, Vasco Damásio; comerciantes e industriais europeus e asiáticos de Manica e um 
grupo representando os pequenos mineiros da fértil região de Manica. 
Às 10 horas precisas, o carro ministerial aproximou-se do edifício onde se encontra instalada a 
secretaria do Posto. A multidão irrompeu em palmas e «vivas» enquanto milhares de indígenas, 
com os seus chefes, que ladeavam a estrada e a entrada para o edifício do Posto, soltavam os 
seus característicos «baietes». 
O Sr. Ministro das Colónias desceu do carro, acompanhado pelos Sr. Governador Geral e o 
Encarregado do Governo da Província, e dirigiu-se para o Posto, onde recebeu cumprimentos. 
Terminados os cumprimentos o Sr. Governador Geral apresentou ao Ministro o velho colono 
Manuel Rodrigues Martins, administrador de 1.ª classe, aposentado, para quem o Sr. Prof. Dr. 
Marcelo Caetano teve palavras de carinho pela sua obra de funcionário administrativo e de bom 
colono. 
Seguidamente os pequenos mineiros e os agricultores de Manica lamentam ao Sr. Ministro das 
Colónias a sua precária situação e reclamam auxílio das entidades oficiais, entregando-lhe a 
exposição que noutro lugar se insere. O Ministro colheu alguns pormenores relativos à 
atividade mineira de Manica junto do chefe da respetiva Repartição em Macequece, engenheiro 
Pires de Carvalho, tendo prometido a todos que depois de observar com atenção as suas 
pretensões iria procurar solução para remover dificuldades, fazendo tudo o que lhe for possível. 
O senhor engenheiro Pires de Carvalho expôs ao Sr. Ministro das Colónias os motivos por que 
baixou nos últimos anos a produção de ouro dos pequenos mineiros, os quais residem 
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 principalmente no facto de terem cessado certas ajudas que a Repartição de Minas prestava 
aos mineiros no tempo da Companhia de Moçambique, e também por se terem ausentado 
alguns mineiros estrangeiros, que foram para a guerra.  
O Sr. Prof. Dr. Marcelo Caetano, partiu em seguida, depois de ter ouvido alguns chefes 
indígenas, para o campo experimental de Mussimua, no vale de Rotanda, onde estavam a ser 
experiências com a cultura do trigo. 
Ali, foram ao Sr. Ministro das Colónias dadas pormenorizadas explicações das experiências 
feitas pelos Srs. professor Quintanilha, engenheiro Martins da Silva e técnico Armando Salbany. 
Os campos de trigo, onde cresciam várias espécies, apresentavam lindo aspeto, notando-se 
crescimento por igual em todos os canteiros, certamente devido ao sistema de regas, que a 
abundância de água, mesmo na época seca, permite. 
O Sr. Prof. Dr. Marcelo Caetano colheu informações várias sobre a região, que o habilitarão a 
estudar a possibilidade de instalar ali uma colónia de pequenos agricultores trazidos da 
Metrópole sob proteção do Estado. 
Depois de uma breve refeição, iniciou-se a viagem de regresso a Vila Pery, que o Sr. Ministro 
das Colónias aproveitou para visitar mais algumas propriedades agrícolas. 
Cerca das 16 horas, o Sr. Ministro partiu de automóvel para a Beira, onde chegou às 20 e 30, 
tendo parado em Gondola, Amantogas e Vila Machado. 
(Boletim Geral Colónias, n.º 248, de Fevereiro de 1946) 
 
1945 – Colégio Nossa Senhora da Conceição 
Por incumbência do Bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende, as Irmãs Franciscanas de 
Calais fundam em Vila Pery, o Colégio Nossa Senhora da Conceição para o ensino primário e 
liceal. 
 
1945 – Missão Antropológica de Moçambique – Secção de Psicotécnia 
Criada em Vila Pery a Secção de Psicotécnia (ciência de aplicação prática da psicologia a 
problemas culturais) a cargo do médico e professor António Barradas. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1945, n.º 44) 
 
1946 
 
1946 – Sociedade Hidro-eléctrica do Revuè (participação do Estado no capital) 
Pelo Decreto n.º 35.463 de 23 de janeiro de 1946 o Estado português reservou-se o direito de 
participar nos aproveitamentos de águas públicas nas colónias, quando destinadas à produção 
de energia.  
Tendo sido autorizada a constituição da Sociedade Hidro-eléctrica do Revuè, uma sociedade 
anónima de responsabilidade limitada que tem por objeto a exploração do aproveitamento de 
águas públicas nas colónias e designadamente do rio Revuè e seus afluentes, na Colónia de 
Moçambique, foi fixada em 15.000.000$ a participação do Estado no capital da mesma 
sociedade. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1947, n.º 47) 
 
1946 – Sociedade Hidro-eléctrica do Revuè – concessão 
Nos termos do Decreto n.º 35.744, de 10 de julho de 1946, o governo português, pelo Ministério 
das Colónias, outorgou à Sociedade Hidro-eléctrica do Revuè o aproveitamento hidroeléctrico 
dos rápidos do rio Revuè e seus afluentes, nas circunscrições de Manica e Chimoio, nos troços 
compreendidos entre as curvas de nível de 700 e 100 metros. 
A concessão respeita todo o caudal do rio Revuè e afluentes e nela poderão ser integrados 
outros aproveitamentos da mesma bacia hidrográfica, se a sua exploração se julgar 
conveniente. 
Considerada de utilidade pública, a mesma concessão tem por objeto o estabelecimento e 
exploração das obras hidráulicas e das centrais que se tornem necessárias, e é dada pelo prazo 
de 75 anos, a contar da data do início de exploração. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1946, n.º 48) 
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1946 – Delegação de Sanidade Pecuária de Vila Pery 
Autorizada a execução da obra de construção do edifício destinado à Delegação de Sanidade 
Pecuária de Vila Pery. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1946, n.º 46) 
 
1947 
 
1947 – Carreira de camionagem automóvel Vila Pery – Tete 
A Direcção dos Serviços de Portos, Caminhos-de-Ferro e Transportes iniciou em 15 de janeiro 
de 1947, carreiras regulares de camionagem automóvel entre Vila Pery e Tete, via Vila Gouveia, 
numa distância de 389 quilómetros. 
As novas carreiras ligam com a linha férrea Beira-Rodésia do Sul, em Vila Pery e, em Tete, com 
a carreira de camionagem Tete-Doa. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1947, n.º 49) 
 
1948 
 
1948 – Comunicações telefónicas Beira - Vila Pery - Rodésia 
Inauguração feita por S. Ex.ª o Ministro das Indústrias e do Fomento da Rodésia e do 
Encarregado do Governo da Província de Manica e Sofala, em 6 de dezembro de 1948, do 
estabelecimento das comunicações telefónicas entre a Beira e a Rodésia do Sul e, por 
intermédio desta, com a Rodésia do Norte e a África do Sul. 
O traçado foi construído segundo o sistema «7-3-Carrier», prevendo-se dois pares para altas 
frequências (um de serviço, outro de reserva) para as comunicações com a Rodésia, e dois 
pares de baixa frequência para as comunicações entre as localidades (Dondo, Vila Machado, 
Gondola, Vila Pery, Vandúzi, Bandula, Vila de Manica e fronteira da Machipanda) dentro do 
nosso território. 
O sistema não entrou ainda em realização total, nomeadamente do esquema das ligações 
interdistritais, apenas se podendo realizar a comunicação Beira - Vila Pery - Vila de Manica. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1948, n.º 56) 
 
1948 – Escola Primária D. Gonçalo da Silveira 
Determina que a escola primária oficial de Vila Pery, circunscrição de Chimoio, passe a 
denominar-se «Escola D. Gonçalo da Silveira». 
Portaria n.º 7.272 (BO, n.º 10, 1.ª série de 10 de março de 1948) 
 
1949 
 
1949 – Visita a Vila Pery do Primeiro-Ministro da Rodésia do Sul 
No dia 15 de outubro de 1949 visitou Vila Pery e a zona industrial do Chimoio o Primeiro-
Ministro da Rodésia do Sul Sir Godfrey Huggins. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1949, n.º 60) 
 
1949 – Grémio dos Produtores de Cereais – transferência da sede para Vila Pery 
O Grémio dos Produtores de Cereais do Distrito da Beira transferiu a sua sede para Vila Pery, 
onde instalou os seus «serviços centrais». Na Beira ficou funcionando uma delegação. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1949, n.º 59) 
 
1949 – Batalhão de Caçadores de Vila Pery 
Foi publicada a nova organização militar da Colónia, cujo principal aspecto e, na arma de 
Infantaria, o regresso à fórmula de batalhões, que havia sido instituída em 1864 e abandonada a 
favor da fórmula das companhias independentes em 1895. 
Os novos batalhões de caçadores são numerados de 1 a 3, e constituídos, cada um, por quatro 
companhias de caçadores e uma de engenhos, com sedes: o n.º 1, na região de Boane; o n.º 2, 
na de Vila Pery; o n.º 3, na de Nampula.  
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1949, n.º 57) 
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1949 – Vila Pery - Abastecimento de água 
Autorizada a execução das obras de captação e abastecimento de água a Vila Pery. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1949, n.º 57) 
 
1950 
 
1950 – Melhoria das colheitas na região do Chimoio 
A imprensa diária, noticiando o começo das colheitas na região do Chimoio, o grande centro de 
colonização agrícola europeia da província de Manica e Sofala, acentua apreciável melhoria 
sobre as colheitas dos últimos anos. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1950, n.º 62) 
 
1950 – Registo de agricultores e criadores de gado 
A Repartição Técnica de Agricultura publicou a lista nominal dos agricultores registados 
referidos a 31 de dezembro de 1949. O número total é de 1.459, assim distribuídos pelos 
seguintes distritos: 
 

Distritos N.º 

Quelimane 263 

Lourenço Marques 202 

Nampula 256 

Beira 216 

Gaza 175 

Inhambane 221 

Cabo Delgado 79 

Lago 17 

Tete 30 

 

As áreas de maior concentração são: circunscrição de Marracuene com 160; circunscrição de 
Chimoio com 150; concelho de Quelimane com 121. 
A Repartição Técnica de Veterinária e Indústria Animal publicou, por sua vez, a lista referida 
também a 31 de dezembro de 1949, dos criadores de gado inscritos cujo número é de 152, a 
grande maioria dos quais na província do Sul do Save. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1950, n.º 61) 
 
1951 
 
1951 – Registo de agricultores 
Conforme a relação publicada pela Repartição Técnica de Agricultura o número total de 
agricultores na Província em 23 de abril de 1951 é de 1.506: 
 

Distritos N.º 

Quelimane 276 

Lourenço Marques 232 

Nampula 259 

Beira 230 (150 na circunscrição de Chimoio) 

Gaza 196 

Inhambane 210 

Cabo Delgado 73 

Lago 17 

Tete 13 

 

Por circunscrições, a maior concentração verifica-se em Marracuene com 194, seguindo-se 
Chimoio com 150 e o concelho de Quelimane com 123. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1951, n.º 67) 
 
1952 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 319, Janeiro de 1952) 
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1952 – Abastecimento de água a Vila Pery – Estudo económico 
Foi aprovado o estudo económico das obras de abastecimento de água a Vila Pery. O custo é 
orçado em 1.713.122$33, prevendo-se o consumo mínimo anual de cerca de 20.000 metros 
cúbicos e o preço de venda do metro cúbico de água em 7$50. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1954, n.º 72) 
 
1952 – Central de Moagem (Grémio dos Produtores de Cereais) 
Início em Vila Pery da construção de uma moagem de larga capacidade pelo Grémio dos 
Produtores de Cereais. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1954, n.º 72) 
 
1952 – Visita dos delegados do IV Congresso Internacional de Turismo Africano 
Os delegados ao IV Congresso Internacional de Turismo Africano, que se realizou em Lourenço 
Marques de 15 a 19 de setembro de 1952, sob os auspícios da Aliança do Turismo Mundial, 
visitaram Vila Pery, a região agrícola do Chimoio e a barragem do Revuè. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1952, n.º 71) 
 
1953 
 
1953 – Sociedade Hidro-eléctrica do Revuè (participação do Estado no capital) 
Autoriza o governador-geral da província ultramarina de Moçambique a subscrever a quantia de 
10.000.000$ de acções e igual importância de obrigações da Sociedade Hidro-Eléctrica do Revuè 
(Decreto n.º 39.292, de 25-07-1953) 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 339, setembro de 1953) 
 
1953 – Grémio dos Produtores de Cereais 
Levanta as reservas do Estado que incidem sobre alguns talhões de Vila Pery, requeridos pelo 
Grémio dos Produtores de Cereais (Portaria n.º 9.900, 1.ª série, Supl., n.º 33, de 18 de agosto de 
1953) 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 339, setembro de 1953) 
 
1953 – Missão de Combate às Tripanossomíases (moscas tsé-tsé) 
Reserva para o Estado alguns talhões de povoação de Vila Pery, circunscrição do Chimoio, 
distrito da Beira, destinados a diversas instalações do 4.º Sector Veterinário da Missão de 
Combate às Tripanossomíases (Portaria n.º 9.989, 1.ª série, Supl., n.º 33, de 18 de agosto de 
1953) 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 339, setembro de 1953) 
 
1953 – Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial – Fábrica de fiação e tecelagem 
A Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial, S.A.R.L, com o capital de 200.000 contos está a 
construir em Vila Pery uma moderna fábrica de fiação e tecelagem que, numa primeira fase, 
deve consumir 1.300 toneladas de algodão em fibra.  
A secção de fiação compreende 15.000 fusos de contínuo, de fiação média. A preparação de 
tecelagem compreende 4 bobinadeiras de 800 fusos cada uma, 5 caneleiras com 48 fusos, duas 
urdideiras e duas engomadeiras de teias. A tecelagem dispõe de 400 teares automáticos e 30 
teares mecânicos, especialmente destinados ao fabrico de cobertores. Possui, ainda, esta 
unidade industrial secções de branqueação, tinturaria, estamparia (com duas máquinas de 
estampar, uma para quatro e outra para seis cores) e acabamentos. 
Todos os edifícios são construídos de material incombustível sendo os elementos resistentes 
inteiramente de cimento armado. Uma curiosa disposição desses elementos garante uma 
eficiente iluminação e a utilização de enormes espaços livres. 
A fábrica de fiação e tecelagem da Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial que será a maior 
e mais bem apetrechada de toda a África, está praticamente concluída, só devendo entrar em 
laboração, no entanto, quando dispuser da energia eléctrica do Revuè, cujo aproveitamento 
hidroeléctrico a explorar pela Sociedade Hidroeléctrica do Revuè inicialmente produzirá 45 
milhões de quilovátios-hora. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 339, setembro de 1953) 
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1953 – Visita do Governador-Geral a Vila Pery 
O Governador-Geral de Moçambique, Comandante Gabriel Teixeira, acompanhado do Inspector 
Geral do Fomento, Eng.º Trigo de Morais esteve de visita a Vila Pery e à barragem do Revuè. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 336/337, junho/Julho de 1953) 
 
1953 – Chimoio - novo concelho 
O Governo de Manica e Sofala e a Administração do Chimoio dando uma vez mais provas de um 
conhecimento exacto das necessidades existentes nas áreas administradas e dos meios de as 
resolverem, encontram-se na melhor disposição para elevar Chimoio à categoria de concelho. 
Nada mais justo e adequado às exigências desta circunscrição. Na verdade Chimoio atingiu a 
maioridade e apela pela voz dos seus habitantes para que lhe concedam o grau e as honras a 
que tem direito. A sua importância, o seu desenvolvimento e os principais problemas 
administrativos, atingiram aquela fase que exige uma administração municipal que possa 
concentrar os seus esforços e fazê-los dar novos frutos. 
Se passarmos em revista, ainda que rapidamente, a situação de Chimoio no campo populacional 
e económico, fácil nos será verificar que foram atingidas e até ultrapassadas as condições 
básicas à criação de um concelho. Assim, podemos notar que Chimoio possui 4 grandes 
povoações e um total de 2.184 europeus e 64.108 indígenas; só Vila Pery possui, segundo o 
recenseamento de 1950, 1.083 habitantes europeus. Existem nos 4 núcleos populacionais, 55 
estabelecimentos comerciais: as atividades industriais, onde se contam as serrações, pedreiras, 
centrais-geradoras, fábricas, moagens, oficinas, hotéis, cinemas, etc., atingem o considerável 
número de 75. A atividade agrícola, trabalhando uma extensão superior a 30.000 hectares e com 
um desenvolvimento absolutamente progressivo, ocupa cerca de 200 agricultores europeus e 
1.000 indígenas; é de salientar que em 1952 se inscreveram em Chimoio 22 novos agricultores 
europeus. 
Os principais problemas administrativos encontram-se também particamente resolvidos, pois já 
está em pleno funcionamento a distribuição de água a Vila Pery e estão na fase final os 
trabalhos da Hidro-eléctrica do Revuè; a luz elétrica desta, apenas aguardará que superiormente 
seja legislado sobre a sua distribuição e seja determinado o seu tabelamento. 
Sabemos ainda que o movimento financeiro do futuro Município ultrapassará anualmente a 
elevada cifra de 1.500 contos. 
Da apreciação conscienciosa destes números se deduz que Chimoio é já um Município 
importante da Província, faltando-lhe apenas os corpos diretivos, o que o Governo Central com 
a sua elevada visão e entusiasmo pelo progresso, não deixará de sancionar rapidamente. 
“Notícias de Lourenço Marques” 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 335, maio de 1953) 
 
1953 – A Cultura do tabaco na região planáltica do Chimoio 
Anos seguidos de insucessos agrícolas motivados pela contingência das chuvas que, por ironia 
do destino, resolveram alterar o regime, atiraram os agricultores do Chimoio para uma situação 
dolorosa e, por muito aumentar, ia-se tornando insustentável. 
É, portanto, natural que o desânimo se insinuasse no espírito do agricultor, vivicado sempre – é 
verdade – no início das campanhas ------------------------ pp. 314-317 
Artigo do Sr. Ferreira de Carvalho no “Notícias de Lourenço Marques” 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 335, maio de 1953) 
 
1953 – Missão de Combate às Tripanossomíases (moscas tsé-tsé) 
Reserva para o Estado alguns talhões de povoação de Vila Pery, circunscrição do Chimoio, 
distrito da Beira, destinados a residências de pessoal, secretaria, laboratório e armazéns do 4.º 
Sector Veterinário da Missão de Combate às Tripanossomíases (Portaria n.º 9.822, 1.ª série, n.º 
12, de 21 de março de 1953) 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 334, abril de 1953) 
 
1953 – Grémio dos Produtores de Cereais 
O Grémio dos Produtores de Cereais publicou agora o relatório da sua gerência de 1951. 
Iludindo as esperanças, o ano agrícola de 1950-1951 foi o que maiores revezes trouxe aos 
agricultores do distrito da Beira nos últimos quinze anos, pois as colheitas de milho – sempre  
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as mais volumosas – desceram para cerca de metade do nível atingido na campanha anterior e 
ficaram em 70% da média do quinquénio de 1946-50. 
Determinaram, tal resultado, o atraso das primeiras chuvas e a prolongada estiagem de janeiro a 
março que destruiu completamente algumas searas e provocou avultada quebra em muitas 
outras, mais grave certamente nos terrenos degradados por erosão e prática sistemática de 
culturas esgotantes. 
A exiguidade da produção obtida tem um significado tanto mais desastroso, quanto é certo, as 
terras cultiváveis abrangerem área pouco inferior à do ano precedente e bastante superior às 
anteriormente trabalhadas sem que se tivessem voltado a registar dificuldades de mão-de-obra 
indígena a partir de meados dos anos 50. 
A Agricultura do Chimoio – Os agricultores de Chimoio, Búzi, Barué e Manica continuam a 
manter, mais ou menos, as suas áreas de cultura: em 1930, lavravam 12 mil hectares, em 1950 a 
área tinha subido para 22 mil; em 1951 é que desceu para 21 mil. 
A colheita daquele ano foi de cerca de 120 mil sacos; em 1940 atingiu 250 mil, número que se 
repetiu em 1950; em 1945 chegara ao auge de 287 mil, mas em 1951 baixou para 138 mil. 
A média de sacos por hectare foi, em 1935, de 12; em 1940 quase chegou a 15; em 1945, de 18; 
em 1950, era de 11, mas em 1951 baixou para 6,5. 
O solo está a esgotar-se por erosão, e pelo abuso de culturas sem rotação, bem como, em 
alguns casos, por deficiência de processos, de instalações e de pessoal indígena trabalhador. 
No entanto, o agricultor de Chimoio está procurando evitar esses erros, fugindo à monocultura 
do milho, e recorrendo também às do feijão, amendoim, girassol, algodão, batata, etc. O 
amendoim e o feijão não constituem explorações compensadoras dentro do actual regime de 
preços. Tenta-se ressuscitar a cultura do tabaco, que no Chimoio e em Manica teve há anos 
certa voga. 
A agricultura do Chimoio, com uma vida de quase cinquenta anos, só nos últimos cinco ou seis 
tem sido tecnicamente acompanhada, mas com meios de acção eficazes, só recentemente, 
apesar de desde há muito os agricultores terem vindo a reclamar essa assistência técnica. 
A Lavoura do Distrito da Beira – A lavoura do Distrito da Beira – acentua o relatório a que nos 
estamos referindo – representa hoje um valor incontestável na ocupação de Moçambique. Estão 
nela empenhados 250 agricultores, cerca de 150 cultivando em escala considerável, e é elevado 
o número de braços que ocupa, quer de empregados europeus, quer de trabalhadores 
indígenas. 
Os capitais empregados excedem perto de 100:000 contos; as actividades comerciais e 
industriais que lhe estão ligadas apresentam igualmente interesses económicos de vulto e os 
produtos agrícolas constituem carga volumosa para o caminho de ferro da Beira. 
Impõe-se, porém, profunda evolução --------------------------- pp. 232-234 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 331, janeiro de 1953) 
 
1953 – SHER – concessão das linhas de transporte da energia 
Outorgada à Sociedade Hidroeléctrica do Revuè a concessão para o estabelecimento e 
exploração das linhas de transporte da energia produzida pelo aproveitamento das águas do rio 
Revuè e seus afluentes. 
A concessão é dada com a declaração de utilidade pública, mas podem ser outorgadas para as 
regiões interessadas outras concessões da mesma natureza. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1953, n.º 75) 
 
1954 
 
1954 – Central Hidroeléctrica do Revuè - Inauguração 
Inaugurada a Central Hidroeléctrica do Revuè que com a capacidade fornecedora de 2 grupos 
geradores de 7.000 kVA (com uma produção anual de 44 milhões de kVh) na sua 1.ª fase 
alimenta as instalações industriais e anexos da fábrica da Sociedade Algodoeira Portuguesa 
(SOALPO). 
Concebida inicialmente para garantir o fornecimento de energia à fábrica da SOALPO, para a 
laboração desta e também para abastecer Vila Pery e Gondola, prevê-se que sejam necessários 
apenas 16 milhões de kilowatts-hora, sendo a produção restante – a 1.ª e 2.ª fases do Revuè  
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produzem, respetivamente, 44 e 86 milhões de kilowatts-hora – destinada ao abastecimento da 
cidade da Beira, podendo na sua 3.ª e última fase atingir um máximo anual de 130 milhões de 
kilowatts-hora. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 351, setembro de 1954) 
 
1954 – Concelho de Chimoio 
O Decreto 39.858, de 20 de outubro de 1954 estabelece, de acordo com Lei Orgânica do 
Ultramar, a nova divisão administrativa da Província, passando Chimoio de circunscrição a 
concelho, sendo um dos três (os outros dois concelhos, são os da Beira e Manica) do Distrito de 
Manica e Sofala. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1954, n.º 80) 
 
1954 – Brigada de Estudos Hidráulicos do Revuè 
Portaria n.º 14.830, de 8 de Abril de 1954 – Cria a Brigada de Estudos Hidráulicos do Revuè, 
tendo como missão o estudo da bacia hidrográfica do rio Revuè e aprova o respectivo mapa de 
pessoal (composto por 3 Eng.ºs Civis, 2 Eng.ºs Electrotécnicos, 2 Eng.ºs Agrónomos, 1 Regente 
Agrícola, 1 Agente Técnico de Engenharia Electrotécnica, 3 topógrafos, 2 desenhadores e 6 
hidrometristas) e vencimentos. 
A Brigada tem por missão o estudo dos aproveitamentos hidroeléctricos e hidroagrícolas da 
bacia hidrográfica do rio Revuè, designadamente: 

• Estudo de uma albufeira de armazenamento e regularização da queda do Revuè por 
acréscimo do açude já construído pela Sociedade Hidroeléctrica do Revuè e a elaboração do 
projeto respetivo, se a solução for viável; 

• Estudo e projeto de uma albufeira na Chicamba; 

• Estudo e projeto de uma central de pé de barragem na Chicamba; 

• Outros estudos e projectos similares que venham a aconselhar-se, dentro da bacia 
hidrográfica do Revuè; 

• Reconhecimento dos vales dos rios Revuè, Lucite e Búzi, para culturas de regadio, e 
estabelecimento das respetivas cartas agrológicas e agronómicas; 

• Estudo da economia de regadio nos mesmos vales. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 348-349, junho/julho de 1954) 
 
1954 – Grémio dos Produtores de Cereais 
O Governo da Província concedeu um empréstimo de 10.000.000$ ao Grémio dos Produtores de 
Cereais do Distrito da Beira, destinado a intensificar a produção de géneros agrícolas 
essenciais à população. 
Este empréstimo vencerá juros à taxa anual de 2% e será amortizável em quinze anuidades, com 
início em 1959. O empréstimo que o governo da Província acaba de conceder muito virá a 
beneficiar sobretudo os agricultores da região planáltica do Chimoio a braços com uma grave 
crise provocada por três anos consecutivos de más colheitas. 
(Diploma Legislativo n.º 1.420, BO, 1.ª série, n.º 11, de 13 de março de 1954 e Boletim Geral do 
Ultramar, n.º 346, abril de 1954) 
 
1954 – Novo Cemitério 
Declara de utilidade pública a expropriação do terreno indispensável ao novo cemitério de Vila 
Pery, na circunscrição do Chimoio, distrito da Beira. 
(Portaria n.º 10.580, BO, 1.ª série, n.º 41, de 9 de outubro de 1954) 
 
1954 – Estação telégrafo-postal de Vila Pery 
Entrada em funcionamento em 28 de maio de 1954 da estação telégrafo-postal de Vila Pery. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1954, n.º 78) 
 
1954 – Abastecimento de água a Vila Pery 
Foi aprovado e mandado executar o projecto de abastecimento de águas a Vila Pery, orçado em 
1.588.000$ 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1954, n.º 77) 
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1954 – Registo de agricultores e criadores de gado 
Segundo a lista publicada pela Repartição Técnica de Agricultura o número total de agricultores 
na Província em 1953 era de 1.573 assim distribuídos: 
 

Distritos N.º 

Quelimane 315 (132 no concelho de Quelimane) 

Lourenço Marques 267 

Nampula 262 

Beira 242 (154 na circunscrição de Chimoio) 

Gaza 210 (94 na circunscrição de Manhiça) 

Inhambane 171 

Cabo Delgado 76 

Lago 17 

Tete 13 

 
A Repartição Técnica de Veterinária e Indústria Animal publicou, também a lista de criadores de 
gado registados até 31 de dezembro de 1953, da qual constavam 220 criadores. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1954, n.º 77) 
 
1954 – Aeródromo de Vila Pery 
Determina que a conservação, manutenção e exploração do aeródromo de Vila Pery deixe de 
ficar a cargo da Direcção dos Serviços de Portos, Caminhos de Ferro e Transportes. 
(Despacho publicado no Boletim Oficial, n.º 9, 1.ª série, de 27 de fevereiro de 1954) 
 
1954 – Estrada Vila Pery – Vila Manica 
Orçado em 6.500 contos, foi aberto concurso para a construção de nove pontes e lanços de 
estrada VilaPery-Bandula e Bandula-Vila Manica, do troço da E.N.6 de ligação Beira-Rodésia. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 345, março de 1954) 
 
1954 – Hospital Vila Pery – Renovação dos serviços de Raios X 
No âmbito da melhoria dos serviços de saúde da Província, os aparelhos de Raios X do Hospital 
de Vila Pery foram substituídos por modernas unidades de radiologia de 200 miliampéres e de 
agentes físicos. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 345 de março de 1954) 
 
1954– Junta de Exportação Cereais – Brigada Técnica do Chimoio 
A Junta de Exportação de Cereais (criada pelo DL n.º 28.889, de 5 de Agosto de 1938, e com 
Regulamento aprovado pela Portaria n.º 9.251, de 24 de Junho de 1939, funções que em 
Fevereiro de 1949 passaram para o Grémio do Milho do Ultramar) iniciou a sua atividade em 
Moçambique em 1942, com a instalação de brigadas técnicas em Chimoio (Posto Experimental 
da Trindade), Barué e Manica. 
O Sector de Fomento dos Serviços Técnicos de Moçambique tem dedicado a maior atenção aos 
problemas de defesa e conservação do solo e ao Ordenamento Agrícola da Região do Chimoio, 
cujo estudo genérico já realizou baseado nos anteriores anteprojetos elaborados de 1948 a 
1952, para cerca de 50.000 ha., isto é, parte dos 121.197 ha., que constituem a área total das 
propriedades inscritas e que formam a região de agricultura europeia do Chimoio. 
De acordo com as despesas já feitas com os trabalhos realizados e com os preços de ocasião, 
estimou-se em cerca de 100.000 contos a importância necessária para o completo Ordenamento 
Agrícola daquela região.  
De 1948 a 1952 e integrados nos anteprojetos feitos, realizaram-se trabalhos em 20 herdades, e 
como a seguir se discriminam: 
1 – Defenderam-se contra a erosão 3.392 ha., com camalhões de defesas numa extensão de 
1.000 Km.; 
2 – Arrotearam-se 1.527 ha.; 
3 – Adaptaram-se ao regadio 127 ha.; 
4 – Construíram-se duas albufeiras de terra com capacidade de embalse de 120.000 m³ de água 
para rega. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 345 de março de 1954) 
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1954 – Grémio dos Produtores de Cereais 
A organização corporativa de Moçambique (Decreto n.º 27.552, de 5 de março de 1937) é hoje 
representada em Moçambique por dois Grémios e cinco Sindicatos Nacionais: 
Grémio dos Produtores de Cereais do Distrito da Beira, com sede em Vila Pery (o primeiro 
constituído na Província); 
Grémio dos Industriais de Óleos Vegetais da Província de Moçambique; 
Sindicato Nacional dos Empregados do Comércio e da Indústria da Província de Moçambique; 
Sindicato Nacional dos Ferroviários de Manica e Sofala e do Pessoal do Porto da Beira; 
Sindicato Nacional dos Empregados Bancários da Província de Moçambique; 
Sindicato Nacional dos Motoristas e Ofícios Correlativos da Província de Moçambique; 
Sindicato Nacional dos Operários da Construção Civil e Ofícios Correlativos da Província de 
Moçambique. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 343, janeiro de 1954) 
 
1955 
 
1955 – Visita a Vila Pery do Presidente da AIP – Associação Industrial Portuense 
No âmbito da sua visita de estudo ao Ultramar, visitou Vila Pery, o presidente da direcção da 
Associação Industrial Portuense, Eng.º Mário Borges. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 365-366, novembro/dezembro de 1955) 
 
1955 – Contrato de fornecimento de energia eléctrica da SHER ao distrito de Umtali (Rodésia do 
Sul) – Negociações em Lisboa 
Chegou a Lisboa a delegação da Electricity Supply Commission, da Rodésia do Sul chefiada 
pelo Sr. J. Philips, a qual vem negociar o contrato de fornecimento de energia eléctrica pela 
SHER à cidade de Umtali e ao seu distrito. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 364, outubro de 1955) 
 
1955 – Concelho do Chimoio 
Classifica em 1.ª classe o Concelho do Chimoio. 
(Portaria N.º 11.071, BO 37/1955) 
 
1955 – Vila Pery – Ampliação da área urbana 
Amplia a área urbana e suburbana da povoação de Vila Pery, no Concelho do Chimoio, Distrito 
de Manica e Sofala. 
(Portaria N.º 11.477, BO 19/1955) 
 
1955 – Novo Hospital 
Aprovado o projecto para a construção do novo hospital de Vila Pery, cujo custo está orçado em 
8.463 contos. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1955, n.º 84) 
 
1955 – Brigada do Revuè 
Introduz alterações no mapa e vencimentos do pessoal da Brigada de Estudos Hidráulicos do 
Revué, criado pela Portaria n.º 14.830, de 8 de abril de 1954 
(Portaria n.º 15.340, de 11 de abril de 1955 - BO 28/1955) 
 
1955 – Instalações da Brigada do Revuè 
Autorizada a construção, em Vila Pery, das instalações da Brigada de Estudos Hidráulicos do 
Revuè com o custo previsto de 2.507.000$. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1955, n.º 82) 
 
1955 – Estrada Vila Pery - Umtali 
Construção do troço Vila Pery-Umtali, da estrada nacional (E.N.6) de ligação Beira-Rodésia, com 
a terraplanagem e construção das pontes (sobre os rios Vandúzi, Revuê e Messica) de Vila Pery 
até à fronteira. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 357, março de 1955) 
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1955 – Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial – Fábrica de fiação e tecelagem 
Encontra-se já a trabalhar em regime experimental, empregando 100 operários especializados 
portugueses e mais de 300 trabalhadores indígenas, a fábrica de fiação e tecelagem da 
Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial, localizada em Vila Pery, que deverá estar concluída 
durante o corrente ano de 1955. 
Esta moderna unidade industrial cuja capacidade de produção se calcula entre 1.800 e 2.500 
toneladas anuais, dispõe de 500 teares, compreendendo a secção de fiação 178.000 fusos de 
fiação média; a preparação de tecelagem, 4 bobinadeiras de 800 fusos cada, 5 caneleiras com 48 
fusos, 2 urdideiras e 2 engomadeiras de teias. A secção de tecelagem compreende 400 teares 
automáticos e 30 teares mecânicos, especialmente destinados ao fabrico de cobertores. Além 
destes sectores de fabrico, possui ainda as secções de branqueação, tinturaria, estamparia e 
acabamentos. 
A fábrica só começará a produzir na sua totalidade, quando a Hidro-eléctrica do Revuè lhe 
fornecer toda a energia necessária. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 356, fevereiro de 1955) 
 
1955 – Aproveitamento Hidroeléctrico do Revuè 
Inscreveu-se no Plano de Fomento (1953-1958) a dotação para financiar o aproveitamento 
integral do Revuè – cuja concessionária é a Sociedade Hidroeléctrica do Revuè – com os 
acabamentos da barragem do Revuè e o transporte da energia eléctrica para a cidade da Beira 
numa linha de cerca de 180 quilómetros. 
Anteriormente ao Plano de Fomento já se havia construído a primeira central, designada por 
central n.º 1 do Mavúzi. Nesta primeira fase, a capacidade de produção de energia é de cerca de 
50 milhões de kWh por ano, estando prevista a possibilidade de atingir um volume de 
aproximadamente 800 milhões de kWh por ano, correspondentes ao aproveitamento integral da 
bacia do Revuè. 
A linha de transporte de energia para a Beira está construída até Vila Pery (que já é abastecida 
pela energia do Mavúzi) com as suas subestações; e dado o adiantamento dos trabalhos de 
construção do sistema de transporte para aquela cidade prevê-se que ela possa começar a 
receber a energia a partir de janeiro de 1956. 
Na obra em curso, estudos preliminares já executados permitiram que a sociedade 
concessionária iniciasse negociações com a Electricity Supply Commission – entidade que 
superintende nos problemas de eletrificação da Rodésia do Sul – a qual pretende que a citada 
empresa portuguesa lhe forneça a energia necessária para a alimentação de todo os distrito de 
Umtali, pedido que se afigura possível satisfazer sem prejuízo das necessidades nacionais. 
Factos que acentuam as brilhantes perspetivas de futuro da obra de aproveitamento dos 
rápidos do Revuè, iniciada com a concessão de 1946 e incluída no actual Plano de Fomento. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 356, fevereiro de 1955) 
 
1956 
 
1956 – Visita do Presidente da República Craveiro Lopes a Vila Pery 
No dia 14 de agosto (1956) o Sr. Presidente da República embarcou de comboio, na cidade da 
Beira, para chegar a Vila Pery às 8 horas. Teve uma afectuosa despedida por parte do 
governador do distrito, Sr. Ferreira Martins; presidente da Câmara, senhor comandante Soares 
Perdigão; entidades directivas dos Portos e Caminhos de Ferro, entre as quais os Srs. Eng.ºs 
Pereira Leite e Brasão de Freitas. Conduziu o comboio presidencial, o Sr. Eng.º Gomes Teixeira. 
Na gare de Vila Pery milhares de pessoas, entre as quais se viam europeus, indianos e 
indígenas, num entusiasmo indescritível, aclamaram o general Craveiro Lopes logo que 
assomou à janela da carruagem presidencial. Ouviram-se vivas e saudações, misturados com o 
estralejar de foguetes. 
O Sr. Presidente da República, após ter recebido as saudações do administrador do Chimoio, 
Sr. José Afonso Ribeiro, dirigiu-se, acompanhado pela sua comitiva, para os Paços do 
Concelho. O cortejo presidencial percorreu a pé o percurso da estação do Município sobre um 
tapete de flores vermelhas, verdes, brancas e amarelas, com uma enorme cruz de Cristo ao 
centro, ladeada por lindos e artísticos desenhos. 
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À entrada dos Paços do Concelho as alunas do Colégio da Nossa Senhora da Conceição, 
dirigido pela madre-superiora, Adolinda Gonçalves Cerejeira, irmã do senhor Cardeal-Patriarca 
de Lisboa, vitoriaram o Chefe do Estado enquanto, com bandeirinhas nacionais e outras, 
entoavam o hino nacional. 
No salão nobre do Município de Vila Pery, capital de circunscrição do Chimoio, realizou-se 
seguidamente uma sessão de boas-vindas, a que presidiu o senhor general Craveiro Lopes, que 
tinha o seu direito o ministro do Ultramar e o governador do distrito, capitão Ferreira Martins, e 
à esquerda o governador-geral, comandante Gabriel Teixeira e o administrador do Chimoio, Sr. 
José Afonso Ribeiro. 
Usou em primeiro lugar da palavra o administrador José Afonso Ribeiro, que acentuou ser 
aquela a primeira vez que um Chefe do Estado visitava a região e disse do júbilo da população, 
para em seguida afirmar: 
«Eu exprimo simplesmente a verdade e bem desejaria fazê-lo àquela altura que o momento 
presente impõe, afirmando V. Ex.ª que todos os habitantes deste concelho de Chimoio sentem 
as suas almas, nesta hora alta de patriotismo – se bem que brevíssima de tempo –, uma vasta 
enchente de alegria, verdadeiramente espontânea e sincera. E semelhante estado de espírito 
tem a sua origem, única e exclusivamente, na agradável circunstância de os homens da terra 
terem no meio deles, no mesmo rincão em que quotidianamente labutam, em sua presença e 
companhia, ao alcance dos seus olhos e de suas palavras, a figura veneranda e por todos os 
títulos estimada do seu prestigioso Chefe do Estado. 
Com efeito, nesta hora que todos desejariam se dilatasse mais, podemos dizer, no sentido mais 
realista possível, que a suprema autoridade da Nação está verdadeiramente connosco. E é por 
isso que indígenas e não indígenas, homens de todas as raças e culturas, portugueses e 
estrangeiros de todas as condições sociais, adultos e jovens – todos os habitantes desta larga, 
próspera e prometedora terra, irmanados nos mesmos sentimentos de respeito, de veneração e 
estima, apresentam a V. Ex.ª pela minha humilde pessoa, os seus mais respeitosos 
cumprimentos de boas-vindas. E juntamente com estes cumprimentos, os mesmos têm muita 
honra em endereçar também a V. Ex.ª, com iguais disposições de admiração profunda e alta 
simpatia, as suas mais cordiais saudações». 
Referiu-se largamente a vários aspectos da história e economia da região, para afirmar 
seguidamente: 
«As muitas quintas ou granjas agrícolas espalhadas nesta área tornaram já tradicionalmente 
conhecida a agricultura neste centro geográfico da província e imprimem à terra acentuado 
cunho de afinidade com muitas províncias da nossa querida metrópole». 
E disse depois: 
«A barragem do Revuè e a energia elétrica nela já captada são uma grande realidade presente e 
maior esperança no futuro. Afigura-se-nos que esta zona será, por isso, o grande futuro centro 
industrial de Moçambique. A linha férrea que atravessa este território, com as suas inúmeras 
estações, seu multiplicado tráfego e movimento sempre ascendente, dá a toda a gente, de cá e 
de fora, a ideia do grau de progresso que esta terra já atingiu e aponta aquele que, por mercê de 
circunstâncias nacionais e internacionais precisa de, no futuro, atingir ainda. 
A indústria de fiação e tecidos, que podemos considerar uma organização progressiva e que no 
género nada fica devendo às suas congéneres metropolitanas, constitui uma afirmação de 
incontestável desenvolvimento». 
E, a terminar, afirmou: 
«Por tudo isto e por tudo quanto não posso aqui refletir, por falta de tempo, é que os habitantes 
do Chimoio aqui se fixaram uns, aqui nasceram outros e aqui trabalham todos com o desejo 
firme, com a vontade inabalável e com o propósito certo de viverem com honra a sua vida 
humana e cristã e de concorrerem com a sua quota-parte, para que Portugal cresça, prospere e 
realize a sua missão secular de verdadeiro civilizador de povos. A V. Ex.ª os habitantes de 
Chimoio dizem com o coração nas mãos, muito à portuguesa. Muito obrigado Senhor 
Presidente! Seja por todos bem-vindo e conte sempre». 
 
Num improviso, o Senhor Presidente da República agradeceu a receção do povo e as 
saudações de boas-vindas, bem como as gentilíssimas referências a sua esposa. Acrescentou 
que lhe era extremamente agradável visitar as regiões do interior de Moçambique, onde tinha 
vivido e onde os pioneiros seus continuadores ergueram obra que é orgulho do nosso país, e  
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onde as comunidades precisam da presença do Chefe do Estado para lhe incutir ainda mais, se 
possível, o amor à terra-mãe. Muito agradável também lhe era não haver necessidade de 
explicar os motivos da sua visita, pois que todos sentiam os imperativos da unidade nacional, 
que o Chefe de Estado representa. O acolhimento que lhe haviam dispensado – disse – traduzia 
bem o carinho, a simpatia e o respeito que todos votavam à Pátria. Acrescentou depois ter 
ouvido que aquela região vivia dentro de um equilíbrio económico, graças às suas fontes de 
produção e à sua atividade – tanto agrícola como industrial – apoiadas na energia do Revuè, 
causa do importante progresso que se observava. Por isso – salientou – tinha o maior prazer em 
verificar que a população vivia num nível de suficiência e que podiam ainda esperar no futuro 
melhores condições de vida. 
Tenho pena – acrescentou – que as visitas a estas terras não possam ser mais demoradas. 
Apesar disso, não me poupo a sacrifícios para auscultar os sentimentos de patriotismo que em 
todos arreigam. 
Terminou o Sr. Presidente da República por desejar muitas felicidades aos habitantes do 
concelho e a todos os que vivem na terra abençoada de Moçambique. 
 
Logo que o Sr. Presidente da República acabou de falar, uma estrondosa salva de palmas, 
seguida de entusiásticos vivas a Portugal, aos Srs. Presidentes da República e do Conselho, ao 
ministro do Ultramar e ao governador-geral de Moçambique, se fez ouvir. Estes vivas foram 
correspondidos por toda a assistência. 
Seguidamente, o Chefe do Estado procedeu à imposição das condecorações com que foram 
agraciados o Sr. Francisco Celso de Magalhães, presidente do Grémio dos Produtores de 
Manica e Sofala, que recebeu as insígnias de comendador da Ordem de Mérito Agrícola e o 
velho colono António Rodrigues Nogueira, que recebeu o grau de oficial da mesma Ordem. 
Para ambos, teve o Sr. Presidente da República palavras de muito apreço pela magnífica 
contribuição que têm dado ao progresso da agricultura do Chimoio e como exemplo de trabalho 
e dedicação que da sua atividade tem saído. 
Vibrantes ovações coroaram esta cerimónia. 
Depois, o ministro do Ultramar pediu ao seu secretário, Sr. Dr. Ângelo Ferreira, que lesse o 
diploma legislativo lavrado em Lourenço Marques e que concedeu a Vila Pery o privilégio de 
usar armas, bandeira e selo privativo. 
A leitura foi coroada de uma entusiástica aclamação. Seguidamente o Sr. Presidente da 
República entregou ao administrador José Afonso Ribeiro a nova bandeira da Vila e, antes de se 
retirar da sala, descerrou uma lápida comemorativa da visita presidencial, colocada no salão 
nobre sob os retratos do Chefe do Estado e do Presidente do Conselho. 
Em seguida o Chefe do Estado recebeu, no gabinete do administrador, os cumprimentos das 
personalidades mais notáveis da Vila. 
Muitas dezenas de pessoas desfilaram perante o Chefe do Estado, que a todas as pessoas 
apertou a mão e para todas teve palavras de simpatia. Muitos trouxeram seus filhos, que o 
senhor general Craveiro Lopes afagou. Uma senhora indiana, trajando um rico «sari» azul 
bordado a ouro, e num português impecável, leu uma saudação ao Chefe do Estado, em nome 
da comunidade indiana do Chimoio, na qual essa senhora garantiu a satisfação com que os 
indianos, que em terras do Chimoio mourejam, saudavam o Chefe da Nação que tão 
hospitaleiramente os acolheu. Afirmou que nenhum esquecerá a dívida de gratidão contraída 
para com Portugal e para com os seus chefes e, referindo-se a Salazar, disse que os indianos 
do Chimoio muito veneram e admiram este grande estadista. 
Terminada a sessão, o Sr. Presidente da República e a sua comitiva, sempre no meio das mais 
entusiásticas aclamações, percorreu, de automóvel, a linda Vila, de características tão 
acentuadamente portuguesas. 
A população da Vila, constituída por 2.040 brancos, 191 asiáticos e 611 mistos e assimilados, 
estava acrescida com muitos dos 73.957 habitantes de toda a circunscrição. Em cada rua, em 
cada praça, em cada largo, inúmeras pessoas aclamaram o Chefe do Estado. Das varandas caía 
uma chuva de pétalas e as bandeiras e colchas formavam um quadro colorido, que recordava os 
dias de procissão nas risonhas e alegres vilas minhotas. 
O senhor general Craveiro Lopes visitou, depois o Colégio de Nossa Senhora da Conceição, 
onde foi recebido pela madre-superiora, Adolinda Gonçalves Cerejeira. As pequeninas do  
 



139/205 
 

 
Colégio saudaram o Chefe do Estado, que as acarinhou e manifestou a grande ternura que as 
crianças lhe merecem. 
Depois de felicitar a madre-superiora pela magnífica obra que está realizando, o Sr. Presidente 
da República retirou-se, sempre muito aclamado pela multidão que se aglomerava à entrada do 
Colégio. As internadas acenavam com os seus lenços brancos, numa sentida despedida. 
Finalmente, o senhor general Craveiro Lopes visitou a estação da Sociedade Hidroeléctrica do 
Revuè, onde foi recebido pelos diretores Srs. Alberto Magalhães e Eng.º Pereira de Almeida e, 
seguidamente, visitou algumas propriedades agrícolas. 
O senhor general Craveiro Lopes almoçou, depois, na Residência e, às 12 e 30, o comboio 
presidencial partiu, entre vibrantes aclamações, para a vila de Manica. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 375/376 de setembro/outubro de 1956) 
 
1956 – Vila Pery - Escudo de armas e bandeira  
Concede a Vila Pery o privilégio de usar escudo de armas e bandeira própria 
(Diploma Legislativo Ministerial n.º 5, BO 32/1956, 4.º Supl.) 
 
1956 – Vila Pery – Presidente da Câmara Municipal 
Providencia no sentido de regularizar a situação do Administrador do Concelho do Chimoio, 
como Presidente da respectiva Câmara Municipal. 
(Diploma Legislativo n.º 1.594, BO 17/1956) 
 
1956 – Vila Pery - Foral 
Aprova o foral de Vila Pery. 
(Portaria n.º 11.582, BO 17/1956) 
 
1956 – Brigada do Revuè 
Portaria n.º 15.665, de 22 de dezembro de 1956 – Altera o mapa de pessoal e vencimentos da 
Brigada do Revuè aprovada pela Portaria n.º 14.830, de 8 de abril de 1954, e alterada pela 
Portaria n.º 15.340, de 11 de abril de 1955. 
 
1956 – O Primeiro Escalão do Revuè 
As vantagens do contrato celebrado em outubro entre a Sociedade Eléctrica do Revuè e a 
Electricity Supply Commission, permitem começar imediatamente as grandes obras do primeiro 
escalão do Revuè, a entrar em funcionamento em maio de 1958. 
A central do Mavuzi, a realizar segundo um plano de trabalhos que constituirá um «record» de 
prazos, mesmo em relação às obras já executadas na Metrópole e que compreendem a 
barragem com cerca de 50 metros em altura, em abóbada, com um volume de betão da ordem 
dos 80.000 metros cúbicos, permitirá criar uma albufeira com cerca de 500 milhões de metros 
cúbicos de água, destinada à regularização do caudal do rio. 
Além desta barragem, orçada em cerca de 100.000 contos, está projectada a elevação do actual 
açude de Mavuzi, e ainda a construção de uma ponte que assegurará a passagem para a central 
eléctrica, a qual será ampliada com as instalações de três grupos turbo-alternadores, que 
triplicarão a sua potência actual. 
Será ainda construído um ramal de caminho de ferro, com 70 quilómetros, para a ligação a 
Umtali. 
O custo total deste empreendimento está calculado em 150.000 contos, os quais serão obtidos 
pela emissão de acções e obrigações, cuja subscrição, será em breve, oferecida ao público 
desta província e da Metrópole. 
A Sociedade Hidroeléctrica do Revué, além dos investimentos que se propõe realizar, já aplicou 
em Moçambique cerca de 120.000 contos, dos quais metade na linha de transporte e subestação 
transformadora da Beira, cidade que a empresa espera iluminar, sem restrições, a partir de 
junho próximo. As linhas de transporte estão quase a atingir outras localidades, entre as quais a 
zona industrial de Dondo. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 371 de maio de 1956) 
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1956 – Desenvolvimento económico de Moçambique - Obras de aproveitamento hidroeléctrico 
do Revuè 
Embora passe muitas vezes despercebido do grande público, tem sido notável o esforço de 
valorização económica que nos últimos anos se tem desenvolvido nas nossas províncias 
ultramarinas, cujas obras de fomento se podem, na verdade, comparar às que se têm realizado 
simultaneamente na Metrópole. De entre as que estão em curso em Moçambique apresentam 
condições de particular interesse as obras de aproveitamento hidroeléctrico do Revuè, não só 
pelo papel que desempenham já hoje na zona central daquela província, mas também pela 
projecção internacional que virão dentro em breve, quando se iniciar o fornecimento ao 
território da Rodésia do Sul. 
De facto, foi assinado há meses em Lisboa, com então largamente noticiámos, um contrato de 
fornecimento de energia pela Sociedade Hidroeléctrica do Revuè, concessionária do 
aproveitamento de energia daquele rio, à Electricity Supply Commission, entidade oficial que 
superintende na distribuição de energia na Rodésia do Sul, que manifestou o maior interesse 
em adquirir a energia a Moçambique para fomentar o desenvolvimento da região fronteiriça da 
Rodésia, contribuindo para o estreitamento das relações de amizade entre aqueles dois 
territórios. 
Para isso vão-se iniciar dentro de dias, de forma a entrar em exploração em maio de 1958, as 
obras de uma segunda fase do aproveitamento que permitirão fornecer à Rodésia um volume 
total de 1.500. 000. 000 kWh, dos quais 1.150.000.000 kWh, terão, pelo contrato estabelecido, de 
ser consumidos em 10 anos, no valor de cerca de 280 milhares de contos. 
Encontram-se presentemente em curso as diligências para obtenção do capital necessário, 
mediante uma subscrição de capital inteiramente destinada ao público metropolitano e de 
Moçambique, uma vez que o Estado entendeu tomar unicamente uma posição supletiva, de 
acordo com a política superiormente estabelecida, de fazer intervir direta e progressivamente a 
iniciativa privada nas obras de fomento que mais interesse têm para a Nação. 
De entre as citadas obras do rio Revuè avulta a construção de uma barragem a levantar na 
privilegiada garganta da Chicamba, destinada a armazenar, numa primeira fase, cerca de 500 
milhões de metros cúbicos de água, a qual poderá ser alterada posteriormente de forma a 
atingir o triplo do armazenamento, criando assim uma albufeira com a capacidade dupla da de 
Castelo de Bode, na Metrópole, havendo para isso uma barragem com a altura de 63 metros 
unicamente. 
Foi também iniciada já a construção da linha de transporte de energia para a Rodésia, a 110 kV, 
que atingirá um desenvolvimento de 120 km. 
Desta forma se poderá orgulhar Portugal de fornecer aos nossos vizinhos da Federação das 
Rodésias e Niassalândia um dos elementos primordiais para a sua prosperidade, ao mesmo 
tempo que se conseguirão vantagens para os interesses nacionais, quer de forma directa, pelo 
abaixamento do preço da energia, que se conseguirá para o fornecimento na região central de 
Moçambique, dando novo incremento ao progresso que se lhe nota desde já e que é ainda 
facilitado pela existência do caminho de ferro e porto da Beira e pelas ótimas condições de 
clima da região. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 372 de junho de 1956) 
 
1956 – Sociedade Agrícola de Chimoio e Manica 
Decreto n.º 40.658 
Autoriza o governador geral de Moçambique a conceder à sociedade anónima portuguesa que a 
Companhia de Moçambique constituir para a exploração agrícola e pecuária de terrenos 
situados nas regiões de Neves Ferreira, Chimoio e Manica, daquela província, a isenção de sisa 
pela transmissão de direitos sobre prédios rústicos e suas pertenças que pela mesma 
Companhia lhe for feita na escritura de constituição, como entrada dos fundadores para o 
respectivo capital. 
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1957 
 
1957 – SHER - Abastecimento de energia eléctrica a Umtali 
A partir de 2 de agosto (1957) a cidade de Umtali (Rodésia do Sul) começou a ser abastecida de 
energia eléctrica produzida no Revuè pela SHER 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1957, n.ºs 89-92) 
 
1958 
 
1958 – Subscrição de acções da SHER 
Autoriza o Governo-Geral de Moçambique a subscrever a quantia de 3.000.000$ de ações da 
Sociedade Hidroeléctrica do Revuè 
(Decreto n.º 42.006, BO n.º 52/1958) 
 
1958 – Plano Geral de Aproveitamento da Bacia do Revuè 
O Conselho Económico Ultramarino no âmbito do 2.º Plano de Fomento de Moçambique propõe: 
- A conclusão do escalão da Chicamba, no Revuè (150.000 contos), que a par da valorização do 
distrito de Manica e Sofala permitirá a electrificação do caminho de ferro da Beira; 
- Uma verba de 580.000 contos para o aproveitamento combinado na região do Revuè 
(hidroeléctrico e hidroagrícola). 
Uma brigada de técnicos civis, electrotécnicos, agrónomos e silvicutores está, em ritmo 
acelerado, a trabalhar, em Vila Pery, na elaboração do Plano Geral de Aproveitamento da Bacia 
do Revuè. 
Iniciado com a construção da barragem e central hidroeléctrica da Sociedade Hidroeléctrica do 
Revuè, o aproveitamento da bacia do rio apoia-se em especial na construção da barragem da 
Chicamba Real, bastante mais a montante do açude que desvia o caudal necessário para a 
central. 
O volume de águas que a albufeira comporta garantirá à central hidroeléctrica água suficiente 
para a sua permanente laboração, no máximo rendimento, todo o ano e permitirá uma irrigação 
em grande escala de toda a zona, o que deverá ser de extraordinário valor agrícola. 
A proposta de inclusão desta importante verba no 2.º Plano de Fomento significa que, 
concluídos os estudos da Brigada, se dará um grande passo no sentido do povoamento 
europeu do planalto de Manica. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 392 de fevereiro de 1958) 
 
1958 – Caminho de Ferro da Beira- Variante do Bengo 
Aberta em março de 1958 ao tráfego de comboios a nova variante do Bengo, do Caminho de 
Ferro da Beira, entre Gondola e Vila Pery. 
(Moçambique - Anuário Trimestral, 1958, n.ºs 93-96) 
 
1958 – Plano Geral de Aproveitamento da Bacia do Revuè 
Técnicos civis, electrotécnicos, agrónomos e silvicutores vêm trabalhando arduamente desde 
há tempos e com sede em Vila Pery na elaboração do Plano Geral de Aproveitamento da Bacia 
do Revuè, que, conforme noticiámos, foi há dias entregue ao Ministro do Ultramar. 
Embora não conhecendo o Plano e não podendo, assim, dar exacta ou até muito aproximada 
noção, aos nossos leitores, do que nele se concluiu ou projectou, não podemos deixar de 
destacar a importância do facto para o nosso distrito de Manica e Sofala como para a província 
de Moçambique. 
Iniciado com a construção da barragem e central hidroeléctrica da S.H.E.R., o aproveitamento 
do vantajoso rio que atravessa o vale de Manica, o aproveitamento da bacia do Revuè apoia-se 
basilarmente na construção da barragem da Chicamba Real - bastante mais a montante do 
açude que desvia o caudal necessário para a central – que, pelo enorme volume de águas que a 
albufeira comporta garantirá à central hidroeléctrica água suficiente para a sua permanente 
laboração, no máximo rendimento, todo o ano, como permitirá uma irrigação em grande escala 
da zona que deverá ser de extraordinário valor agrícola. 
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Quando as necessidades a isso obriguem uma nova central hidroeléctrica na Chicamba pode 
fornecer quantidades imensas de energia hidroelétrica que permitirão não só o 
desenvolvimento, sem preocupações, da zona industrial da Beira, como uma política de 
expansão de consumo junto dos centros populacionais, uma possível eletrificação do caminho 
de ferro e o que é importantíssimo no Plano, a eletrificação da importante zona agrícola do 
Chimoio com os vantajosos e inegáveis benefícios que daí advirão para aquela linda e já 
aproveitada região. 
Uma série de fatores, da mais destacada importância, se conjugam para que toda essa 
magnífica região, desde as Amantogas ao Vumba português, se possa tornar, dentro de poucos 
anos, realidade gritante de colonização europeia e portuguesa em África. 
O plano de irrigação com garantia de depósito de água gigantesco e suficiente para permitir 
farta rega mesmo que dois anos consecutivos de seca tentem prejudicar as culturas; a posição 
geográfica, na zona central da província; as facilidades de rápidas e eficientes comunicações 
ferroviárias e rodoviárias que já possui ou estão projetadas; a previsível efetivação da ligação 
ferroviária com a linha do Limpopo; o propício clima de que goza; a fertilidade de extraordinária 
percentagem de terras; e tantos outros fatores são condições iniludíveis das indiscutíveis 
qualidades da região para um desenvolvimento sem par. 
O Governo, ao ordenar a elaboração dos dispendiosos e completos estudos e projetos que 
formam o Plano Geral de Aproveitamento da Bacia do Revuè, viu tão invulgares e conjugadas 
condições, e agora, senhor do fruto desta primeira e importante fase preparatória, não deixará 
de promover a sua rápida efetivação para que, dentro de breves anos, a bacia do Revuè seja 
aquela fértil e próspera região que dará riqueza a Portugal, bem-estar e elevado nível de vida 
aos seus habitantes e se tornará justo orgulho para todos nós. 
(Notícias, de Lourenço Marques, artigo de L.B.S.) 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 393 de março de 1958) 
 
1958 – Continuação do aproveitamento hidroeléctrico do rio Revuè (2.º Plano de Fomento) 
Em data anterior ao 1.º Plano de Fomento iniciaram-se as obras de aproveitamento 
hidroeléctrico no rio Revuè, onde se instalou uma central com uma potência efetiva de 10 MW, 
que iniciou a produção em fins de 1953. Posteriormente, para de princípio fazer face a um 
contrato de fornecimento de energia elétrica à Rodésia do Sul (o qual foi assinado entre a 
empresa concessionária da produção de energia na bacia do mesmo rio, Sociedade 
Hidroeléctrica do Revué e a entidade oficial Rodesiana Electricity Suply Comission), iniciaram-
se obras de ampliação do sistema, que estarão concluídas dentro do ano de 1958 e que 
constam da ampliação da potência da chamada central do Mavuzi de 10 MW para 46 MW. 
Estão sendo montadas mais duas condutas forçadas de 540 m de comprimento cada, foi 
elevada a crista do açude de derivação existente, por meio de comportas metálicas, e procede-
se à construção de uma barragem de armazenamento, a montante do atual açude, em cerca de 
50 Km, com o fim de numa 1.ª fase preliminar permitir o represamento de cerca de 500 milhões 
de metros cúbicos a turbinas na ampliada central do Mavuzi. O túnel com origem no açude e de 
2200 m de comprimento, trabalhando em carga, havia sido já construído com as dimensões 
necessárias a uma ampliação de valor aproximado ao que está em execução. Todas estas obras 
deverão ficar concluídas no último trimestre do corrente ano e as instalações de produção de 
energia poderão fornecer cerca de 200 000 000 kWh/ano a 220 000 000 kWh/ano. 
O contrato entre a SHER e a E.S.C. prevê um fornecimento de de 1 500 000 000 kWh em 10 anos, 
ou seja uma média de 150 000 000 kWh/ano, com um máximo de 157x106, prevendo-se que as 
necessidades de consumo interno, que ainda não absorvem os restantes 50x106 kWh, dentro de 
alguns anos exijam esta energia. É, pois, indispensável prever desde já a ampliação das 
instalações, para assegurar, antes do mais, o consumo interno, mas subsidiariamente manter 
também a exportação de energia. 
Inscrevem-se, por isso, 150.000 contos, que se destinam à execução de uma central de pé de 
barragem na Chicamba e a elevar a cota da crista da barragem do mesmo nome da cota 605m à 
de 625m, passando de um armazenamento de 500x106 m3 para 1800x106 m3. Este novo 
armazenamento permitirá uma regularização interanula de metade da bacia hidrográfica do rio 
Revuè e será a base fundamental de todo o esquema futuro do aproveitamento integral. 



143/205 
 

Ainda dentro deste Plano de Fomento, será esta mesma barragem que permitirá armazenar a 
água necessária a uma parte do esquema de rega previsto no programa hidroagrícola para 
povoamento da bacia do Revuè. 
Prevê-se ainda a construção de uma outra central de baixa queda, com uma potência de 8200 
kWh, utilizando as águas turbinadas do Mavuzi (actual) como alternativa na diminuição da 
potência a instalar na central de pé da barragem, que passaria então de 40 kWh para 15 kWh. 
Este novo conjunto deverá acrescentar um volume de energia de cerca de 100x106 kWh/ano às 
instalações a acabar no corrente ano. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 399/400 de setembro/outubro de 1958) 
 
1958 – Aproveitamento hidroagrícola do rio Revuè e obra de povoamento (2.º Plano de Fomento) 
Este aproveitamento foi estudado por uma brigada especial, cujo relatório mostra a 
possibilidade de aplicação imediata de 400.000 contos para a rega da zona do rio Zonué 
(afluente da margem direita do rio Revuè) e do Sussudenga, também na margem direita. 
A obra de rega tem como base a barragem da Chicamba, no rio Revuè, que está já sendo 
construída pela Sociedade Hidroeléctrica do Revué. 
Além da rega prestar-se-á atenção cuidada ao povoamento florestal, considerando-se a zona 
montanhosa apta para a produção de espécies exóticas, e proceder-se-á ao ordenamento das 
florestas das zonas mais baixas. 
Pode dizer-se que a área que agora se vai tratar tem apenas uma incipiente ocupação humana, 
tudo recomendando, política e economicamente, que tal estado de coisas se não mantenha. A 
circunstância de se tratar duma região que já possui resolvido, em óptimas condições, o 
problema dos transportes, quer em estrada, quer em caminho de ferro, vem ainda facilitar o 
empreendimento. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 399/400 de setembro/outubro de 1958) 
 
1958 – Plano de Estradas 
No âmbito do Plano de Estradas de Moçambique prosseguem em bom ritmo: 
- Na Estrada Nacional 6, os trabalhos de pavimentação asfáltica já entre Bandula e Machipanda 
(fronteira da Rodésia do Sul); 
-  decorre em franco progresso a empreitada de construção da estrada seguindo de Candeado 
ao Tsetserra, em que os últimos 18 quilómetros estão lançados nos contrafortes da serra, onde 
se atinge uma altitude de 2.100 metros; 
- está a prestes a concluir-se também a rectificação e beneficiação da estrada que partindo de 
Vila Pery, segue à Central Hidroeléctrica do Revuè, passando pela ponte-açude no rio Revuè; 
- construção de 6 pontes no troço entre Vila Pery e Machipanda (na estrada Beira-Rodésia) com 
os respectivos aterros de acesso também prestes a concluir-se. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 401 de novembro de 1958) 
 
1959 
 
1959 – Estrada Vila Pery - Central Hidroeléctrica do Revuè 
Concluída a rectificação e beneficiação da estrada que, partindo de Vila Pery, segue para a 
Central Hidroeléctrica do Revuè, passando pela ponte açude, no Rio Revuè. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 405 de março de 1959) 
 
1959 – Plano de Estradas 
No âmbito do Plano de Estradas de Moçambique estão em execução: 
- Na Estrada Nacional 6 prosseguem em bom ritmo os trabalhos de asfaltagem do troço 
Gondola-Machipanda e a construção de aterros de acesso a diversas pontes e o alteamento da 
estrada no troço Bandula-Vila de Manica; 
- Nas estradas regionais, início dos trabalhos de construção (de Candeado ao Tsetserra) e de 
beneficiação ou grande reparação (de Vila Pery às Quedas do Revuè) 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 393 de março de 1959) 
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1959 – Visita do Ministro do Ultramar contra-almirante Lopes Alves a Vila Pery 
A comitiva do Ministro do Ultramar contra-almirante Lopes Alves, proveniente da Beira, chegou 
de automóvel a Vila Pery às 11 e 15 do dia 20 de junho de 1959, tendo efectuado diversas visitas 
e recebido os cumprimentos na Câmara Municipal. 
À tarde foi inaugurada a Barragem da Chicamba Real, construída pela Hidroeléctrica do Revuè. 
O Ministro chegou ao local acompanhado pelo Governador-Geral de Moçambique comandante 
Correia de Barros, e pelos secretários provinciais, com as suas comitivas, sendo recebido pelos 
Drs. Jacinto Câmara Pestana e Albano de Magalhães, respetivamente presidente e 
administrador da Hidroeléctrica, que propositadamente se deslocaram a Moçambique para o 
receber. 
Durante uma curta sessão solene, nas amplas oficinas do estaleiro e a que assistiram as 
autoridades e numerosos convidados da empresa, o Dr. Câmara Pestana saudou o Ministro, que 
respondeu e entregou as condecorações com que o Chefe do Estado agraciou os principais 
obreiros da barragem: Ordem Militar de Cristo aos engenheiros Joaquim Pereira de Almeida, 
Fausto Baptista Costa, Gil Paiva e Carlos Pedro de Jesus, e ao agente técnico Armando dos 
Reis Cabral; do Mérito Industrial aos capatazes Aureliano Tedim, Júlio Pedro e Silvério Inácio e 
aos operários indígenas Francisco Ismael e Jorge Chá. 
Finda a sessão, o Ministro partiu para junto da barragem que foi benzida pelo senhor Bispo da 
Beira, D. Sebastião Soares de Resende, e descerrou a placa comemorativa, de grandes 
dimensões, em que se lê: 

 
Barragem Oliveira Salazar – Inaugurada em 20-06-1959 por Sua Excelência o Ministro do 

Ultramar, contra-almirante Lopes Alves 
 
No prosseguimento da sua visita, e depois de ter pernoitado na Pousada do Garuzo, em seguida 
ao regresso do ato inaugural da Barragem da Chicamba, o Ministro do Ultramar contra-almirante 
Lopes Alves deslocou-se na manhã do dia 21 às vilas de Manica e da Machipanda, regressando 
depois à Pousada do Garuzo onde almoçou. 
À tarde visitou a Ponte-Açude do Mavúzi, localizada a jusante da foz do rio Mavúzi, afluente do 
Revuè, incluída no grande plano de aproveitamento hidroeléctrico do Revuè e que fornece 
energia eléctrica ao distrito de Manica e Sofala e à cidade e região de Umtali na Rodésia do Sul. 
O Senhor Ministro do Ultramar, acompanhado pelos senhores Governador-Geral de 
Moçambique comandante Correia de Barros, Governador de Distrito, coronel Macedo Pinto, e 
outras individualidades, deixou no dia 22, de manhã, a Pousada do Garuzo e seguiu de 
automóvel para Vila Pery, onde tomou um avião DC3 para Tete. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 410 de Agosto de 1959) 
 
1959 – Banco Nacional Ultramarino (BNU) 
Inauguração em dezembro de 1959 das instalações do Banco Nacional Ultramarino (BNU), em 
Vila Pery, projectadas entre 1955-1956 pelo arquiteto Paulo de Melo Sampaio. 
 
1960 
 
1960 – Distribuição de energia eléctrica a Vila Pery 
Portaria n.º 13.667 - Aprova a deliberação condicional da Câmara Municipal de Chimoio que 
decidiu adjudicar à Sociedade Hidroeléctrica do Revuè, S.A.R.L., com sede em Lisboa e 
delegação em Vila Pery, a distribuição de energia eléctrica, em baixa tensão, a Vila Pery, com o 
exclusivo da concessão por vinte e cinco anos. Manda aditar um parágrafo ao art.º 23.º do 
caderno de encargos. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 415/416 de janeiro/fevereiro de 1960) 
 
1960 – Estatutos do Sport Chimoio e Benfica 
Portaria n.º 13.681 - Aprova os novos estatutos do Sport Chimoio e Benfica, com sede em Vila 
Pery. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 415/416 de janeiro/fevereiro de 1960) 
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1960 – Nova Escola Primária 
No âmbito de execução do Plano Escolar, início da construção da nova escola primária de Vila 
Pery (com 4 salas de aulas) com conclusão prevista para princípios de 1961. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 417 de março de 1960) 
 
1960 – SHER 
A energia eléctrica para a cidade da Beira é fornecida pela Sociedade Hidroeléctrica do Revué, 
cujas instalações de produção, transporte e distribuição de energia eléctrica ascendem em valor 
a 420.000 contos, sendo aproximadamente 50 por cento cobertos pelo Governo. 
Cerca de 300 quilómetros de linha transportam a energia para a Beira, para Vila Pery e ainda 
para Umtáli, na Rodésia do Sul. 
A energia elétrica para o estrangeiro, que absorve cerca de 50 por cento da produção, é para 
Moçambique bastante honroso e, sobretudo, uma fonte de divisas importante para a ecónomo 
de Moçambique. 
Além destes 350 quilómetros de linha possui ainda a SHER 150 quilómetros de linha de 
distribuição em alta tensão nos concelhos da Beira, Dondo e Chimoio, estando esta rede 
constantemente em ampliação. 
O consumo na cidade da Beira tem subido em ritmo impressionante. Em 1957 esse consumo 
não atingiu 8 milhões de KVh, para em 1959 ficar um pouco aquém dos 18 milhões, esperando-
se que no corrente ano ultrapasse os dos 19 milhões. Isto representa bem o progresso sempre 
crescente da cidade. 
A subestação de Vila Pery tem a potência instalada de 12.000 kVA, havendo finalmente a 
subestação da Beira com a potência instalada de 25.000 kVA, aguardando esta novo 
equipamento para a sua ampliação, e que vai ser encomendando ainda este ano. 
A central do Mavúzi tem a sua potência instalada de 67.000 kVA. Ainda este ano serão 
encomendadas as máquinas para a nova central a instalar em Chicamba Real, o que garantirá 
uma maior produção. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 422/423 de agosto/setembro de 1960) 
 
1960 – Produção de frutas 
A produção de citrinos, que se desenvolveu extraordinariamente a partir de 1950, tem 
aumentado em ritmo impressionante, tendo atingido em 1959, nada menos do que 164.460 
caixas. 
Acrescente-se ainda que as perspetivas para o aumento de citrinos na região do Chimoio, onde 
existem grandes plantações, são animadoras, calculando-se que o seu volume de exportação 
aumentará das 44.460 caixas em 1959 para as 160.000 em 1964. 
Também nesta área são acentuadas as exportações de bananas, ananases, mangas, abacates e 
outras frutas tropicais, destinadas, em grande parte, ao mercado da África do Sul. E neste 
pormenor pode dizer-se que a exportação de bananas já ultrapassou as 18.000 toneladas 
anuais. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 426 de dezembro de 1960) 
 
1961 
 
1961 – Visita do Secretário Provincial Eng.º Pimentel dos Santos 
O Secretário Provincial, Eng.º Pimentel dos Santos chegou à Beira no dia 15 de fevereiro para 
uma visita oficial ao distrito de Manica e Sofala, seguindo diretamente para os concelhos do 
Chimoio e Manica a fim de visitar diversas obras, colonatos, estações experimentais e a Brigada 
Técnica do Povoamento e Fomento do Revuè e contactar com agricultores e numerosas 
atividades dos concelhos. 
Na sua visita, o Eng.º Pimentel dos Santos foi acompanhado pelo Governador de Manica e 
Sofala e do Diretor dos Serviços de Obras Públicas. 
Durante a visita do Secretário Provincial à região do Chimoio foram ventilados importantes 
problemas, entre os quais avultam os da água e luz. 
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Depois de ter visitado as obras de construção de uma escola oficial, que deve começar a 
funcionar no fim deste ano e que é dotada de quatro salas de aula, além de outras divisões 
indispensáveis, o Eng.º Pimentel dos Santos esteve na represa de abastecimento de água, onde 
se efetuam algumas obras. Ali encontra-se concluída a estação de tratamento de água, tendo-se 
verificado a pureza da água para distribuição. 
O Secretário Provincial visitou seguidamente um troço da estrada internacional Beira-Rodésia, 
onde se efetuam obras num troço de 13 quilómetros, tendo resolvido alguns problemas que 
demoravam a continuação dos trabalhos. O custo da obra está orçado em 25.000 contos, 
devendo ficar concluída este ano. 
Recebeu mais tarde as comissões de diversas zonas da região onde os agricultores solicitaram 
a eletrificação rural da zona. O Eng.º Pimentel dos Santos afirmou que o Governo está a tratar 
do assunto, acrescentando que o problema ainda não está resolvido por falta de meios que 
cubram as despesas do lançamento das linhas e distribuição de corrente. No entanto, os 
trabalhos preliminares vão começar. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 429/430 de março/abril de 1961) 
 
1961 – Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica 
Fundação do Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica com sede no concelho de Chimoio e 
sede no Bairro da Soalpo em Vila Pery (Estatutos aprovados pela Portaria n.º 15.376) 
 
1961 – Visita das alunas finalistas do Liceu D. Guiomar Lencastre de Luanda 
Integrado num largo movimento de intercâmbio juvenil, um grupo de 40 alunas finalistas do 
Liceu D. Guiomar Lencastre, de Luanda, visitaram a província de Moçambique durante as férias 
da Páscoa. 
Em Lourenço Marques, depois de apresentarem cumprimentos às autoridades oficiais e 
visitarem estabelecimentos de ensino e vários locais de interesse turístico, a direcção do Liceu 
Salazar ofereceu-lhes, no último dia de estada, um «Pôr do sol». 
De Lourenço Marques seguiram para a cidade da Beira, tendo ainda estado na ilha de 
Moçambique, Porto Amélia, Vila Pery e Barragem da Chicamba Real. 
Em 14 de Março, num avião da Força Aérea, regressaram a Luanda, tendo afectuosa despedida 
no Aeroporto da Manga. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 429/430 de março/abril de 1961) 
 
1961 – Exportação de toranjas 
A região meso-planáltica de Manica e Sofala, principalmente os concelhos de Chimoio e Manica, 
produzem toranjas com boa aceitação nos mercados europeus, em especial no alemão, para 
onde a exportação no triénio 1957-1959, foi, respectivamente, na ordem das 145, 355 e 599 
toneladas. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 432/433 de junho/julho de 1961) 
 
1961 – Barragem de abastecimento de água 
Foi concluída e recebida provisoriamente a construção da barragem para o abastecimento de 
água a Vila Pery e respectivas obras acessórias, com o custo total de 4.461.932$69 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 432/433 de junho/julho de 1961) 
 
1961 – Exposição Feira do Chimoio (exposição anual) 
Pela Câmara Municipal foi emanada a seguinte circular: 
«Por iniciativa da Câmara Municipal de Chimoio, com a colaboração do Grémio dos Produtores 
de Cereais e da subdivisão local da Junta do Comércio Externo, passará a realizar-se, 
anualmente, no mês de Agosto, em Vila Pery uma exposição-feira das actividades do concelho 
do Chimoio, destinada a patentear o estado das actvidades agrícolas, pecuárias, industriais, 
comerciais, culturais, administrativas e desportivas do referido concelho, em ordem a estimular 
o desenvolvimento das mesmas actividades e a despertar o interesse de nacionais e 
estrangeiros dos países vizinhos em visitarem Vila Pery, localidade esta em vias de se tornar 
um dos mais progressivos e atraentes centros populacionais da província». 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 432/433 de junho/julho de 1961) 
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1962 
 
1962 – Centro Hípico do Chimoio 
Criação do Centro Hípico do Chimoio com sede em Vila Pery (Estatutos aprovados pela Portaria 
n.º 16.963) 
 
1962 – Barragem da Chicamba 
A barragem hidroeléctrica do Revuè, em Chicamba, fornece energia eléctrica para a 
prometedora região da cidade da Beira e para a Niassalândia (Rodésia do Sul). Eis a sua 
evolução quanto à venda de energia: 

 

Ano Energia vendida Valor da energia vendida 

1956 13,1 GWh 1.293.491$00 

1960 121,0 GWh 35.967.701$40 

 
Esta barragem tem a seguinte capacidade de produção: 
 

Escalões em serviço 150 GWh a mais 

Escalões em serviço e de base seguinte 300 GWh a mais 

Total previsto para o aproveitamento integral 800 GWh a mais 

(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 439/440 de janeiro/fevereiro de 1962) 
 
1962 – Ensino liceal em Vila Pery 
No ano transacto existiam três liceus na Província, um dos quais criado pelo actual governador-
geral quando geriu a pasta de Ministro do Ultramar. 
No ano decorrente o contra-almirante Sarmento Rodrigues duplicou o número desses 
estabelecimentos de ensino, criando o feminino de Lourenço Marques e os nacionais de 
Quelimane e Nampula. 
A estes 6 liceus oficiais teremos a acrescentar mais 9 colégios de estudos liceais oficializados, 
dispersos pela Província, em João Belo, Inhambane, Vila Pery, Tete, Nampula, Porto Amélia, 
etc., e ainda entraram em funcionamento cursos liceais nocturnos, no Liceu Salazar, em 
Lourenço Marques, e no Liceu Pêro de Anaia, na Beira. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 441 de março de 1962) 
 
1962 – Estação de caminhos-de-ferro de Vila Pery 
O projecto da nova Estação de Vila Pery foi superiormente aprovado, iniciando-se dentro em 
pouco as respetivas obras. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 444 de junho de 1962) 
 
1962 – Presidente da Câmara de Vila Pery 
Foram nomeados presidentes dos municípios adiante indicados, para exercer funções durante 4 
anos: 
Beira, capitão-de-fragata João Soares Perdigão; Lourenço Marques, coronel Pedro M. Pinto 
Cardoso; Inhambane, Dr. Dinis Salvador Peralta; Gaza, Eng.º Manuel Dias da Silva, Chimoio, 
Luciano Nunes Pereira; Tete, Eng.º Luís Figueiredo Casanova; Chinde, Jorge Quintanilha 
Mendonça Mantas; Quelimane, major Carlos Rodrigues dos Santos; Moçambique, Dr. José D. 
Ferreira dos Santos; Nampula, Dr. Eugénio Mendes Ferrão; Porto Amélia, Dr. António Barroso 
Cristina; Vila Cabral e Matola, os administradores dos respectivos concelhos. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 444 de junho de 1962) 
 
1962 – Exposição Feira Agrícola e Industrial do Chimoio (EFC) 
Inauguração do recinto permanente onde passará a realizar-se anualmente a Exposição Feira 
Agrícola e Industrial do Chimoio (EFC) 
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1962 – Visita do Embaixador de Inglaterra a Vila Pery 
No desempenho da sua missão diplomática, partiu em fins de setembro para África o 
Embaixador de Inglaterra em Lisboa, Sir Archibald Ross, visitando as províncias da Guiné, 
Angola e Moçambique. 
Durante a sua permanência em Moçambique, o embaixador inglês teve oportunidade de visitar o 
Limpopo, João Belo, Inhamissa, Zavala, Quelimane, Gurué, Nampula, Lumbo, Beira, Cupanga, 
Luabo, Gorongosa, Vila Pery e Chicamba Real. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 448 de Outubro de 1962) 
 
1962 – Grémio de Cereais de Manica e Sofala – Empréstimo do BNU 
Foi assinado em Vila Pery o contrato de empréstimo do Banco Nacional Ultramarino ao Grémio 
de Cereais de Manica e Sofala, no valor de 50.000.000$00, com aval do Governo da Província. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 449/450 de novembro/Dezembro de 1962) 
 
1962 – Visita do Ministro da Energia Eléctrica da Rodésia à Barragem da Chicamba Real 
O Ministro da Energia Eléctrica da Rodésia, Sir Malcolm Barrow, acompanhado por técnicos e 
membros directivos da Electricity Supiles Commission, visitou a barragem da Chicamba Real, e 
o aproveitamento hidroeléctrico do Revuè, que fornece energia eléctrica à cidade rodesiana de 
Umtali. 
Sir Malcolm Barrow teve palavras de entusiasmo por tudo quanto observou e reafirmou a 
necessidade de um maior estreitamento dos laços entre Portugal e a Federação das Rodésias e 
Niassalândia, na defesa da civilização ocidental. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 449/450 de novembro/dezembro de 1962) 
 
1963 
 
1963 – Grémio da Lavoura do Planalto de Manica e Sofala 
Sob proposta do Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social, foi criado (Portaria n.º 
16.867, publicada no Boletim Oficial, n.º 18, Supl., de 26 de abril de 1963) em substituição do 
Grémio dos Produtores de Cereais do Distrito da Beira, o Grémio da Lavoura do Planalto de 
Manica e Sofala, com sede em Vila Pery. 
Exercendo a sua acção nos concelhos do Chimoio e Manica e nas circunscrições de Báruè, 
Gorongosa e Mossurize, podem inscrever-se neste organismo corporativo os produtores 
agrícolas – entidades singulares ou colectivas que explorem prédios rústicos com finalidade 
agrícola ou pecuária, na qualidade de proprietários, rendeiros, meeiros e parceiros, os 
administradores na ausência dos proprietários e as outras entidades assim consideradas pela 
legislação reguladora dos organismos corporativos e de coordenação económica. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 454/455 de abril/maio de 1963) 
 
1963 – Tribunal da Comarca de Manica (sede em Vila Pery) 
Cria o Tribunal da Comarca de Manica abrangendo a área do concelho de Manica (em 
substituição do antigo Julgado Municipal de Manica) transferindo os serviços judiciais de Vila 
Manica para a sede da comarca em Vila Pery.  
(Portaria n.º 17.048 BO, Supl. 29/1963) 
 
1963 – Nova Estação dos Caminhos-de-Ferro 
Inaugurada a nova Estação dos Caminhos-de-Ferro. 
 
1963 – Cinema Montalto 
Inauguração do Cinema Montalto (sala de espectáculos para 780 espectadores) e do Prédio 
Montalto, ambos empreendimentos da Companhia de Construções Montalto e desenhados pelo 
arquitecto Paulo de Melo Sampaio. 
 
1963 – Exportação de citrinos 
Em fins de junho, pelo porto da Beira, foram embarcadas 10.000 caixas de citrinos, provenientes 
do distrito do Chimoio, com destino à Holanda, Suécia e Alemanha Federal. 
No corrente ano já seguiram para a Europa 37.000 caixas do mesmo produto, prevendo-se que o 
volume de exportação, até ao fim da corrente campanha, seja da ordem das 60.000 caixas. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 456/457 de junho/julho de 1963) 
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1963 – Exposição-Feira do Chimoio 
Deslocando-se expressamente a Vila Pery, o Governador-Geral da Província inaugurou a 
Exposição-Feira do Chimoio. 
O primeiro magistrado da província percorreu muito atentamente todos os pavilhões, escutando 
as explicações que os expositores lhe quiseram prestar e interessando-se nos pequenos 
pormenores das actividades patentes.  
No restaurante da feira foi servido um almoço volante ao Governador-Geral e comitiva, durante 
o qual e em resposta às saudações que lhe foram dirigidas pelo Presidente da Câmara do 
Chimoio e pelo Presidente da Comissão Executiva da Feira, o Contra-Almirante Sarmento 
Rodrigues teve ocasião de salientar a importância do Chimoio para a economia e progresso da 
Província, importância que neste certame bem se evidenciava. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 458/459/460 de agosto/setembro/outubro de 1963) 
 
1963 – Actividade da Brigada do Revuè - Colonatos do Sussundenga e Zonué 
Colonato do Sussundenga 

⎯ Assistência técnica aos colonos evoluídos (18) e autóctones (48), com especial referência à 
maceração do kenaf, que exigiu a construção de uma galeria de tanques no rio Revuè e uma 
barragem de terra com 6 metros de altura e 81 de desenvolvimento de crista, onde foram 
macerados 117.863 quilos de fibra; 

⎯ Destronca de 437 hectares nas herdades dos colonos evoluídos, 7 hectares nas herdades 
dos colonos autóctones, e de 5 hectares nos terrenos anexos à Escola de Adaptação; 

⎯ Operações de gradagem em 78 hectares nas herdades dos colonos autóctones e em 5 
hectares nos terrenos anexos à Escola de Adaptação; 

⎯ Marcação de 94 quilómetros de defesas contra a erosão nas herdades dos colonos, 
totalizando uma área defendida de 290 hectares; 

⎯ Construção de 42 quilómetros de estradas nos colonatos; 

⎯ Assistência médica aos colonos e seus familiares por médico avençado;  

⎯ Criação da escola primária do Sussundenga (Centro Social). 
Colonato do Zonuè 

⎯ Assistência técnica aos colonos evoluídos (3) colonos-jornaleiros (4) e autóctones (5); 

⎯ Destronca de 40 hectares para fixação de autóctones; 

⎯ Destronca de 23 hectares nas herdades dos colonos evoluídos; 

⎯ Assistência médica aos colonos e seus familiares por médico avençado. 
 
Resultados de exploração no colonato de evoluídos (3 herdades): 

Cultura Área (ha) Produção (kg) Valor (Esc.) 

Tabaco claro seco em estufa 22 22.540 563.000$00 

Rendimento anual médio, bruto, por colono -------- 187.667$00 
Rendimento anual médio, bruto, por hectare -------   25.599$00 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 458/459/460 de Agosto/Setembro/Outubro de 1963) 
 
1963 – Colonato do Sussundenga 
A Brigada de Estudos e Aproveitamento do Revuè abriu um concurso para a empreitada de 
construção da barragem de derivação para a rede da rega e aproveitamento hidrográfico do 
colonato do Sussundenga. Esta obra está orçada em 54.000.000$00.  
Além dos benefícios inerentes para a região, esta primeira fase de execução da empreitada 
permitirá a instalação de 72 famílias. No bloco de povoamento, a cada família será distribuída 
uma herdade a ser explorada em regime de regadio, prevendo-se que ofereça um rendimento 
anual que garanta um óptimo nível de vida. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 461/462 de Novembro/Dezembro de 1963) 
 
1963 – Exportação de fruta 
Durante o mês de Agosto do ano corrente exportou-se a seguinte quantidade de fruta para os 
portos a seguir mencionados: 84.297 caixas de laranjas para Roterdão; 1.852 caixas de laranjas 
e 382 caixas de limões para Lisboa; 500 caixas de laranjas para Funchal; 160.038 caixas de 
laranjas e 792 caixas de tangerinas para Marselha; e 1.015 caixas de laranjas para Durban. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 461/462 de Novembro/Dezembro de 1963) 
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1964 
 
1964 – Visita do Presidente da República a Vila Pery 
A progressiva Vila Pery tributou ao Presidente da República Américo Thomaz uma inexcedível 
recepção. 
O Planalto despovoou-se para se concentrar em massa na estação ferroviária onde o comboio 
presidencial chegou cerca das 7 horas do dia 1 de Agosto. 
Foi entre vivas, aplausos de delírio e alas do povo que o Chefe do Estado atravessou a estação. 
No largo fronteiro, o almirante Américo Thomaz foi recebido por uma gigantesca largada de 
pombos e por redobrados vivas e aclamações. 
Num carro aberto e agradecendo â multidão, que o ovacionou durante todo o percurso, o 
Presidente da República dirigiu-se para a Câmara Municipal. 
Nos Paços do Concelho de Vila Pery o supremo magistrado da Nação assinou o Livro-de-Honra, 
descerrou uma lápida comemorativa e foi saudado pelo presidente do Município, Luciano 
Pereira, que expressou o contentamento da população pela presença do ilustre visitante. 
Em significativa cerimónia foram então entregues, às autoridades tradicionais, medalhas 
comemorativas da visita presidencial. 
 
Na Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial 
Sempre entre as mais calorosas manifestações de simpatia, o almirante Américo Thomaz foi 
recebido na Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial pelos administradores da empresa, que 
o homenagearam com uma medalha expressamente gravada para a ocasião. 
Cópias dessa mesma medalha foram igualmente oferecidas ao Ministro do Ultramar, 
comandante Peixoto Correia e ao Governador-Geral da Província, general Costa Almeida. 
Saudado pelo Dr. Albano de Magalhães Presidente do Conselho de Administração da empresa, 
o Chefe do Estado proferiu, em agradecimento, um breve mas significativo discurso: 
O que interessa é servir Portugal 
«Duas palavras apenas para agradecer aquelas que nos foram dirigidas, e igualmente as 
palavras simples, mas que calaram bem fundo no nosso coração, de um natural de Moçambique 
que falou também. 
Devo dizer aos senhores administradores desta sociedade que vindo a Vila Pery não poderia 
deixar de a visitar. 
Trata-se de uma unidade industrial do maior valor em toda a parte, e que honra bem aqueles que 
empreenderam erigir esta obra em Vila Pery e aqueles que trabalham nesta fábrica. 
Falou Vossa Excelência em incompreensões. 
Eu devo dizer que as incompreensões e as críticas – e quando me refiro a críticas refiro-me 
àquelas que não são procedentes – umas e outras não interessam absolutamente nada. 
Nós, os bons portugueses, devemo-las esquecer sempre. 
O que interessa é servir Portugal, e nós, trabalhando a favor de Portugal, cumprimos a nossa 
missão. 
Os outros, os que criticam esses não cumprem a missão de portugueses, cumprem apenas uma 
missão bem triste, a de antiportugueses.» 
 
Visita à Barragem da Chicamba Real 
Da Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial, o cortejo presidencial partiu para Chicamba 
Real, a 55 quilómetros de Vila Pery. 
Milhares de mastros embadeirados erguiam-se junto à Barragem Oliveira Salazar, no local em 
que será brevemente construída a nova central eléctrica. 
No alto de uma crista rochosa sobressaía, isolada, uma enorme bandeira nacional. 
O supremo magistrado da nação era aguardado pelos régulos de Bandula, Vanduzi, Mavita, 
Rotanda, Mafambuzi e Zombé e por uma multidão de cerca de 15 mil pessoas. 
O som de marchas empolgantes, dos foguetes e morteiros misturavam-se com o entusiasmo do 
povo. 
A chegada do Presidente foi saudada pelo hino nacional, seguido de uma salva de 21 morteiros. 
Esta obra é fruto da cooperação dos portugueses com todos os seus vizinhos africanos 
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Ao chegar junto da barragem, o Chefe do Estado foi recebido pelo Presidente do Conselho de 
Administração da Sociedade Hidroeléctrica do Revué, que depois de agradecer tão ilustre visita, 
disse: 
«Para nossa satisfação contribuem não só a certeza de que a presença de Vossa Excelência 
corresponde ao reconhecimento de um alto significado da obra por nós realizada, mas também, 
por forma especial, o clima de apoteose que tem rodeado esta visita presidencial e que tomo 
como seguríssimo penhor da firme determinação que nos anima a todos de continuarmos, sem 
desfalecimentos, a obra africana, que foi começada pelos nossos maiores, transmitida aos 
nossos filhos, intacta, a herança que recebemos dos nossos avós.» 
Depois de acentuar que ali, em breve, será erguida uma nova central eléctrica para servir a 
província, disse: 
«Mas, na verdade, neste local da Chicamba encontra-se já erguida a Barragem Oliveira Salazar 
que, depois de concluída, dará lugar à maior albufeira do território português, e cuja honrosa 
denominação é homenagem de rendido apreço e sentida veneração a Sua Excelência o 
Presidente do Conselho. O lugar é digno de romagem de todos os portugueses. Além disso, a 
nova central merece que se lhe dedique uma atenção especial, pelo que significa no campo da 
colaboração frutuosa que neste continente os portugueses têm sabido manter com todos os 
seus vizinhos. 
Com efeito, uma das causas fundamentais desta nova construção e a base da sua rentabilidade 
correspondem às maciças exportações de energia que tem sido possível realizar para a Rodésia 
do Sul, com vantagem recíproca para Moçambique e para o território importador.» 
E a terminar, acentuou: 
«Desejo assegurar a Vossa Excelência, símbolo vivo e digníssimo da Pátria, que a Sociedade 
Hidroeléctrica do Revué, como todos os que nela trabalham dedicada e entusiàsticamente, 
estará sempre e inteiramente disposta a fazer tudo para cumprir a missão que o Governo do 
País lhe confiou e assim contribuir para o engrandecimento do nosso querido Portugal.» 
 
O Almirante Américo Thomaz pronunciou, depois, breves palavras, tendo afirmado: 
Sr. Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Hidroeléctrica do Revué: 
«Agradeço as palavras que Vossa Excelência me dirigiu e quero afirmar-lhe que tive o maior 
prazer em vir aqui. Por isso aqui estou. Esta empresa é uma empresa da maior importância e 
que se tornará ainda maior. Será um dos grandes empreendimentos levados a bom termo em 
Moçambique, que honra sobremaneira aqueles que para ele contribuíram e de uma maneira 
geral todos os portugueses que não se cansam de responder com trabalho profícuo às ameaças 
e aos males que os estranhos lhe desejam. 
Portugal teve sempre uma política sã, uma política de igualdade para com todos os 
portugueses, vivam onde viverem. Aqui em Moçambique, como em qualquer outro sítio, como 
tenho afirmado tantas vezes, somos todos igualmente portugueses. È por isso que sabe bem 
visitar um local desta natureza e ver nele uma obra que mais uma vez honra a nossa maneira de 
ser. 
Sr. Presidente do Conselho de Administração: 
Deu o vosso Conselho um nome a esta barragem, um nome grande como grande ela vai ser. 
Outro melhor não poderiam ter encontrado. 
Na realidade, o Dr. Oliveira Salazar é um dos grandes nomes da nossa História. O seu nome 
neste empreendimento constitui para todos um nome simbólico, um nome que convida a 
trabalhar cada vez mais e melhor a favor de Portugal, imitando o seu exemplo. 
Se nós todos o imitarmos temos a certeza de que Portugal será cada vez maior e mais digno 
daqueles que o fundaram.» 
Estrondosos aplausos sublinharam as palavras do Chefe do Estado, que seguidamente fez uma 
breve visita à crista da barragem, após o que se dirigiu à residência da Administração, onde lhe 
foi oferecido um beberete. 
No caminho de regresso a Vila Pery, o cortejo presidencial foi novamente aplaudido com 
entusiasmo pela população autóctone e pelos colonos da região. 
Na estrada numerosos dísticos testemunhavam o respeitoso carinho das populações: 
«Obrigado por ter vindo, Senhor Presidente», e «Que Deus o acompanhe, Senhor Presidente». 
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Inauguração da Exposição- Feira do Chimoio 
Ao regressar a Vila Pery, o supremo magistrado da Nação inaugurou oficialmente a Exposição- 
Feira do Chimoio, onde lhe apresentaram cumprimentos o Presidente do Município, Luciano 
Pereira, Eng.º Manuel Magalhães e restantes membros da comissão organizadora. 
O Presidente visitou demoradamente o certame, no qual se encontravam representadas as 
actividades industriais, agrícolas e comerciais da região. 
Numerosos visitantes estrangeiros, provenientes dos territórios vizinhos, juntaram os seus 
aplausos aos da população local, à passagem do Almirante Américo Thomaz, que a todos 
agradecia com a maior simpatia. 
No final da visita, no restaurante da Exposição foi servido um almoço ao Presidente da 
República e sua comitiva. 
 
Partida para Tete 
A multidão que às primeiras horas da manhã aguardava o Chefe do Estado na estação 
ferroviária encontrava-se já concentrada no aeroporto local quando ali chegou o supremo 
magistrado da Nação. 
Entre esfuziantes aclamações, entre vivas ao Presidente da República e a Salazar, o Almirante 
Américo Thomaz abriu caminho até ao avião presidencial, que deslocou com destino a Tete. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 469/470 de Julho/Agosto de 1964) 
 
1964 – Liga Muçulmana de Vila Pery 
Fundação da Liga Muçulmana de Vila Pery (Estatutos aprovados pela Portaria n.º 18.131, BO 
46/1964) 
 
1964 – Sports Clube de Vila Pery - campeão distrital da Associação Distrital de Futebol de 
Manica e Sofala 
A equipa de futebol sénior do Sports Clube de Vila Pery sagra-se campeão distrital da 
Associação Distrital de Futebol de Manica e Sofala (o 1.º título de uma equipa de futebol de Vila 
Pery). 
 
1964 – Exportação de batata 
Os agricultores de batata do Chimoio resolveram exportar para o Congo (Léopoldville) e para o 
Malawi o excedente da sua produção de batata, embora a preço bastante mais baixo do que é 
vendida no mercado interno. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 471/472 de Setembro/Outubro de 1964) 
 
1965 
 
1965 – 17.º aniversário do Aeroclube do Chimoio 
O Governador de Manica e Sofala Dr. Castelo Branco Galvão visita Vila Pery a fim de presidir às 
comemorações do 17.º aniversário do Aeroclube do Chimoio 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 475/476 de Janeiro/Fevereiro de 1965) 
 
1965 – Central hidro-eléctrica da Chicamba – Concurso de adjudicação 
A Sociedade Hidroelétrica do Revué vai construir uma nova central hidroeléctrica, junto à 
barragem da Chicamba, que custará, a parte referente à construção civil, incluindo um bairro 
residencial com 31 residências para o pessoal, a importância de vinte mil contos. Para o 
equipamento desta central está calculado um gasto de 55 mil contos. Deverá estar ao serviço 
em Junho de 1967 e foi agora posta a concurso. 
Uma linha de alta tensão ligará esta central com a actual linha do Mavuzi-Untali. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 475/476 de Janeiro/Fevereiro de 1965) 
 
1965 – Transportes colectivos de passageiros nas áreas urbana e suburbana de Vila Pery 
Aprova por deliberação da Câmara Municipal de Chimoio a concessão do serviço público de 
transportes colectivos de passageiros nas áreas urbana e suburbana de Vila Pery (Portaria n.º 
18.800, BO 31/1965) 
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1965 – Novo Aeródromo 
Vila Pery possuirá muito em breve um novo aeródromo dotado de uma pista de 300 metros, que 
lhe permitirá receber aviões de grande porte. 
Nos terrenos onde está instalado o actual aeródromo vai ser construído um bairro residencial. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 475/476 de Janeiro/Fevereiro de 1965) 
 
1965 – Serpa Rosa cidadão honorário de Vila Pery 
Uma delegação de Vila Pery, chefiada pelo Presidente do Município, deslocou-se a Lourenço 
Marques, a fim de entregar ao secretário-geral da Província, capitão Serpa Rosa, cópia da acta 
de uma sessão da Câmara Municipal do Chimoio que o proclama cidadão honorário daquela vila 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 475/476 de Janeiro/Fevereiro de 1965) 
 
1965 – Exportação de citrinos 
No porto da Beira forma carregadas para bordo do Rhodesian Castle 5.000 caixas de laranjas e 
500 de limões que se destinam a Inglaterra. 
O Grémio da Lavoura do Planalto espera que, no corrente ano, a exportação do Chimoio para os 
países da Europa atinja as 100.000 caixas, no valor de 11.000 contos. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 478 de Abril de 1965) 
 
1965 – Lions Clube de Vila Pery 
Criação do Lions Clube de Vila Pery (Estatutos aprovados pela Portaria n.º 18.383, BO 9/1965) 
 
1965 – Escola de Regentes Agrícolas 
O secretário provincial, Eng.º Gomes Pedro, deslocou-se a Vila Pery, no distrito de Manica e 
Sofala, a fim de estudar a possibilidade de abrir, já no próximo ano, a Escola de Regentes 
Agrícolas, na propriedade, em Tembe, adquirida por 400 contos, durante o governo do Almirante 
Sarmento Rodrigues.  
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 480 de Junho de 1965) 
 
1965 – Visita do Governador-Geral a Vila Pery 
O Governador-Geral General Costa Almeida, em deslocação oficial ao Distrito de Manica e 
Sofala, visita Vila Pery no dia 16 de Julho de 1965, tendo sido recebido no edifício da Câmara 
Municipal e percorrido a vila, cuja população o recebeu com grande entusiasmo e lhe dispensou 
uma calorosa recepção. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 481 de Julho de 1965) 
 
1965 – Central eléctrica da Chicamba – Início da construção 
Iniciaram-se no dia 1 de Julho de 1965 os trabalhos de construção da central eléctrica da 
barragem da Chicamba Real. Só a construção civil importará em cerca de 20 mil contos, 
devendo as obras ficar concluídas dentro de dois anos. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 481 de Julho de 1965) 
 
1965 – Igreja do Sussundenga 
O Bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende, no decurso da sua visita pastoral, deu a sua 
bênção, no dia 10 de Junho, à nova igreja de Vila Nova da Vidigueira (Sussundenga), construída 
pela Brigada de Povoamento e Fomento do Revué. O governador do distrito assistiu à 
cerimónia. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 481 de Julho de 1965) 
 
1965 – Posto Experimental do Sussundenga 
Se ao povoamento e fomento se ligam hoje as principais linhas de acção do desenvolvimento 
económico e social das regiões vastas, ainda pouco ou nada exploradas, não restam dúvidas, 
porém, de que toda essa actividade deve assentar em bases seguras e sérias para que não se 
comprometam inutilmente capitais preciosos e, mais ainda, não se estiolem vontades fortes em 
que é bem fértil a alma generosa do nosso povo. 



154/205 
 

Num empreendimento de vulto como é o da Brigada do Revué e muito particularmente o do 
Colonato do Sussundenga, não podiam, pois, faltar unidades de apoio que lhe dessem corpo, 
impulsionassem e completassem. O Posto Experimental do Sussundenga é uma delas. Desde 
1959 que vem desenvolvendo uma interessante actividade no campo da experimentação 
agrícola, cuja projecção, no entanto, é forçosamente condicionada pelo reduzido número de 
anos de trabalho que ainda conta, pois que todo o serviço de investigação e experimentação, 
particularmente no campo agrícola, além de moroso, exige persistência e seriedade. 
Não obstante, porém, os trabalhos já executados e em curso no Posto Experimental do 
Sussundenga conduzem a um certo número de indicações, cujo interesse e utilidade, 
independentemente ainda das conclusões definitivas, merecem já particular atenção. 
Entre as culturas ensaiadas, o milho, o tabaco escuro, o tabaco Burley e o Kenaf têm merecido 
especial atenção, procurando-se através dos ensaios realizados, melhorar os processos 
culturais para as condições locais, tanto em sequeiro como em regadio. Nesta última 
modalidade ensaiam-se ainda o trigo, a luzerno, a batata e todas as hortaliças mais divulgadas 
na região, a par de outras, como o melão, cuja adaptação e comportamento se têm revelado 
promissores. 
Nos processos ensaiados sobressaem especialmente a comparação de variedades, épocas de 
sementeira e plantação, espaçamentos, níveis de adubação, níveis de rega e rotações. 
A par de todos estes trabalhos um outro, mais específico e de grande importância, o 
melhoramento de milhos, tem vindo, desde 1959, a ser encarado com profundidade e atenção. A 
obtenção de um híbrido, o híbrido de Moçambique, constitui a meta dos trabalhos em curso, 
considerados já em relativa fase de adiantamento. 
Outros aspectos da actividade do Posto Experimental do Sussundenga, como a maceração do 
Kenaf em tanques e o estudo do comportamento e adaptação de outras plantas, revestem-se 
igualmente de especial interesse. O conjunto desta mesma actividade, se bem que em nível 
modesto, constitui já uma nota saliente dentro do campo de actividades da Brigada do Revué. 
(Diário de Moçambique, Beira, 8-7-1965) 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 482 de agosto de 1965) 
 
1965 – Visita da Comissão Comercial da África do Sul a Vila Pery 
Uma Comissão Comercial da República da África do Sul, composta pelo chefe da divisão do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país, Albert Burger, e pelo cônsul-geral em 
Lourenço Marques, Gert Nel, esteve na Beira e Vila Pery. Foi visitada a Exposição-Feira do 
Chimoio e as instalações da Soalpo. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 483 de setembro de 1965) 
 
1965 – Teatro de Amadores de Vila Pery 
No Festival de Teatro Amador integrado nas comemorações do cinquentenário do Gabinete de 
Leitura da Beira, que se iniciou em 1 de setembro, inscreveram-se cinco grupos cénicos – o 
Grupo Dramático Actor Eduardo Brasão; o Teatro de Amadores de Vila Pery; o Grupo Cénico do 
«Solar dos Beirões»; o Grupo Cénico do «Centro Africano de Manica e Sofala», e o Teatro de 
Ensaio do Búzi. 
Foram apresentadas as peças: «O dia seguinte», de Luís Francisco Rebelo; «Os inimigos não 
mandam flores», de Pedro Bloch; «A forja», de Alves Redol; «Entre giestas», de Carlos 
Selvagem, e ainda teatro do comediógrafo brasileiro Martins Pena. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 483 de setembro de 1965) 
 
1965 – 11.º Aniversário do Concelho do Chimoio 
O Concelho do Chimoio assinalou em 20 de outubro a passagem do décimo-primeiro 
aniversário do concelho, pelo que se realizaram diversos actos comemorativos. 
O içar da bandeira foi efectuado na presença da população, encontrando-se presentes o 
Administrador do Concelho, o Presidente do Município, tendo este último proferido uma 
patriótica alocução. Seguiu-se a celebração de uma missa pela alma dos pioneiros do Chimoio. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 484 de outubro de 1965) 



155/205 
 

 
1965 – Visita do Ministro do Ultramar a Vila Pery 
No dia 4 de dezembro, o Prof. Silva Cunha deslocou-se por via aérea a Vila Pery, onde a gente 
do Chimoio acorreu para saudar o Ministro do Ultramar, vendo-se entre a multidão, muitos 
portugueses residentes na Rodésia. 
Ao desembarcar o ilustre visitante era aguardado pelo Presidente da Câmara e por altas 
individualidades civis e militares. 
Aviões do Aeroclube do Chimoio lançaram nesse momento sobre a comitiva ministerial e sobre 
o povo nuvens de papelinhos verdes e encarnados. 
Formado o cortejo, o Prof. Silva Cunha foi alvo de simpatia e do patriótico entusiasmo da 
população até ao centro da vila. 
Logo após a sua chegada, o Ministro do Ultramar dirigiu-se aos Paços do Concelho, onde 
assinou o Livro de Honra, concedeu audiências, tendo depois visitado o Grémio da Lavoura do 
Planalto de Manica e Sofala e o Bairro da Luz da Sociedade Hidroeléctrica do Revué (SHER). 
O Prof. Silva Cunha teve calorosa despedida ao deixar Vila Pery, rumo à Beira, sobrevoando no 
trajecto a gigantesca obra da barragem Salazar, na Chicamba Real, e o Açude e a Central 
Eléctrica da SHER no Mavúzi. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 486 de dezembro de 1965) 
 
1965 – Contrato de fornecimento de energia eléctrica à Rodesia 
Na residência da administração da Sociedade Hidroeléctrica do Revué, junto da barragem 
Salazar, na Chicamba Real, foi assinado o contrato que renova o abastecimento de energia 
eléctrica de Moçambique aos distritos orientais da Rodesia. 
Assistiram ao acto entidades rodesianas e funcionários superiores da SHER, tendo assinado 
por parte da empresa nacional o director Eng.º Pereira de Almeida e pela Electricity Suplly 
Comission, Mr. Morgan. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 486 de dezembro de 1965) 
 
1966 
 
1966 – Repartição dos Serviços Hidráulicos 
Na sequência da criação em Angola e Moçambique das Direcções Provinciais de Serviços 
Hidráulicos, são criadas três Repartições – Norte, Centro e Sul – cada uma das quais 
abrangendo bacias hidrográficas, cujas sedes se situam em Malanje, Nova Lisboa e Sá da 
Bandeira, em Angola, e João Belo, Vila Pery e Nampula, em Moçambique. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 497/498 de novembro/dezembro de 1966) 
 
1966 – Escola de Regentes Agrícolas de Vila Pery 
Inauguração da Escola de Regentes Agrícolas de Vila Pery, Dr. Araújo de Lacerda (projecto do 
Arquitecto Pancho Guedes) 
 
1966 – Agências bancárias do Banco Pinto & Sotto Mayor e do BCCI - Banco Comercial e 
Industrial 
Abertura em Vila Pery das agências bancárias do Banco Pinto & Sotto Mayor e do BCCI - Banco 
Comercial e Industrial. 
 
1966 – Produção de Citrinos  
Calcula-se que a produção de citrinos na região planáltica do Chimoio, na actual estação, será 
uma das maiores dos últimos anos, pelo que se espera que a cifra de exportações atinja cerca 
de 20.000 toneladas. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 497/498 de novembro/Dezembro de 1966) 
 
1966 – Fábrica de Limas LIMOLI 
Foi constituída uma empresa fabril para a produção de limas. A nova sociedade, a LIMOLI, com 
o capital de mil contos, disporá de fábricas em Vila Pery. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 496 de outubro de 1966) 
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1966 – Igreja da SOALPO 
Denominar-se-á de S.Jerómimo e S.Paulo a igreja que a Sociedade Algodoeira de Fomento 
Colonial e a Sociedade Hidro-Eléctrica do Revué vão mandar erguer junto aos seus bairros 
residenciais em Vila Pery no concelho do Chimoio. 
A cerimónia da bênção da primeira pedra, a que presidiu o Bispo da Beira, teve a presença das 
autoridades militares e civis da região, dos Presidentes dos Conselhos de Administração das 
referidas empresas, de outras individualidades e de muito povo. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 496 de Outubro de 1966) 
 
1966 – Exposição-Feira do Chimoio 
A Exposição-Feira do Chimoio, em Vila Pery, foi inaugurada no dia 3 de Setembro, pelo 
Secretário Provincial da Economia, Dr. Capucho Paulo, em representação do Governador-Geral 
da Província, numa cerimónia a que estiveram também presentes os Secretários Provinciais do 
Povoamento, Eng.º Gomes Pedro, da Educação, Dr. Francisco Martins e outras altas 
individualidades. 
À tarde houve um desfilo de gado e a classificação e distribuição dos prémios aos criadores. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 494/495 de Agosto/Setembro de 1966) 
 
1966 – Núcleo Agrícola de Munhinga 
Um novo núcleo agrícola vai nascer, a cerca de 50 quilómetros de Vila Pery, ao sul do 
Sussundenga e denominado Munhinga, estando em preparação herdades destinadas a 
agricultores médios e empresários, a selecionar entre os milhares que tenham cumprido o 
serviço em unidades aquarteladas em Moçambique e que desejem fixar-se na Província. 
As herdades têm em cada uma entre 150 e 200 hectares e possuem 80% de terra arável. A base 
é a policultura: sequeiro, milho, tabaco escuro, quenafe, feijão, etc. 
Herdades de menores dimensões – 40 hectares – estão também a ser preparadas, para entrega 
a outros lavradores. 
Os lavradores a instalar em Munhinga beneficiarão, no primeiro ano, de um financiamento por 
parte do Estado, para manutenção, construção de habitação, pagamento de mão-de-obra e 
aquisição de sementes, adubos e combustíveis. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 494/495 de agosto/setembro de 1966) 
 
1966 – Textáfrica Campeão Distrital 
A equipa do Grupo Desportivo e Recreativo do Textáfrica teve no dia 24 de julho de 1966, a sua 
consagração como campeã distrital de futebol, no decorrer de um festival realizado no campo 
da Soalpo. 
Após a cerimónia da imposição das faixas de campeões distritais e da entrega das medalhas, 
entre aclamações do público que enchia o campo, disputou-se um encontro de futebol entre as 
equipas do Sports Clube de Vila Pery e do Sporting da Beira, que terminou com a vitória do 
segundo por 3-1, e outro entre o Textáfrica e o Sporting da Beira, com a vitória dos campeões 
por 3-2. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 493 de julho de 1966) 
 
1966 – Zona Industrial - Ramal dos caminhos-de-ferro 
O Caminho de Ferro da Beira tem em estudo a construção de um ramal, de que sairão vários 
desvios, de modo a servir a progressiva zona industrial de Vila Pery, capital do Chimoio. 
A importante obra beneficiará as várias empresas que já adquiriram parcelas de terreno na 
referida zona, tendo até algumas montado as suas instalações, com perspectivas para 
desenvolvimento para breve. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 492 de junho de 1966) 
 
1966 – Núcleo de Povoamento 
Poderosas máquinas estão a destroncar mais de um milhar de hectares, nas florestas da região 
do Chimoio, com o fim de se formarem herdades com duzentos hectares cada uma, destinadas 
à instalação dos militares desmobilizados que queiram ficar em Moçambique como agricultores. 
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Os trabalhos estão a cargo da Brigada de Fomento e Povoamento do Revué, orientadora do 
núcleo de povoamento do Sussundenga, onde os agricultores têm obtido os maiores êxitos. O 
novo núcleo de fazendas para os desmobilizados situa-se numa zona de solos férteis e de 
abundantes linhas de água (rios Revué e Munhinga) 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 492 de junho de 1966) 
 
1966 – Praça de Touros 
O Grupo Desportivo e Recreativo «Textáfrica» está a construir, em Vila Pery, uma praça de 
touros, obra a que está a despertar a maior curiosidade. 
O recinto de diversões, com uma capacidade para vários milhares de espectadores, ficará 
concluído no próximo mês de agosto. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 491 de maio de 1966) 
 
1966 – EMMA - Empresa Moçambicana de Malhas 
Inauguração e entrada em funcionamento, em Vila Pery, da EMMA - Empresa Moçambicana de 
Malhas, indústria têxtil para produção de roupa em série. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 490 de abril de 1966) 
 
1966 – Banco Pinto & Sotto Mayor 
Autoriza o Banco Pinto & Sotto Mayor S.A.R.L., com sede em Lisboa, a abrir dependências na 
província ultramarina de Moçambique, em Lourenço Marques, Beira, Vila Pery, Nampula e 
Nacala  
(Diário do Governo, 1.ª série, n.º 35 – 11/2/1966) 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 487/488 de janeiro/fevereiro de 1966) 
 
1967 
 
1967 – Central hidro-eléctrica da Chicamba – entrada em funcionamento de um dos grupo-
geradores 
Está prevista para o próximo dia 1 de novembro a entrada em funcionamento de um dos dois 
grupos da central hidro-eléctrica em construção na Chicamba. Entretanto, os trabalhos ali em 
curso prosseguem em bom ritmo, o que faz crer que os prazos previstos para a conclusão das 
empreitadas adjudicadas pela Sociedade Hidro-Eléctrica do Revué venham a ser integralmente 
cumpridos pelas diferentes firmas responsáveis pela execução daquela importante obra. 
O custo da nova central e demais trabalhos em realização na Chicamba eleva-se a cerca de 100 
mil contos, investimento cujo valor traduz bem a grandeza da obra ali em curso. 
Uma apreciável parcela deste investimento foi absorvida na aquisição de equipamento electro-
mecânico da central, equipamento esse que em 85 por cento é de origem nacional. A montagem 
deste equipamento está a ser efectuada, igualmente, feita por firmas e técnicos nacionais. 
A central da Chicamba, quando entrarem em funcionamento os dois grupos que ali estão a ser 
instalados, aumentará significativamente a capacidade de produção de energia da Sociedade 
Hidro-Eléctrica do Revué. 
Como já referimos, um daqueles dois grupos estará em condições de produzir energia no 
próximo dia 1 de novembro; o outro ficará pronto em março do próximo ano. Nessa altura, a 
central da Chicamba ficará a dispor de uma potência de 20.000 Kw, valor que representa metade 
da potência que a SHER possui actualmente na central do Mavúzi. 
A Sociedade Hidro-Eléctrica do Revué encara para breve o início da importante obra de 
alteamento da barragem da Chicamba, cuja realização obrigará a um novo investimento de 100 
mil contos. 
A actual barragem será elevada em 20 metros e, quando isso vier a acontecer, a potência da 
central da Chicamba duplicará, passando de 20 mil para 40 mil Kw. Quer isso dizer que o 
aumento de 20 metros na queda de água que serve a s duas turbinas da nova central da 
Chicamba duplicará a potência daquele conjunto, que passará, então, a dispor de uma potência 
igual à instalada na central do Mavúzi. A SHER duplicará, nessa altura, a sua capacidade de 
produção de energia eléctrica. 
Por outro lado, o alteamento da barragem da Chicamba aumentará a capacidade de 
armazenamento daquela albufeira que passará dos 445 milhões de metros cúbicos actuais para  
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os dois mil milhões de metros cúbicos. Um majestoso lago artificial, que se estenderá por 
quilómetros de extensão, modificará, então, radicalmente a fisionomia de toda a vasta área 
compreendida entre a Chicamba e a fonteira com a Rodésia. 
Desde que a SHER iniciou a sua actividade, tem-se vindo a verificar um gradual aumento do 
movimento industrial do distrito de Manica e Sofala. São exemplos dessa expansão as unidades 
estabelecidas na Beira, na Manga e no Dondo. 
Tudo faz crer que num futuro que parece estar próximo, importantes unidades de indústria 
pesada sejam montadas em Manica e Sofala, ainda como consequência da fonte energética que 
a SHER criou a partir do aproveitamento hidro-eléctrico do rio Revué. 
Os altos-fornos projectados para a indústria do aço, por um lado, e a unidade de produção de 
alumínios, por outro, fazem acreditar que venha a ser um facto o estabelecimento da indústria 
pesada neste distrito. 
Diário de Moçambique – Beira, 12-10-1967 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 509/510 de novembro/dezembro de 1967) 
 
1967 – Nova Central Telefónica 
Poderá atingir os 4.000 assinantes a nova central telefónica de Vila Pery, cujos trabalhos de 
montagem foram já iniciados. Simultaneamente, uma outra equipa de pessoal especializado 
principiou já os trabalhos da instalação da rede telefónica, que será do tipo misto, 
compreendendo uma parte subterrânea e outra aérea. 
A nova rede cobrirá, desde já, toda a vila e terá capacidade para 1.600 assinantes, o que 
significa que está dimensionada para satisfazer as necessidades ditadas pela central 
automática, mesmo quando esta vier a ser ampliada. 
Estes importantes trabalhos mobilizarão mais de uma dezena de milhar de contos e deverão 
estar concluídos nos primeiros meses do próximo ano. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 508 de outubro de 1967) 
 
1967 – Escola Agrícola 
A Escola Agrícola do Chimoio começa a funcionar no mês de novembro. As condições de 
admissão à escola já foram publicadas. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 508 de outubro de 1967) 
 
1967 – Asfaltagem das ruas dos novos bairros residenciais 
Estão em curso os trabalhos de asfaltagem das ruas dos novos bairros residenciais de Vila 
Pery. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 508 de outubro de 1967) 
 
1967 – Exposição-Feira do Chimoio 
De 2 a 17 de setembro esteve patente ao público a Exposição-Feira do Chimoio (Vila Pery). O 
número de expositores registado foi grande, verificando-se também enorme afluxo de visitantes.  
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 507 de setembro de 1967) 
 
1967 – Textáfrica - Ampliação da fábrica 
Passará a ser de 4.000 toneladas de tecidos de algodão, a partir de junho de 1968, a capacidade 
de produção anual da fábrica da Textáfrica, de Vila Pery, o maior conjunto têxtil de todo o 
Ultramar. O valor da produção aumentará assim de 150 para 250 mil contos anuais. 
Concluídas as grandes obras de ampliação em curso, que representam um investimento de 
70.000 contos dos quais 60.000 foram aplicados em maquinaria, a Textáfrica ficará habilitada a 
abastecer 57% do mercado de Moçambique, cujo consumo anual é de cerca de 7.000 toneladas 
de tecidos de algodão. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 507 de setembro de 1967) 
 
1967 – CTT 
Encontra-se já em construção, em Vila Pery, o moderno imóvel que se destina a instalar os 
serviços dos Correios, Telégrafos e Telefones daquela localidade. 
O edifício custará cerca de 2.000 contos, devendo ficar concluído em junho próximo. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 502 de abril de 1967) 
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1967 – Escola Agrícola 
Vila Pery terá em breve uma Escola de Regentes Agrícolas, estando já aberto concurso para a 
arrematação da empreitada da construção do novo estabelecimento de ensino com uma base de 
licitação de 1.385 contos. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 502 de abril de 1967) 
 
1967 – Cruz Vermelha 
Na sede da delegação da Cruz Vermelha de Vila Pery inaugurou-se no dia 17 de abril o II Curso 
de socorristas, promovido por aquele organismo. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 502 de abril de 1967) 
 
1968 
 
1968 – Fábrica de Sumos 
Início da montagem da maquinaria da fábrica destinada à concentração e pausterização de 
sumos extraídos de rejeites das citrinas da região. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 519-520 de setembro/outubro de 1968) 
 
1968 – BCCI - Agência de Vila Pery 
O Banco de Crédito, Comercial e Industrial (BCCI) foi inaugurado em 1965, sendo a maioria do 
seu capital detido pelo Banco Borges & Irmão, que também tinha presença em Angola. 
Em 1968, no âmbito da sua expansão em Moçambique, é inaugurado o Balcão do Banco em Vila 
Pery. 
(Jornal “Notícias” de Lourenço Marques) 
 
1968 – Nova Central Telefónica 
Em 17 de Setembro entrou em funcionamento a nova central telefónica automática de Vila Pery, 
com capacidade para 600 linhas e importou em 7.000 contos. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 519-520 de setembro/outubro de 1968) 
 
1968 – Inauguração da Casa do Noviciado da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa 
Senhora 
O Bispo da Beira, D. Manuel Ferreira Cabral, inaugurou em 2 de abril, em Vila Pery, a Casa do 
Noviciado da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora. 
À cerimónia assistiram a superiora geral da Congregação, que de deslocou propositadamente 
de França, o superior dos franciscanos em Portugal, o Presidente do município de Vila Pery, o 
Administrador do Concelho e outras individualidades, além de muitos irmãos e irmãs 
missionários. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 514 de abril de 1968) 
 
1968 – Inauguração da Escola de Regentes Agrícolas 
O Governador-Geral de Moçambique, General Costa Almeida, acompanhado pelos Secretários 
Provinciais de Terras e Povoamento e de Educação, respectivamente Eng.º Gomes Pedro e Dr. 
Francisco Maria Martins, deslocou-se, de avião, em 23 de janeiro, a Vila Pery, a fim de proceder 
à inauguração oficial da primeira Escola de Regentes Agrícolas de Moçambique, no Chimoio. 
Após os cumprimentos, o General Costa Almeida e comitiva seguiram para a nova escola, 
situada cerca a 7 quilómetros do centro da vila, na herdade do Tembe, tendo sido calorosa a 
recepção por parte da população e das autoridades tradicionais. 
No gabinete da Direcção da Escola de Regentes Agrícolas Dr. José de Araújo Lacerda – nome 
do benemérito e generoso doador a quem se ficou a dever parte dos meios que permitiram 
tornar a escola uma realidade – houve uma sessão solene de abertura, presidida pelo 
Governador-Geral, em que discursaram o Director Distrital dos Serviços de Educação, Dr. 
Higino Carvalheira e o General Costa Almeida. 
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O Govenador-Geral de Moçambique entre outras importantes afirmações, disse: 
«Por ser da maior justiça, vem a propósito referir aqui o carinho e a atenção que, com a maior 
oportunidade, Sua Excelência, o Ministro do Ultramar, Prof. Dr. Silva Cunha, vem dispensando 
ao sector agrário, não só no que respeita ao ensino, mas também quanto aos organismos e 
serviços que nele intervêm, e que têm sido objecto de importantes medidas legislativas. 
Oxalá os regentes agrícolas formados por esta escola possam sair daqui com autêntico espírito 
de missão para, como verdadeiros apóstolos, ajudarem a transformar em magnífica realidade, 
ao serviço da Nação, as extraordinárias promessas de prosperidade e riqueza que em si guarda 
esta querida terra de Moçambique». 
Após a sessão inaugural, o Governador-Geral, acompanhado da sua comitiva, visitou as 
instalações da Escola. 
Estas instalações são constituídas por um amplo pavilhão com duas salas de aula e por três 
residências, além de um grande edifício de dois pisos, onde funcionam o internato e os serviços 
administrativos. No rés-do-chão localizam-se o refeitório e a cozinha, os serviços 
administrativos, e o gabinete do Diretor da Escola, ficando distribuídas pelo primeiro andar, as 
várias camaratas, as casas de banho, uma espaçosa enfermaria, uma sala de leitura e uma 
varanda. 
A Escola está a funcionar desde o dia 15 de janeiro (de 1968), sendo de 33 o número de alunos 
matriculados, entre os quais se encontram duas raparigas. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 511/ 512 de janeiro/fevereiro de 1968) 
 
1968 – Pousada Atlântico 
Foi inaugurada em Vila Pery, em 20 de fevereiro, a Pousada Atlântico, em cujas instalações 
foram investidos cerca de 700 contos. 
A moderna unidade hoteleira conta com 16 quartos, incluindo quatro «suites» de luxo, no 
primeiro andar, sendo o rés-do-chão ocupado pela sala de jantar, com 80 lugares, recepção, 
bare um café com esplanada. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 511/ 512 de janeiro/fevereiro de 1968) 
 
1969 
 
1969 – Inauguração da Exposição-Feira do Chimoio 
O Governador-Geral de Moçambique Dr. Baltazar Rebello de Souza inaugurou no dia 30 de 
agosto de 1969 a Exposição-Feira do Chimoio de 1969. 
 
1969 – Escola do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário  
Pelo Decreto n.º 49.092, de 1-07-1969 é criada a Escola do Ciclo Preparatório de Vila Pery. 
 
1969 – Estada em Vila Pery do Dr. Peter Weber da Universidade de Hamburgo 
Estada em Vila Pery na 2.ª quinzena de agosto do Dr. Peter Weber da Universidade de Hamburgo 
encarregue de proceder a um estudo sobre a economia agrária de Moçambique. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.ºs 529/530 de julho/agosto de 1969) 
 
1969 – Visita do Governador-Geral de Moçambique a Vila Pery 
De 20 a 24 de maio de 1969, o Governador-Geral de Moçambique visitou o distrito de Manica e 
Sofala. 
No dia 20, o Dr. Rebello de Souza chegou, de avião a Vila Pery, onde foi recebido pelo 
governador de distrito tenente-coronel Sousa Teles. A população de Vila Pery dispensou ao 
ilustre visitante caloroso acolhimento. 
A Câmara Municipal do Chimoio proclamou o Dr. Rebello de Souza cidadão honorário de Vila 
Pery. 
(Boletim Geral do Ultramar, n.º 527 de maio de 1969) 
 
1969 – Amália Rodrigues em Vila Pery 
No âmbito da sua digressão por Moçambique, Amália Rodrigues actuou em Vila Pery, 
apadrinhando a sua ascensão a cidade. 
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1969 – Escudo de Armas e Bandeira da cidade de Vila Pery 
Concessão do Escudo de Armas e Bandeira à cidade de Vila Pery 
 
1969 – Elevação de Vila Pery a cidade  
Elevação de Vila Pery a cidade com o mesmo nome em 17 de julho de 1969  
(Portaria n.º 22.258 de 17 de julho de 1969) 
 
1970 
 
1970 – Distrito de Vila Pery 
Criação por desmembramento do Distrito de Manica e Sofala, do Distrito com o mesmo nome da 
respectiva capital - Vila Pery. 
(Decreto do Ministro do Ultramar n.º 355/70, de 28 de julho) 
 
1971 
 
1971 – Rádio Clube de Moçambique (Emissor Regional de Vila Pery) 
Início das emissões do Emissor Regional de Vila Pery do Rádio Clube de Moçambique (RCM) 
 
 
1972 
 
Em 25 de Julho de 1972; a guerra movida contra os Portugueses pelo movimento guerrilheiro 
Frente de Libertação de Moçambique FRELIMO iniciada no Norte em 25 de Setembro de 1964 
entrava a atacar em força nos Distritos de Vila Pery e de Sofala (atualmente províncias de 
Manica e de Sofala) pelas terras do Báruè sob o comando de Fernando Matavele. 
 
1973 
 
1973 – Criação do Distrito de Vila Pery  
Nos termos do Estatuto Político-Administrativo de Moçambique, o Decreto n.º 247/73, de 17 de 
maio, cria o Distrito Vila Pery, com governo e sede na cidade de Vila Pery. 
 
Em 09 julho de 1973, Marcelo Caetano envia uma carta a Kaúlza de Arriaga anunciando-lhe o fim 
da sua comissão em Moçambique: a carta fatal. 
 
1974 
 
1974 – Vila Pery e o risco de vir a acontecer um “recontro entre população civil Europeia e o 
Exército” 
 
O burburinho continuava entre os farmeiros de Vila Pery (Colonos) que se levantaram contra a 
tropa em geral, porque os resultados não os convenciam.  
A gente de Vila Pery comentava: «A guerra está à porta, mataram a mulher de um fazendeiro e 
qualquer dia somos nós. Qualquer dia é a minha mulher. E os meus filhos também. Então, mas 
como é isto? Afinal há guerra! E cai-nos em cima.». «Aqueles tipos [TROPA] não fazem nada e 
os terroristas [FRELIMO] caem-nos em cima.».  
Na Beira criou-se mesmo um clima de terror. 
Estes factos ocorridos em janeiro de 1974 em Vila Pery e na Beira tiveram uma importância não 
absoluta, mas inegavelmente muito importante na criação das condições psicológicas que 
levaram os capitães a pôr em marcha o golpe que vinham equacionando [25 de Abril de 1974].  
A 21 de Janeiro de 1974, chegam dois telegramas à Comissão de Lisboa do MFA, provenientes 
de Moçambique. Aí podia ler-se: “Começam a concretizar-se nossos receios criação bode 
expiatório”. Os membros do MFA em Moçambique deixam clara a convicção de que as Forças 
Armadas serão esse bode expiatório e insinuam a conivência das forças policiais, como a PSP e 
a PIDE/DGS, nessa campanha de “enxovalho” dos militares. Consideram que em Vila Pery se 
corre o risco de vir a acontecer um “recontro entre população civil Europeia e o Exército”. Por 
fim, concluem: “Prestígio FA muito afetado, enxovalho ameaça irreversibilidade.” 
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A este propósito, Otelo Saraiva de Carvalho escreveu […] Mesmo assim nessa altura 

o Movimento ainda tinha como principal objetivo garantir o prestígio das Forças Armadas. A 
situação agudizou-se com os incidentes em Vila Pery em Moçambique, a 14 de janeiro de 1974, 
em que o exército foi insultado pela população, o que levou a muita comoção tanto no exército 
como nos meios de comunicação estrangeiros. 
 
1975 
 
No dia 12 de junho de 1975, o Presidente Samora Machel visita a cidade de Vila Pery, no âmbito 
da sua viagem do “Rovuma ao Maputo” e, no comício popular realizado no Campo Municipal, 
declarou a mudança de nome cidade de Vila Pery para cidade de Chimoio. De acordo com a 
tradição oral, o nome Chimoio deriva de um clã local, o clan Moyo.  
Depois da independência de Moçambique [25 de Junho de 1975], Vila Pery passou a chamar-se 
CHIMOIO 
 
 
 
 

MOÇAMBIQUE 

A origem do nome de Moçambique… 

 

A história de Moçambique encontra-se documentada pelo menos a partir do século X, quando 
um estudioso viajante árabe, Al-Masudi descreveu uma importante atividade comercial entre as 
nações da região do Golfo Pérsico e os “Zanj” (os negros) do “Bilad as Sofala”, que incluía 
grande parte da costa centro-norte do atual Moçambique. 
Um emir árabe muçulmano de nome Mussa Ibn Bique foi o primeiro governante conhecido de 
Moçambique antes da chegada dos portugueses, durante a década de 1550 e no período que 
antecedeu à conquista colonial de grande parte da África. 
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Quando Vasco da Gama chegou pela primeira vez a Moçambique, em 1497, já existiam 
entrepostos comerciais árabes e uma grande parte da população tinha aderido ao Islão. 
Porém de onde veio o nome Moçambique? Conta-se que ao fazer o primeiro aportamento nas 
terras moçambicanas, os portugueses a chamaram de ”Terras de Mussa Ibn Bique” em 
homenagem ao seu governante, mas ao passar dos anos, como aconteceram em outras regiões 
do mundo colonizadas por europeus lusitanos, o nome da terra começou a ser simplificado para 
facilitar a pronuncia, então de Terras de Mussa Ibn Bique, o lugar passou a se chamar apenas de 
Moçambique.  
 
Nunca me apercebi da grandeza deste país senão quando me debrucei sobre a sua história e 
verifiquei que os seus muitos povos só estão ainda ligados, porque uma língua comum os une, 
e essa foi a língua portuguesa. Nem o swaili nem o inglês o conseguiram. 
 
Constantemente na sua história, cada povo lutava contra os vizinhos apoiando-se ou não nas 
tropas portuguesas e nos muitos achikundas, que por estes territórios se espalharam. 
E o Enigma, para mim é este: 
 
Como durou tantos anos a presença de Portugal (1505 a 1975) na Costa Oriental de África? 
Cerca de 470 anos, sem força militar (excetuando durante pequenos lapsos de tempo), sem 
dinheiro (o que existia era quase todo estrangeiro), e sem vontade de permanecer pois ao mais 
pequeno abanão (por exemplo o 7 de setembro de 1974) todo o mundo entra em debandada 
(para a R.A. do Sul, para Portugal, etc.). 
 

1 – Época Pré-Gama 
 
Há referências de que povos bantus emigraram entre os séculos I e IV, desde a África Ocidental 
para a central e austral, levando consigo a tecnologia do ferro. Ainda neste séc. IV alguns 
grupos bantus fundam povoações na atual costa moçambicana. 
Antes de servirem de “aguadas” durante séculos os desemboques dos rios da África Oriental, 
serviram de resguardo a navios árabes, sendo notável a influência destes povos árabes na 
língua swaili, que se espalhou pela metade norte de Moçambique e a difusão do islamismo na 
mesma zona. 
Moçambique atual existe também, porque existiu o Monomotapa, antigo reino da rainha de 
Sabá, sito em Ofir.  
Desde Salomão que é tradição histórica (oral), que esta rainha mandava carregar os barcos de 
Salomão com ouro e pedras preciosas. Ofir, julga-se poder ser situada em Sofala, cujo nome 
arcaico seria Sophira e por aférese e apócope das letras inicial e final, deu origem a Ophir ou 
Ofir. 
Ainda no séc. VIII mercadores árabes estabeleceram relações com os bantus, via Oceano Índico. 
Sofala nesta data já possuía docas e casas de pedra. 
No séc. XI é fundado o império do Muenomotapa que se estendia do Zambeze ao Limpopo. 
 
Século XV de 1400 a 1499 
Em 1420 morre NeMbire. Na batalha pelo poder, Mutota chefe dos Rozwi, derrota os guerreiros 
de Makaranga e instala-se no trono da Monomotapa. Alarga a sua ação a Sofala, onde os árabes 
vinham negociar, e onde estes possuíam uma fortaleza dirigida por um Sultão. 
Mutota instalou a sua capital no Noroeste do Império, perto do rio Uteve na colina Chitako, num 
Zimbabwe (cidade fortaleza, feita de grandes blocos de pedra). Todas as minas eram 
propriedade do rei bem como as forjas e outros instrumentos de trabalho. A circulação dos 
metais (ouro, ferro, cobre ou estanho) nas mãos dos comerciantes, originou a exploração do 
homem pelo homem, expressão tão do agrado das doutrinas comunistas que mais tarde por 
estas bandas se espalharam. Também é possível que tenham recebido nas suas costas a visita 
de esquadras de navios do tesouro chineses entre março de 1421 e outubro de 1423, mas nada 
consta na sua tradição histórica. 
Os árabes vinham negociar com Moçambique desde a península arábica e tinham entrepostos 
em Mombaça, Melinde, Quíloa, Ilha de Moçambique, Quelimane e Sofala. Negociavam não só 
minérios, mas também marfim e madeiras raras. Também comerciavam escravos que tanto 
eram levados para a península arábica, como para a Índia. Em 1450 morre Mutota, sucede  



164/205 
 

Matope que estende a sua ação governativa até Quelimane. É sob a sua administração que o 
império do Monomotapa atingiu a sua época de maior prosperidade e riqueza. Este poder cria 
dificuldades aos mercadores árabes pois aumenta o preço dos metais transacionados. Assim 
estes incitam as tribos à rebelião e o chefe Rozwi declarou-se independente do Monomotapa. 
Chamava-se Changa, e tendo-lhe os árabes atribuído o título de Emir, passou a ser conhecido 
por Changamire. 
 
Contactos com os portugueses: 
Em 1485 há referência à fundação do sultanato do Angoshe. Em 1486 Pêro da Covilhã levou 
para Portugal, da sua viagem por terra, as primeiras notícias da África Oriental em relação a 
Sofala, onde consta que chegou no ano anterior. Consta também que teria levado notícias da 
existência do Cabo com que terminava ao sul o continente africano e que Bartolomeu Dias 
depois reconheceu. Pêro da Covilhã era criado de D. João II e informou este “que em Çofala 
havia muito ouro” conhecimento generalizado muito antes de Vasco da Gama por lá ter 
passado. Era satisfatório o negócio, pois caso contrário os árabes (mouros na nossa linguagem 
da época), muçulmanos da arábia e zonas limítrofes não teriam tomado conta de toda a zona a 
norte e junto ao rio Zambeze (na altura chamado de rio Cuama), das suas costas e da 
organização das caravanas que atravessavam África desde as minas de ouro, até à costa, onde 
podiam ser exportados via marítima. Só de lá saíram perante as forças e a arte de guerrear dos 
portugueses. 
 

 
 

Até 1752 a Costa Africana do Oriente, apenas servia para fazer “aguadas” com as naus da Índia, 
ou seja, os seus rios junto ao Índico, forneciam reabastecimentos e descanso às saturadas 
tripulações. A Baía da Lagoa, teve de primeiro nome “Baía dal agoa”, ou seja, local de aguada, 
mas por deturpação dos copistas cartógrafos deu Baía da Lagoa e “Delagoa Bay” em inglês, 
nome por que foi conhecida durante séculos. 
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Dinastia Changamire (1490-1494) 
O filho de Matope, Nhahuma, ainda tentou reunir o império, mas Changamire derrotou-o pois era 
sempre apoiado pelos comerciantes árabes de Sofala e Quelimane. Em 1494 há uma primeira 
referência ao reino de Manyka, na dinastia Nguruve. 
 

 
Ilha de Moçambique: conhecida de Portugal desde 1498, ano da passagem de Vasco da Gama pela ilha, a caminho da Índia. É desde 1991 

considerada pela UNESCO “Património da Humanidade”. 

 

 
2 – Época Pós-Gama 
 
Esta época é dividida em reinados, de D. Manuel I a D. Henrique, a Era espanhola e o retorno aos 
reinados de D. João IV ao D. Manuel II. 
 

2.1 – Do reinado de D. Manuel I (1495-1521) ao reinado de D. Henrique (1578-
1580) 
 
Foi neste reinado que teve o seu início a época da instalação das feitorias e do início da 
comercialização dos produtos fundamentais, das trocas (resgates) com as tribos africanas da 
África Oriental. 
Em 1498 Vasco da Gama terá passado ou não pela Baía da Lagoa, na sua rota para a Índia. Ao 
aproximar-se da costa KwaZulu-Natal contactaram com pastores khoi-khoi mas não foram bem 
recebidos. 
No regresso da Índia, Vasco da Gama passou por Quelimane e Sofala. E foi em Sofala que ele 
ouviu falar de um reino do interior rico em ouro. 
Consta também que em 10 de agosto do ano de 1500 os portugueses teriam descoberto a Ilha 
de S. Lourenço (Madagáscar), mas não se fixaram por falta de interesse económico. 
A chegada dos portugueses destruiu o comércio que os africanos tinham com os árabes e isso 
facilitou o nivelamento das classes sociais. A luta pelo monopólio do comércio dos metais, 
entre árabes e portugueses acaba na vitória destes últimos.15 Os portugueses sempre quiseram 
chegar a bom entendimento com os régulos, pagando-lhes ou dando-lhes “saguate” (gorjeta) 
com que concordassem. Depois comerciava-se e caso houvesse recusa, atuava a força das 
armas. 
A política principal era das “feitorias” apoiadas ou não em “fortalezas” ou mesmo de simples 
muros reforçados como as “tranqueiras”. 
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Séc. XVI de 1500 a 1599 
Os árabes eram negociantes, mas os portugueses também e assim as questões eram sempre 
entre portugueses e árabes, pelo menos no séc. XVI. 
Segundo Alexandre Lobato, Sancho de Toar deve ter chegado a Sofala em abril de 1501. A fama 
das minas de Sofala, correu mundo nas mãos de Américo Vespúcio, de Faitada, de Pisani, do 
próprio D. Manuel I em carta aos reis católicos, de Tomé Lopes e de Ramusio.16 É certo que 
inicialmente era intenção do Rei de Portugal, dominar toda a costa oriental africana desde o 
Cabo da Boa Esperança até ao Cabo de Guardafui. Mas cedo tal desejo foi impossível de 
concretizar, face aos constantes ataques turcos e árabes (mouros) de que esses portos foram 
alvos. 
A fortaleza de Sofala, só foi construída em 1505 por Pêro de Anhaia. Nesta data a futura colónia 
de Moçambique dava pelo nome de Capitania de Sofala.17 Cabia a esta feitoria fornecer o ouro, 
considerado o melhor cabedal de troca para a pimenta do Oriente. D. Francisco de Almeida, em 
5 de março de 1505 recebe ordem para “levantar fortalezas em Sofala, e noutros locais, não em 
Moçambique (ilha) que é lugar pacífico já franqueado aos portugueses”. 
 

 
 
Em 1507 a Ilha de Moçambique é ocupada por portugueses. Assim foi formada a Capitania Geral 
de Sofala (Çofala) com comando sobre a Ilha de Moçambique, onde foi colocado um feitor. 
Em 1510 os árabes voltaram a atacar Quíloa e os portugueses foram obrigados a abandonar a 
fortaleza. Fundaram então um novo entreposto a norte do estuário do Zambeze, em Angoche e 
continuaram a fazer comércio com o Monomotapa de Makaranga, indo de barco até Sena. As 
disputas continuaram sem vantagem para qualquer dos contendores. 
 
Reinado de D. João III (1521-1557) 
Neste reinado foi tentado o estabelecimento de feitorias e fortalezas mais definitivas, tanto no 
Monomotapa, como em Sena, Tete e Quelimane. 
Em 1528 os portugueses descobrem a Ilha Rodrigues nas Maurícias. Em 1530 Francisco Barreto 
usava a “Carta de poder e alçada” que lhe foi dada como “Governador de Sofala e Moçambique 
e de todas as partes de conquista do senhorio de Monomotapa”. A torre de 
S. Gabriel em Moçambique não tinha capitão, apenas alcaide, que servia de feitor, subordinado 
ao Capitão de Sofala.19 
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Frei João dos Santos, no seu livro “Etiópia Oriental”, afirma que escritores mais antigos, como 
Rafael Volaterrano e Ludovico Veneto, diziam que “Ofir era parte de Etiópia situada no mar de 
Sofala”. Foi em Sofala que foi construída a primeira fortificação portuguesa na África Oriental. 
Sofala ou Çofala, era definida no Dicionário Universal de História e Geografia de M.N. Buillet 
(editado em 1880), como uma ribeira de África, na capitania de Moçambique, que nasce nos 
montes Beta, corre para leste e desagua no Canal de Moçambique, abaixo de Sofala, depois de 
400 km de percurso. Esta Sofala fica a 33º06’ Long E e 20º11’ Lat S, a 900 km a SW da Ilha de 
Moçambique, não é mais do que um conjunto de palhotas defendidas por um forte português. O 
comércio que se faz é o pó de ouro e dentes de elefante. 
Entre 1531 e 1534 foram ocupadas pelos portugueses, Sena e Quelimane, expulsando os árabes 
e fundando a 1ª feitoria no Zambeze (Cuama). 
Os Rios de Sena era um governo da Capitania General de Moçambique, entre os países 
Yambara, Sofala e o Monomotapa. Tem como vilas principais Sena e Tete. Para os portugueses 
não era mais do que uma possessão nominal. 
Mais tarde, talvez devido ao facto de as caravanas de comerciantes se terem desviado para o 
Zambeze e para Quelimane, Sofala perdeu importância e o comando passou para o Capitão 
General de Moçambique (Ilha) e Rios de Cuama (Zambeze), de modo a cobrir toda a zona deste 
rio que era considerado ser composto de vários rios, face ao seu delta multiforme que 
desaguava no mar em muitos locais, nomeadamente quando das suas cheias quase anuais. 
Com esta extensão da capitania, apareceram as feitorias de Sena e Tete. 
As terras não eram ocupadas pelo Estado português, mas já nestas datas existiam foragidos 
das naus do reino, mesmo algumas centenas “ao trato de ouro e de roupa”. 
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Por volta de 1537 foi fundada uma feitoria no Alto Zambeze, em Tete, podendo depois alcançar a 
feira de Massapa onde negociavam, após ter pago tributo ao chefe Karanga. A presença de 
portugueses nesta Costa Oriental continuava a ser uma atividade comercial secundária, pois a 
principal atenção e esforço dos portugueses era dominar os árabes no seu comércio com a 
Índia. Era essa a razão da sua presença no Oceano Índico.23 
 
Reinado de D. Sebastião (1557-1577) 
No reinado de D. Sebastião, além do desastre de Alcácer Quibir, tentou-se tudo, desde a 
conversão do Monomotapa, à conquista do mesmo reino pela força, mas tudo falhou.  
 
A Escravatura 
Outro fator fez com que os portugueses permanecessem nesta Costa Oriental, a compra e 
venda de escravos. As lutas entre o Monomotapa e as tribos vizinhas deram aos portugueses a 
possibilidade de continuar o comércio de escravos. Nas lutas entre tribos era muito frequente 
fazerem-se prisioneiros que posteriormente eram vendidos como escravos. Os portugueses em 
contacto com esta situação aproveitaram e fundaram em 1544, uma feitoria em Quelimane para 
onde eram levados todos os escravos para depois seguirem, uns para a Índia e outros para o 
Brasil. 
No entanto o transporte de escravos para a Europa e para o Brasil era pouco rendoso, porque a 
viagem era longa e perigosa por causa dos naufrágios na zona do Cabo da Boa Esperança e da 
pirataria que já existia nessa altura. Além disso, os portugueses não levavam muitos escravos 
da costa oriental africana para o Brasil porque precisavam de mão-de-obra na Índia, onde estava 
concentrada toda a administração portuguesa no Oceano Índico.24 Convém notar que a troca e 
venda de escravos era um comércio muito divulgado em África e não foi iniciado pelos 
portugueses. Instalados em feitorias e fortalezas em Sofala, Tete, Sena, Quelimane e Ilha de 
Moçambique, tendo contactos com o interior e tendo estabelecido relações comerciais com o 
Monomotapa, os portugueses começaram a sentir necessidade de dominar esse comércio, por 
duas razões: 
- Os árabes continuavam clandestinamente a tirar-lhes uma grande parte do comércio; 
- Os autóctones e o Monomotapa começavam a fazer mais exigências em tributos e a criar mais 
dificuldades no comércio. 
 

 
 
Para marcar a sua presença ao longo do Zambeze, de Quelimane até Tete, Portugal ia enviando 
para estas zonas aventureiros, normalmente degredados, a cumprirem pena na “Costa de 
África” e que quando chegavam eram postos em liberdade. Havia muitos em Angola e alguns 
em Moçambique. 
Também os missionários se iam espalhando pela África Oriental, mas nem todos gostavam da 
sua presença.25 Pelo ano de 1550 os portugueses sobem o rio Zambeze e tomam conta dos 
terrenos auríferos. 
Em 1556 João Pereira Dantas apresenta uma proposta ao governo português para fortificar a 
zona do Cabo, mas tal não foi aceite por Lisboa. 
Assim, seriam os holandeses a executá-lo mais tarde e com grande resultado. 
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Em 1561 o padre jesuíta D. Gonçalo da Silveira, deslocou-se ao Monomotapa, batizou o rei 
dando-lhe o nome de D. Sebastião. Face a intrigas de árabes e feiticeiros que rodeavam o rei, 
um ano depois o mesmo padre jesuíta foi assassinado. 
Em 1569 foi fundada a Capitania Geral de Moçambique, dependente de Goa, deixando de existir 
a Capitania de Sofala e Moçambique. 

 
 

 
Em 1570 já havia na Zambézia dez moradores que possuíam terras e faziam negócio. Em 
Massapa os portugueses de Sena, negociavam o ouro trocado por fazendas que os “luzios” 
(navio de navegação fluvial) traziam de Quelimane, rio acima.  
Nesta data já existia o “Capitão do Rio”, primeira autoridade que garantia militarmente o trânsito 
das mercadorias via Zambeze. Os mercadores tiveram de unir-se em autodefesa, porque as 
tropas do reino estavam na Ilha de Moçambique e em Sofala, portanto bem longe para os apoiar. 
Por esta altura os brancos não se interessavam com a posse das minas. 
Em 1571, partindo de Sena um grande exército de 1 000 soldados atacou o Monomotapa. Face 
às marchas forçadas à época do ano, das chuvas, ao desconhecimento do terreno, só um 
contingente de 180 homens conseguiu regressar e mesmo o comandante, Barreto, pereceu.  
Em Sena já habitavam 20 portugueses. 
Depois da expedição Barreto, já havia 3 feiras, Massapa, Luanze e Manzovo, e os moradores de 
Sena e Tete já tinham as suas casas rudimentares (churros) onde recolhiam as suas fazendas. 
Além dos Capitães dos Rios Sena e Tete, havia um Capitão português em Massapa, ao tempo 
escolhido entre os grandes mercadores, com mais terras e escravos. Era provido pelo Vice-rei, 
para ser juiz e cabeça de todos os portugueses, julgando e dando sentenças. Era um ofício 
perpétuo, não podendo renunciar ao cargo, nem sair do lugar sem autorização do Monomotapa.  
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Como não havia tropas, nem fortes guarnecidos por gente paga, só homens poderosos podiam 
tomar a responsabilidade de servir nas feiras de Sena ou Tete. 
Em 1574, nova derrota dos portugueses em Manica, após terem partido de Sofala. Esperavam 
apoio dos Quiteve e dos Changamire, mas não receberam esse apoio. 
Em meados do Séc. XVI existiam no continente português cerca de 100 000 escravos, entre 
negros, mestiços, índios e mouros. 
 
Reinado de D. Henrique (1578-1580) 
Nada de positivo com importância histórica transpareceu, neste reinado. 
 

2.2 – A era Castelhana 
Esta época de união com Castela, não foi das piores para os interesses de Portugal, no entanto, 
com o aproximar do final da dinastia filipina, tal ocaso foi‑se agravando. 
 
Reinado de D. Filipe I (II de Espanha) (1581-1598) 
Neste reinado o rei da Ibéria adquiriu direitos sobre as terras mineiras, e foi a altura em que na 
Zambézia melhor se viveu. Até ao fim deste reinado nenhum outro povo europeu se atreveu a 
navegar nas rotas das Índias Orientais. 
 
Em 1580 foi criada a Ibéria e Portugal perdeu a sua independência. 
Os portugueses da África Oriental dividiram-se, uns obedecendo às leis do rei português e 
outros aos espanhóis. No fim deste século, os portugueses voltaram a pagar pesados tributos 
aos diversos reinos com que negociavam. Continuaram a frequentar as feiras de Massapa, mas 
o comércio tinha diminuído. Data de 1590 a primeira doação feita por El-Rei a um colono. No 
entanto só em 1607, com a célebre doação do Monomotapa, a Coroa adquiriu direitos às terras 
mineiras. Entre 1580 e 1600, os contingentes militares chegados a Moçambique foram 
diminuindo. 
Houve desastres militares em 1592 e 1593, mas os senhores de novo se apoderaram das terras, 
conquistadas ou compradas. Na data da perda da independência de Portugal a Zambézia tinha 
uma vida opulenta. 
Em Sena habitavam 800 cristãos, sendo 50 portugueses e em Tete 40 portugueses e 600 
cristãos. Estavam de pé muitas igrejas, e desta opulência chegou a fama dos grandes 
banquetes que os portugueses da Zambézia ofereciam, chegando a contarem com 15 pratos à 
refeição. 
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Em 1593 os portugueses e espanhóis ocupam Mombaça e Quiloa. Em 1597 o rei do Monomotapa 
era Gatsi Rusere, conhecido por Mambo, bem relacionado com os portugueses pelas suas 
feitorias de Tete e Sena, e estes visitavam as feiras de Massapa, Bokuto e Luanze. Nos cem 
anos a seguir à viagem de Gama, nenhum europeu perdeu tempo a seguir-lhe os passos. 
 
Reinado de D. Filipe II (III de Espanha) (1598-1621) 
A partir deste reinado, tanto franceses, como ingleses, como holandeses invadem as rotas das 
Índias Orientais, com grande prejuízo dos interesses portugueses e espanhóis. 
Em 1609 a Capitania General de Moçambique torna-se “colónia de Moçambique, Sofala, Rios de 
Cuama e Monomotapa”, dependente de Goa. 
 
O Monomotapa - Segundo Período Chona 1600-1700 
Os capitães de Tete pagavam tributo e tinham que pedir autorização ao Monomotapa para cruzar 
o seu território, tendo ainda de seguir escoltados por homens do rei. 
Os portugueses estendiam a sua influência na costa do Oceano Índico desde o Cabo da Boa 
Esperança até ao Próximo Oriente. Goa era o centro administrativo de todo este extenso 
Império. Em Goa encontrava-se um Governador, por vezes Vice-Rei, que tinha todos os poderes. 
Todo o território que ele governava estava dividido em pequenas capitanias. Na costa oriental 
de África existiam três: 
- Moçambique (ilha) 
- Sofala 
- Mombassa 
Os governadores das capitanias recebiam todas as suas ordens de Goa. O comando de cada 
capitania era oferecido aos nobres portugueses por um período de três anos. Ao fim desses três 
anos os capitães tinham que pagar uma elevada quantia ao Vice-Rei. Porém, durante os três 
anos eles tinham poderes quase absolutos no campo militar e no campo económico, isto é, o 
monopólio de todo o comércio. 
Na África Oriental Portuguesa havia duas capitanias. O capitão de Moçambique (ilha) 
comandava toda a costa desde Cabo Delgado até à foz do Zambeze e também todos os 
territórios para o interior. O capitão de Sofala comandava toda a zona para o sul da foz do rio 
Zambeze, mas tinha pouca influência no interior. 
Os portugueses atraídos pelo ouro do Monomotapa ao longo do Séc. XVI e seguintes, foram-se 
fixando a partir do mar para o interior, tomando conta de terras e das pessoas, utilizando todos 
os meios disponíveis desde a negociação à conquista. 
 
Séc. XVII de 1600 a 1699 
Em 1600 o rei do Monomotapa Gatsi Rusere pede auxílio aos portugueses para ocupar os 
terrenos dos Baruè, mas estes só o ajudam se permitir que o seu herdeiro seja enviado a Goa 
para estudar com os Dominicanos. O rei aceita e assina um tratado de paz em 1607. Em 1 de 
Agosto o Monomotapa pediu ajuda ao capitão de Massapa e em paga o reino de Portugal 
recebeu a cedência de todas as minas. 
Em 1609 Nuno Álvares Pereira chegou da Índia com o título de “Governador de Moçambique, 
Sofala, Rios de Cuama e Monomotapa”. Há referências, na obra Etiópia Oriental de 1609, à igreja 
do Espírito Santo de Sofala e a Quelimane, como um braço do rio Zambeze e à presença de um 
português Francisco Brochado com uma horta e era Capitão dos Rios. 
Em 1610, os portugueses mandam vir da ilha de Moçambique e de Sofala um grande exército 
que consegue derrotar Matuzianhe, que tinha derrotado Gatsi Rusere em 1608 e ficado no 
Monomotapa. Assim Gatsi Rusere volta a reinar em Monomotapa. Entrega todos os prisioneiros 
de guerra aos portugueses e permite que estes construam feitorias em Massapa, Bokuto e 
Luanza. 
Em 1611 Estevão de Ataíde, que tinha defendido a Ilha entre 1601 e 1608, voltou a este governo, 
construiu fortes em Quelimane e Luabo e começou o trato de enriquecer, pelo que foi 
substituído. 
Em 1613 apareceram na costa de Moçambique barcos holandeses e ingleses que vinham 
disputar o comércio dos portugueses e realizar ações de pirataria. Face a estas informações, o 
capitão de Moçambique (Ilha) ordenou que todas as forças se concentrassem na costa e as  
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feitorias do Monomotapa ficaram com poucos homens de guarnição. O mesmo Gatsi Rusere, 
face à falta de militares, mandou matar todos os portugueses, tendo os de Tete fugido para 
Sena. 
Os portugueses apoiando agora Marenga voltaram a ocupar Tete. 
Em 1615 voltou da Índia o filho mais velho de Gatse Rusere, a quem tinha sido dado o nome de 
D. Filipe. Este toma conhecimento dos locais das minas e revela-os aos portugueses. 
Em 1618 passa a haver um governador em Moçambique, mas continua a depender de Goa. 
Passou a usar o título de Capitão dos Rios de Cuama (nome do Zambeze). Só em 12 de março 
de 1618 o Rei criou o regime de concessão de terras aos colonos. 
 
Reinado de D. Filipe III (IV de Espanha) (1621-1640) 
O último reinado castelhano, em Portugal permite a ida de várias famílias do Reino e da Índia, 
para alimentarem o sistema de Prazos, gerido inicialmente de Goa. 
Em 1623 morre Gatse Rusere tendo ainda ajudado os portugueses na Chicoa. Em 1626 Mavura 
ataca os descendentes de Gatse Rusere e ocupa Zimbabwe.“A primeira coisa que Mavura fez foi 
prestar acto de vassalagem ao rei de Portugal (que era espanhol) declarando dar em 
homenagem ao rei todas as minas de prata, ouro, cobre, estanho e ferro do seu reino.” 
Mavura consente que várias famílias de portugueses e de indianos vindos de Goa se instalem 
nas melhores terras do seu pequeno reino, assim como permite que os missionários façam a 
catequização do seu povo. Começam a chegar a Moçambique famílias pobres portuguesas e 
famílias indianas de Goa e de Cochim. No Séc. XVII o Estado da Índia implementou o sistema de 
prazos em Moçambique. Inicialmente destinados ao povoamento, cedo se verificou que os 
prazeiros não tinham como rendimento principal a cultura das terras, mas sim o comércio, o 
garimpo ou a mineração do ouro e os transportes no Zambeze. 

 
Cada uma destas famílias recebia uma porção de terra na qual tinha todos os direitos. 
Esta porção de terra, ou prazo, era cultivada pelos escravos que os portugueses faziam nas 
suas guerras contra outros adversários. Com o tempo, os prazeiros começaram também a fazer 
as suas pequenas guerras de conquista e captura de escravos que clandestinamente 
comerciavam ora com os árabes ora com os outros mercadores portugueses. 
Segundo Gavicho de Lacerda as colónias portuguesas do ultramar podiam ser classificadas em: 
- Colónias de emigração; 
- Colónias de fazenda ou de plantação; 
- Colónias feitorias ou de comércio. 



173/205 
 

O governo português face à instabilidade e à falta de segurança no vale do Zambeze, resolveu 
conceder terras na África Oriental por um determinado prazo de tempo, daí o nome de prazos 
aos terrenos concedidos por El-Rei. Os prazos podiam ser considerados como colónias de 
fazenda ou de plantação. Afonso de Albuquerque, na Índia, com a finalidade de promover o 
estabelecimento dos portugueses, ligando-os às mulheres indígenas, concedeu-lhes 
gratuitamente, uma vez casados, prazos constituídos por terras confiscadas às aldeias. No 
Brasil foram concedidas as capitanias, por El-Rei. As terras que não estavam ocupadas ou não 
tinham dono, eram Terras da Coroa. O direito enfitêutico serviu de base à civilização na Europa 
e foi nesta altura levado para África. Os degredados e os soldados portugueses foram-se 
instalando e reuniram grandes propriedades. 
Os primeiros prazeiros foram indianos, sobretudo de Goa, que se tinham convertido à religião 
cristã. A ocupação e exploração da terra era feita pelo sistema transplantado da Europa, como 
se disse, chamado de Enfiteuse que é uma convenção, pela qual o senhor de um prédio 
transfere para outrem o domínio útil do mesmo prédio, obrigando-se o concessionário a pagar-
lhe uma pensão anual que se chama “foro” (ou aforamento). A posse efetiva das terras pelo 
súbdito de uma coroa, implicava a soberania dessa coroa sobre as mesmas. 

 
O sistema de prazos iniciou a colonização de Moçambique e ajudou a desenvolver a Zambézia. 
Estes prazos, de livre nomeação, para andarem sempre em filhas, com obrigação de casarem 
com portugueses, nascidos no Reino, eram concedidos com a condição dos prazeiros 
melhorarem as terras e residirem nelas, sob pena de comisso (lhes serem retirados). Os 
encabeçamentos eram feitos por três vidas, guardando sempre de preferência as fêmeas. Cada 
prazo era concedido em geral por um período de três gerações, ao fim das quais o prazo voltava 
para o governo português. 
Em 1629 Portugal conquista o Muenomotapa. Em 1630 já havia Tombo Foral e Feitoria Real em 
Sena. Em 1633 já havia nos Rios, Provedor e Ministro da Fazenda. 
Os negros que habitavam os prazos eram homens livres. 
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Na Zambézia havia dois tipos de escravidão: 
- Doméstica - a criadagem, guarda pessoal, familiares, e todos os que viviam no “chuambo” e 
faziam parte da casa do Senhor; 
- De negócio - comprava-se fora do prazo, nas terras mineiras ou de marfim, cujos régulos 
adquiriam os escravos de mais longe ainda ou os tomavam na guerra; estes iam ter a 
Quelimane, amarrados em fila ou ligados dois a dois, com forquilha de pau ao pescoço e pulsos 
atados, seguiam para a Ilha de Moçambique e eram vendidos para a Índia ou ilhas francesas. 
Em África o escravo chegava primeiro às mãos dos mercadores nativos, como prisioneiro de 
guerra ou oferecido como pagamento de tributo ao chefe tribal. O mercador levava-o até ao 
litoral onde seria comprado por agentes dos comerciantes portugueses ou árabes. 
De Moçambique (ilha) até ao Brasil, as viagens duravam até 76 dias. Além dos perigos de 
naufrágios e de assaltos de piratas, as péssimas condições de acomodação dos escravos a 
bordo agravavam o perigo de epidemias e originavam que só 45% dos embarcados chegassem 
ao seu destino, o mercado de escravos. 
Assim, estas “levas de escravos” para o Brasil raramente tiveram lugar. Em 1621 os holandeses 
ocuparam a cidade da Baía, no Brasil, mas por pouco tempo, no entanto de 1630 a 1654 
ocuparam Pernambuco tendo sido governador Maurício de Nassau. 
Em 1638 Portugal coloniza Mombaça como dependência de Goa. 
Em Moçambique os escravos fugidos reuniam-se em “aringas”. Nestas, os escravos armados 
pelos seus senhores, eram conhecidos por “achikundas”. Quanto aos serviços que 
executavam, contavam-se o policiamento do prazo, a cobrança de impostos e quando 
necessário constituíam exércitos privados do senhor do prazo. 
A situação ao longo do rio Zambeze era muito desordeira e desordenada, porque os prazeiros 
não obedeciam às ordens dos capitães nem das feitorias e punham em perigo as boas relações 
que os portugueses tinham com os reis e chefes de tribo. 
Entre 1629 e 1693 houve a chamada idade de ouro da Zambézia, através de algumas dezenas de 
Grandes Senhores que construíram as áreas conhecidas por Rios de Sena, Quelimane, Chire, 
Tete e Barué. O Estado português dispunha apenas de um Tenente General, de um Feitor, um 
escrivão e 50 pobres soldados espalhados pelos rios. 
 

2.3 – Nova Época Portuguesa: 
Do reinado de D. João IV (1640-1656) ao reinado de D. Manuel II (1908 1910) 
 
Após a Revolução de 1640, o poder ficou nas mãos da Família Bragança. 
 
Reinado de D. João IV (1640-1656) 
Neste reinado, as soberanias na colónia estavam muito espalhadas, nomeadamente pelos 
prazeiros que tinham toda a força política em Moçambique. 

 
Em 1640, após a restauração, o cargo de Governador destas regiões esteve a leilão e foi 
arrematado por 30 000 pardaus (moeda em uso na Índia portuguesa) por Francisco da Silveira. 
Como Angola estava submetida aos holandeses houve várias levas de escravos para o Brasil. 
Por 1650 as soberanias particulares portuguesas espalhavam-se por: 



175/205 
 

- Manica; 
- Mocaranga (área situada no actual Zimbabwe, entre o Zambeze e o Limpopo); 
- Abutua. 
Essas soberanias tinham como senhores alguns poderosos prazeiros, como: 
- Gonçalo João - em Maramuca 
- Sisnando Dias Baião - em Abutua 
- António Lobo da Silva - no Barué 
- Lourenço de Matos - em Butonga 
A colonização senhorial da Zambézia acabou por subverter a autoridade do Estado e gerou a 
anarquia feudal. O Régulo Mavura com a sua política de colaboração com os portugueses, 
permitiu que se construíssem várias igrejas, uma das quais em Zimbabwe. 
Em 1652 apareceram franceses à pesca da baleia e de focas. Neste ano morreu Mavura, após 22 
anos de apoio à política dos portugueses, e os holandeses instalaram-se no Cabo (da Boa 
Esperança), mas apenas para apoiar os seus navios que iam e vinham de Batávia (Indonésia). 
Ficaram no Cabo, 90 colonizadores calvinistas holandeses sob o comando de Jan Van 
Riebeeck. Tentaram conquistar a Ilha de Moçambique, mas não conseguiram. 
Em 1653, quando o padre jesuíta Martinus Martini chegou ao Cabo, informou que na costa 
oriental de África num local a 250 milhas a leste do Cabo, a 22 ½ graus Sul, e a sul do Cabo das 
Correntes, no Rio dos Reijos (seria Reis?) realizava-se a troca (resgate) de “roupas brancas e 
pintadas, tabaco, contas de vidro, guizos e sal” por “ escravos, ouro, marfim, e ébano”. Embora 
querendo aproveitar esta novidade os holandeses, antes de tentarem ir aos locais indicados, 
deslocavam-se primeiro a Madagáscar e às Ilhas Maurícias, procurando arroz e escravos, e 
tentavam na volta a procurar Çofala, Cuama, Monomotapa, Butua, os Medaos de Ouro e o rio 
dos Reijos. No entanto no regresso os barcos holandeses apenas conseguiram aportar em 
Mossel Bay em 1654. 
Nesta data os franceses instalaram-se em Madagáscar. 
 
Reinado de D. Afonso VI (1656-1683) 
Foram feitas muitas cedências aos ingleses nomeadamente quando do casamento da Princesa 
Catarina. A Ilha de Moçambique resistiu a cercos holandeses. Chegou mais uma leva de colonos 
para a Zambézia. 
Em 1657 os holandeses abandonaram a atividade de corso aos navios portugueses. Em 1659 os 
ingleses tomaram a Ilha de S. Helena. 
Em 1660, Jan Danckert recebeu ordem para visitar por terra a Delagoa Baai, o Monomotapa, 
Butua e Davaque, mas depressa desistiu. 
Em 1661 os ingleses receberam como dote da Princesa Catarina, Bombaim e Tanger, e 
prometeram proteger todas as colónias portuguesas, mas em Moçambique, região onde havia 
uma ameaça dos portugueses serem suplantados pelos ingleses através da chamada 
“penetração pacífica”, ou de outro modo, o que mantinha as autoridades locais em estado de 
alarme. O negócio da escravatura ainda e por muitos anos a única manifestação em África da 
Missão Civilizadora portuguesa, não era tão lucrativa que tentasse os ingleses a explorá-la, pelo 
que deixaram a região aos seus aliados e ajudaram-nos a afastar os holandeses, agora 
estabelecidos muito a sul, no Cabo. 
Em 1662 os holandeses enviam 7 navios e 1227 homens para conquistar a Ilha de Moçambique, 
e embora tivessem mantido o máximo segredo, voltaram a falhar nessa tentativa. 
Em 1667 toda a Zambézia estava submetida à coroa. Também em 1667, o holandês Pieter van 
Meerhoff recebeu ordem (da Companhia) para, na volta de Madagáscar, tocar e reconhecer a 
baía de Verhagens, o rio Save (Basareta), a Aguada da Boa Paz, a Ponta de Santa Maria, o Rio da 
Lagoa (Maputo), a Ponta de S.ta Lúcia, o Rio do Infante, a Baaia da Allagoa, o Mosselhaai, o 
Vishhaai, o Stunjsbaai e o Rio Dolce. 
Meerhoff levou um navio de fundo chato para subir o Rio Cuama (Zambeze). No entanto, o 
comandante e 8 homens foram mortos em Madagáscar, e nada mais se fez. 
Em 1677 novamente os holandeses tentaram negociar com os indígenas da costa oriental 
africana, mas face ao deficiente conhecimento da costa e dos métodos e meios de navegação 
que os portugueses possuíam, nada conseguiram. 
Embora o Brasil desviasse muita gente do Reino e Moçambique tivesse sido relegado, até por 
ser considerado “cemitério de brancos”, por esta data deslocaram-se 600 homens 
metropolitanos para colonizarem a Zambézia, levando mulheres e missionários católicos. 
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No ano de 1680 os povos Rozwi, com o seu chefe Changamire atacam o território dos Butua, em 
1684 ataca o Monomotapa, e em 1688 reina no seu imenso território. Não deixou que os prazos 
da sua zona, se alargassem. É nesta data, em 1680 que é extinta a Junta de Comércio passando 
o mesmo a ser livre. 
O sultanato de Quiloa torna-se independente de Portugal. 
 
Reinado de D. Pedro II (1683-1707) 
Na Zambézia diminui a presença de portugueses. 
Em 1690 Changamire consegue reunir ao Império os reinos de Manica e de Quiteve, e destrói 
Macequece, que só é reconstruída em 1715. 
Em 1695 o Monomotapa com Chirimbi, volta a negociar com os portugueses, que o tinham 
educado em Goa. Mais tarde Dombo retoma o Monomotapa e os portugueses de Tete 
reconhecem a sua autoridade. Esta durou até 1830, ano em que os zulus destruíram muitas 
cidades. 
Em 1698 e depois da queda de Mombaça, os portugueses concentram a sua atenção no litoral 
de Moçambique. Em 1696 dos terrenos explorados, só restou a velha Zambézia. 
 
Reinado de D. João V (1707-1750) 
Neste reinado tenta-se executar uma colonização correta, mas aumenta o número de escravos. 

 
 
Séc. XVIII de 1700 a 1799 
Em 1700 é resposta a Junta de Comércio a qual vai durar até 1720. Entre 1700 e 1880 decorre um 
período em que pela primeira vez os portugueses tentaram fazer uma colonização organizada. 
Em 1703 é assinado o Tratado de Methuen mas o ouro e os diamantes brasileiros só são 
descobertos entre 1720 e 1728. Assim os ingleses se sentem enganados por não estarem 
contemplados no Tratado. O número de escravos de Moçambique para o Brasil aumenta e mais 
de 100 milhões de libras de ouro são enviados para Lisboa, sendo deste valor grande parte 
enviada para Inglaterra o que vai ajudar a Revolução Industrial. Em 1730 os holandeses que se 
tinham instalado na Baía da Lagoa em 1721, abandonaram definitivamente a baía em 27 de 
dezembro. O seu forte Liberdade dependia da Companhia das Índias Holandesas instalada no 
Cabo. 
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No ano seguinte, em 1731, a localidade de Inhambane foi guarnecida militarmente com tropa 
portuguesa. 
Na Ilha de Moçambique havia um Capitão General e nos Rios de Sena um Tenente General. 
Entre 1700 e 1760 Moçambique tinha 300 homens nos destacamentos militares. Neste ano, 
passou a ter 10 companhias e no ano seguinte 11 companhias. De 1750 a 1800 também eram 
recebidos militares vindos do Brasil, mas normalmente degredados. Havia militares do Reino e 
de Goa. 
O Marquês de Pombal por volta de 1763-1764 elevou os estabelecimentos portugueses a vilas e 
substituiu a figura de capitão-mor por comandante. A incorporação de militares foi sempre 
insuficiente porquanto havia muitas mortes por doença e em combate, e ainda deserções; 
também alguns se instalavam na colónia como comerciantes, diminuindo os efetivos militares. 
Em 1750 toda a Zambézia estava na mão de quatro poderosas famílias: 
- Joaquim da Cruz (Nhaúde) - Massangano 
- Manuel António de Sousa (Gouveia) - Gorongosa 
- Vaz dos Santos - Massingir 
- Gonçalo Caetano Pereira - Maranga. 
O desenho da figura abaixo, de meados do Séc. XVIII permite analisar quais as áreas da África 
Oriental Portuguesa e de Angola mais percorridas por comerciantes e aventureiros e demonstra 
que além dos bóeres junto ao Cabo da Boa Esperança e dos franceses em Madagáscar, só os 
portugueses se tinham entranhado na selva africana. 
Entre 1730 e 1740, não houve forças militares nos Rios Cuama que permitissem recuperar as 
terras do ouro. Em 1750 Pemba ganha autonomia face a Oman. 
No Séc. XVIII as classes dominantes em Moçambique eram as comunidades indianas e afro-
portuguesas (mulatos). 
Tirando vantagem da superioridade das suas armas e aproveitando a tendência dos povos 
africanos em serem supersticiosos, utilizando os próprios africanos para apanhar e vender os 
próprios irmãos, os portugueses desenvolveram a escravatura sem disso serem pioneiros. 
Como os primeiros portugueses a se fixarem em Moçambique, foram degredados a cumprirem 
penas, e por terem sido largados em liberdade, cedo se transformaram em comerciantes. E o 
comércio mais fácil na altura era o de compra e venda de escravos. Estes eram-lhes fornecidos 
pelos próprios africanos que ao lutarem contra outra tribo vendiam os prisioneiros aos 
portugueses. Estes, por sua vez, iam vendê-los aos árabes que os levavam para a Arábia e 
outros países do Médio Oriente. 

 
Desde 1731 que na capital da colónia (Ilha de Moçambique), nada se sabe, sobre a Baía da 
Lagoa, porque só interessavam as feitorias que dessem lucro, como o Ibo e Sofala, mas, no 
entanto, desde 1630 que tal área era do conhecimento geral. 
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Reinado de D. José I (1750-1777) 
 
O Marquês de Pombal começou a interessar-se pelo problema das colónias e deu 
independência a Moçambique, como colónia, face a Goa. 
Em 1750 aparece a primeira referência do Sheikado de Kitangonia. 
Em 1753 mais referências ao Sheikado de Sankul. 
Em 1752 a Capitania Geral de Moçambique torna-se independente de Goa. Moçambique passa a 
Colónia. 
Em 1753 foram enviados para a colónia 376 oficiais e soldados do reino, tendo chegado a 
Moçambique somente 315. A colónia teria então um total de 372 homens de armas. 
Neste ano de 1753 o Capitão General Melo e Castro, Conde de Galveias, disse que só conhece a 
Baía da Lagoa por tradição, e, no entanto, esta era conhecida desde 1544. Não obstante, envia 
um iate para a baía para reconhecimento. Dois anos depois, quando o navio Naarsfigheid 
naufragou na baía, não havia lá nenhum iate português. Os náufragos desse navio ficaram dois 
anos na baía sem qualquer problema com os autóctones. 
Em 1760 a região dos Rios de Sena tinha uma companhia de Infantaria destacada do Regimento 
de Moçambique (Ilha) que guarnecia a vila de Sena,54 e fazia guarda ao Tenente General e ao 
Governador dos Rios. O efetivo reduzido aparente das forças portuguesas não indicava 
fraqueza porque a maioria das ações militares eram executadas pelos “achikundas” dos 
prazeiros. 
Os governos dos Rios de Sena tornaram-se tão proeminentes e independentes, que foi difícil 
aos capitães generais, em 1752, reduzi-los às proporções de governo subalterno, ainda porque 
durante anos dependeram diretamente do Vice-Rei em Goa. 
Em 1755 aconteceu o terramoto de Lisboa. Outro terramoto aconteceu em Moçambique: Foi a 
invasão dos Banianes sob orientação jesuíta, desde a Índia (Diu). É deste ano o Real Decreto de 
29 março que extingue a Superintendência do Comércio de Moçambique através do Conselho 
de Fazenda do Estado da Índia. Foi o Governador Melo e Castro, mesmo acusado de governo 
ditatorial, quem governou efetivamente Moçambique, porque além de inúmeras medidas 
positivas que lançou, ganhou definitivamente a batalha da autonomia da colónia, face à Índia, e 
alargou as fronteiras da África oriental desde o Rovuma a Lourenço Marques. 
Moçambique teve antes do Séc. XVIII moeda própria, primeiro os Meticais Ouro. Depois o 
Cruzado, e o Cruzado ouro que valia 400 réis. 
Só em 1760 a Ilha de Ibo, no norte de Moçambique foi guarnecida militarmente. Em 1764 Sofala, 
Tete, Sena e Manica foram elevadas a vilas. 
O sistema de prazos na Zambézia, falhou como casal agrícola. Ainda se tentou por alvará de 3 
de abril de 1760, reduzir o tamanho dos mesmos. Assim, se marginassem um rio ou fossem de 
minas, seriam de meia légua por uma, ou de três léguas por uma se ficassem no interior. 

 
Mas tal era irreal face à realidade da Zambézia. Por exemplo no distrito de Tete: a prazeira Maria 
Pinheiro tinha em seu nome 6 prazos; os padres jesuítas tinham 4 prazos; os padres 
dominicanos tinham 2 prazos; outros quatro colonos tinham 2 prazos cada um. 
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Dizia-se então que o prazo mais pequeno tinha de comprimento ou largura, um dia de jornada e 
que havia muitos que se não andavam em 3 dias a cavalo e outros ainda nem em 8 dias. 
E a propósito de donas (de prazo) esse era o título que, desde o tempo de D. Maria I, era dado e 
usado por várias mulatas ricas de Sofala, Quelimane, Sena e Tete donas de uma porção de terra 
vinculada, em que plantavam palmares; esse título e vínculo era transmitido de mãe para a filha 
mais velha e nunca aos filhos e essa regalia era tendente a proteger o começo do comércio dos 
brancos, que para lá iam e que casavam cafrealmente com elas, ficando “Ipso facto” 
administradores das referidas propriedades, das quais tiravam o início da sua fortuna. Porém, 
como o maior negócio era a escravatura, as casas das espaçosas vivendas das donas, tinham 
adjacentes grandes cercados de muros altíssimos, que as englobavam em parte e nos quais se 
guardavam os escravos trazidos do interior para serem vendidos para o Brasil. 
Quando os brancos, que viviam com elas, voltavam ricos para Portugal, esperavam por eles 
alguns anos, raramente mais de dois, e de novo se casavam cafrealmente com outro branco, 
que por sua vez, tomava a seu cargo o trato do palmar do vínculo e por vezes adquiriam, antes 
de se irem embora, mais terras para vincular em nome de qualquer filha que tinham tido da sua 
dona. Em 1936 ainda se encontravam algumas donas velhas muito respeitáveis. 
Mas em 1755, quando o comércio foi declarado livre, (Marquês de Pombal), o objetivo principal 
passou a ser o comércio da escravatura, em prejuízo da agricultura. 
Embora fosse relativamente reduzido o domínio português efetivo na África Oriental, nos fins do 
Séc. XVIII, os colonos tinham largo conhecimento dos povos além-fronteiras com os quais 
estavam em permanente contacto comercial. No entanto, perante as imigrações guerreiras do 
Séc. XIX o sistema de prazos esboroou-se. 

 
Em meados do Séc. XVIII, Morais Pereira, desembargador da relação de Goa, relatava que: 
“…em Zimboé, residia o imperador, que ficava a 6 dias de caminho de Tete. Ali estacionava a 
Companhia (militar) do Zimbaué, com o seu capitão (mór) e a dotação de 1 alferes, 2 sargentos, 
1 tambor, 1 capelão, 1 cirurgião e 30 soldados”.”No Zumbo havia um capitão-mor e uma 
pequena guarnição de 24 soldados e 1 oficial”. 
Pondo de parte o caso do delta do Zambeze, só em mais dois pontos os portugueses 
ultrapassaram o rio (Zambeze) para Norte: 
- Na confluência do Shire 
- Defronte de Tete. 
No Império do Muenomotapa, possuíam os portugueses “a vila de Quilimane com hua porção de 
terras conquistadas e outras compradas, com 15 ou 20 léguas ao longo do Zambeze e 6 léguas 
de fundo pela beira-mar até ao Lugela”. 
Diz um cronista anónimo que “o reino de Manica foi localizado por José Francisco da Fonseca, 
professor de Náutica, que ali foi capitão-mor, em 18 ½ graus de longitude (deveria ser latitude 
sul)”. 
A tradição local diz que as terras de Manica foram efetivamente doadas pelo Monomotapa aos 
portugueses em 1580, mas que nunca foram ocupadas. 
Em 1761 o Marquês de Pombal extinguiu a escravidão no território de Portugal Continental 
considerando todos os escravos que desembarcassem no continente como “libertos e forros”. 
Em 1767 veio da Índia uma companhia de Sipaios com um capitão, um alferes, dois sargentos e 
59 praças. Em 1773 esta companhia teve alguns revezes em combate, mas o governo da Índia  
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não autorizou a sua rendição. O sargento Nicolau Pascoal da Cruz ficou em Moçambique, e anos 
mais tarde os seus descendentes deram brado na História. [Em 1800 António José da Cruz foi 
condenado e executado na Ilha de Moçambique e em 1860 António Vicente da Cruz, o Bonga, 
resistiu a pelo menos quatro investidas do exército colonial]. 
 
Reinado de D. Maria I (1777-1816) 
D. Maria tornou extensiva a Moçambique a reforma do Conde de Lippe no Exército português. 
Continuou o envio de degredados para a Costa de África. 
Em 1779 a reforma (de 1773) do Conde de Lippe, chegou a Moçambique pelo que o efetivo da 
colónia passou a ser de 1169 homens. No entanto, a malária ia dizimando os reinóis (pessoal 
oriundo do reino). Assim, a Índia mandou novamente tropas indianas, mas estas foram enviadas 
para Lourenço Marques, onde os austríacos queriam instalar- se. 
Entre 1779 e 1781 os governadores passaram também a ser regedores da Justiça da África 
Oriental. 
Por 1780 o comércio mais rendoso era a escravatura. Os escravos eram utilizados, não pela sua 
venda, mas no comércio pelo interior (eram usados como funantes, pombeiros ou moçambazes) 
e nas caçadas aos elefantes. 
Em 1781 chegou da Índia um efetivo de três companhias de sipaios as quais por desastres e por 
doença ficaram rapidamente reduzidas a 11 homens. 
Mesmo quando o sistema de Prazos da Coroa já era caduco, cerca de 1790, ainda se viram 
colonos a registarem prazos na Fazenda Real de Sena, pedindo carta e a pagarem foros. 
Em 1792 o Regimento de Moçambique (Ilha) foi considerado inviável, pela Secretaria do Estado, 
porquanto era impossível manter dez companhias de infantaria com 147 oficiais e 1022 praças, 
mais as companhias de artilharia, com o envio de 40 a 60 degredados anualmente para a 
colónia. Efetivamente muito poucos e de qualidade duvidosa. Tanto o Reino como o Brasil, 
como a Índia, sempre enviavam degredados para Moçambique. Assim, foi dada ordem ao 
Governador dos Rios que enviasse 350 a 400 recrutas naturais de Moçambique, para a Ilha, para 
receberem instrução militar. No ano seguinte aumentaram as quezílias com o povo swaili e com 
visitantes franceses que vinham à procura de escravos. 
No presídio de Manica em 1794 havia um efetivo de 13 soldados, os quais só faziam despesa. 
Nesse ano eram pagos da seguinte maneira: 

 
As funções de capitão-mor e de sargento-mor quando da sua instituição, foram exercidas por 
pessoas idóneas e com a conveniente categoria e indispensáveis requisitos, quer militares, 
quer sertanejos ou ainda negociantes, de preferência brancos. As suas funções cobriam a 
resolução de “milandos”, peculiares questões cafreais entre indígenas, a concessão de 
licenças, a vigilância do comércio e da caça, a manutenção da ordem na jurisdição das suas 
capitanias, a proteção às caravanas e cáfilas, o levantamento e comando de sipaios e de tropas 
irregulares. Quando substituídos por filhos normalmente mestiços foram-se cafrealizando, e 
alguns só curavam de enriquecer. Se as famílias se extinguiam, eram escolhidos outros brancos  
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entre a reduzidíssima e geralmente ignorante colónia europeia, constituída por mercadores, ou 
antigos soldados residentes. 

 
São exemplos: 
- Capitão-mor de Quelimane - antigo soldado António Lopes; 
- Capitão-mor de Cheringoma - antigo soldado Comendador Barata; 
- Capitão-mor de Mechindo - o negociante N. de Carvalho; 
- Capitão-mor de Sena - o analfabeto Anselmo Ferrão; 
- Capitão-mor de Tete - o bom e valente, mas ignaro, João Martins; 
- Capitão-mor de Manica e Quitevo - Manuel António de Sousa, inteligente, mas pouco culto; 
- Capitão-mor da Chicoa - o boçal Inácio Xavier, moçambicano negro; 
- Capitão-mor do Zumbo - Araújo Lobo. 
Manuel António de Sousa auxiliou as tropas portuguesas em 1856, 1863 e 1869, foi recebido por 
El-rei em Portugal e foi promovido a Coronel Honorário do exército ultramarino, comendador de 
Aviz e condecorado com a medalha de bons serviços. 
Entre 1796 e 1801 o governador Menezes e Costa fortificou Lourenço Marques e mandou 
construir a 1ª Escola Primária. 
 
Séc. XIX de 1800 a 1899 
Até o começo do Séc. XIX, a ação portuguesa na costa oriental africana, é um movimento de 
interesses particulares de que o Estado é um mero comparticipante, sempre o menor. Todo o 
comércio se fazia sem uma linha escrita, informando como se procedia. Os holandeses, pelo 
contrário, trabalhando para a Companhia das Índias Orientais tudo teriam de relatar, mas os 
portugueses desde os governadores, capitães, padres, feitores, pilotos, marinheiros e soldados, 
todos eram comerciantes, sertanejos e só acessoriamente funcionários. 
Em termos de emigrantes, durante o séc. XIX e a primeira metade do séc. XX, Portugal enviou 
para as colónias uma população composta de condenados ou de indesejáveis, tanto civis como 
militares, os soldados incorrigíveis. Aliás era a política europeia, o envio de degredados para a 
“costa de África”. 
Realmente território português no início do séc. XIX (1800) eram a cidade de Moçambique (Ilha); 
a ilha de Ibo; e a chamada Terra Firme, com 500km2 e 15000 habitantes e são territórios dos 
vassalos da cidade de Moçambique, além da Zambézia e da região de Lourenço Marques. 
Quando no fim do Séc. XIX a coroa autorizou a ocupação dos territórios por companhias de 
plantação (Boror, etc.) os achikundas, acima referidos, ajudaram os senhores dos prazos a 
resistirem a essas companhias. Como escravos guerreiros isentos de pagamento de imposto e 
de trabalho servil, não aceitaram o trabalho forçado nas companhias de plantação e, fugindo de  



182/205 
 

aringa em aringa, deram muito trabalho às tropas quando em campanha de pacificação. É 
histórica a existência da República Militar de Maganja da Costa, constituída por achikundas do 
prazeiro João Bonifácio Alves da Silva, que haviam conquistado o Angoche para os 
portugueses e tendo o seu chefe morrido em combate, regressaram à aringa de Maganja da 
Costa, onde se mantiveram durante décadas organizados em república, segundo testemunho de 
Azevedo Coutinho. 

 
Em 1806 Napoleão planeou a repartição de Portugal, ficando as colónias para a França. 
Em 1811 o povo macua mata o Governador de Ibo. Nessa altura a ilha de Ibo dispunha de dois 
fortes e uma companhia de Infantaria. Entre 1800, 1808/1809, 1815 e 1816 a ilha é devastada por 
piratas. 
Em Inglaterra a abolição teórica da escravatura teve lugar em 1807, e em Portugal em 1836. 
Entre 1810 e 1814 o governador Sousa e Sá criou um júri de pleitos comerciais (com 
negociantes de chapéu e touca, isto é, europeus, mouros e gentios). 
E em 1814 a colónia do Cabo é vendida pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, aos 
ingleses por cinco milhões de libras. Os ingleses nesta altura só se interessavam por Lourenço 
Marques por ser um ponto estratégico para a Índia e por a sua posse poder prejudicar os 
holandeses no oriente. O interior de África, nessa altura, não lhes interessava. Mas em 1815 a 
Inglaterra só domina a pequena colónia do cabo da Boa esperança; quem domina o resto são os 
boers, descendentes de holandeses e agricultores, e que governam desde o Cabo das Agulhas 
até ao Rio Orange; os portugueses dominam o litoral de Moçambique entre o Rio Rovuma e o 
sul de Lourenço Marques. 
[As fronteiras dos territórios ultramarino portugueses foram marcadas desde os tratados de 
1815 até à Conferência de Berlim em 15 de novembro de 1885 e pelas convenções 
subsequentes]. 
Em 14 de Agosto de 1815 fez-se a paz no Transval. Neste ano deu-se a real separação do Brasil 
de Portugal, sob um ramo da família real portuguesa. 
 
Reinado de D. João VI (1816-1826) 
Reinado submetido a diversos ataques dos Vátuas no Sul de Moçambique. 
Em 1818 o Shaka Zulu, o Napoleão da África Austral, toma o poder na região dos Ngonis (Natal). 
Soshangane, um dos chefes derrotados por Shaka Zulu refugiou-se na região de Lourenço 
Marques, e após algumas lutas chegou a acordo com os portugueses e estes continuaram na 
feitoria onde tinham construído um forte. (Soshangane ficou em L. Marques até 1828). 
Em 1822 o Brasil declarou a sua independência de Portugal. 
Entre 1824 e 1828 aconteceram diversos ataques a Lourenço Marques organizados pelos Vátuas 
(Zulus que se desenvolveram com Shaka Zulu). Em 1825 é fundado o reino de AmaGaza. 
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Reinado de D. Maria II (1826-1853) 
Aumentam os ataques no sul de Moçambique, mas foi abolida a escravatura ou pelo menos, o 
tráfego de escravos. Realizam-se muitas viagens de exploração do interior de África e 
desmorona-se o grande império do Monomotapa. 
Entre 1831/34 e 1846/47 aumentaram as perturbações internas em Portugal Continental, pelo 
que aumenta a dívida pública, e só perante crise militar grave é que as colónias são assistidas. 
Em 1832 o Duque de Palmela foi, por D. Pedro IV, encarregado de ir a Londres negociar a 
intervenção da Inglaterra em favor de D. Maria II, sendo em troca cedido àquela nação a posse 
de Lourenço Marques. 
Em 1834 as lutas em Portugal entre Miguelistas e Liberais e dois anos depois a abolição 
instantânea da escravatura, são indicadas como as causas da decadência da Zambézia. Neste 
ano de 1834 (22 de outubro), o presídio de Lourenço Marques foi atacado duas vezes pelos 
vátuas da Matola e da Moamba, que conseguiram por fim aprisionar o governador Dionísio 
Ribeiro e o supliciaram barbaramente na ilha Xefina. As tropas de Soshangane vindo de 
Chaimite, capital do império de Gaza destroem Inhambane. 
 
Em 10 Dez 1836 a África Oriental Portuguesa passa a Província Ultramarina e é abolida a 
escravatura 
Neste ano Soshangane ataca Sofala e Manica. Os portugueses saíram de Manica e refugiaram-
se em Sofala. Foram ainda atacados os prazeiros do Zambeze. O Império de Gaza nesta altura 
ficava definido entre o Zambeze e Lourenço Marques. Ainda em 1836 o Marquez de Aracaty, 
João Carlos, aboliu a escravatura, mas sob pressão de traficantes suspendeu o decreto. Mas 
Joaquim Pereira Maninho, pressionado em 1840 por dois barcos ingleses que se encontravam 
em Moçambique, mandou executar a mesma lei da abolição. Os Decretos de 6 Nov 1838, 22 Dez 
1854 e 27 Out 1880, tentaram extinguir os prazos, mas não o conseguiram. No ano de 1835, os 
Boers sob a liderança de Orich, resolveram tomar conta da Baía da Lagoa, que consideravam a 
saída natural do Transval para o mar. Estes bóeres viviam nos seus carros, nos quais se 
deslocavam de um poço de água para o outro. Tinham uma cobertura de lona, e 1,20m de 
largura por 5 m de comprimento e eram puxados por um número de bois que podia chegar aos 
vinte animais. Conduziam grandes manadas de gado vacum e ovino chegando a 200 vacas e a 3 
000 ovelhas por família. 

 
Entre 1841 e 1866 Livingstone deambulou por África primeiro como missionário ao serviço de 
Inglaterra, depois como desbravador dos sertões e finalmente como descobridor das nascentes 
do rio Nilo que nunca encontrou. Declarou-se descobridor do Lago Niassa o qual já era 
conhecido dos pombeiros portugueses havia vários anos. Entre 1852 e 1856 atravessou o sul de 
África, de Angola, seguindo o rio Zambeze, até à sua foz. De 1858 a 1863 voltou ao Zambeze e à 
região a norte deste rio. Em 1866 subiu o rio Rovuma na busca incessante da nascente do Nilo. 
Foi cônsul dos Negócios Estrangeiros inglês para as tribos da África Oriental. 
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Anti esclavagista primário, teve, no entanto, de pedir ajuda a traficantes de escravos árabes 
para poder continuar a sua exploração. Livingstone e muitos outros exploradores 
contemporâneos que se aventuraram no interior de África, seguiram as rotas iniciadas com 
caravanas de escravos. Este senhor era anti-português e anti-esclavagista. 

 
Em junho de 1840 o estado da África Oriental Portuguesa foi dividido em seis distritos militares: 
1 - Moçambique; 2 - Quelimane e Rios de Sena; 3 - Inhambane; 4 - Lourenço Marques; 5 - Sofala; 
6 - Cabo Delgado 
O tratado Luso-Britânico de 3Jul1842, associava o tráfico de escravos à pirataria e autorizava a 
Royal Navy a vistoriar os navios de bandeira portuguesa. Em 1847 os navios britânicos estavam 
autorizados a entrar em águas portuguesas. 
A Ilha de Moçambique foi vila desde 1763 e cidade desde 1818. 
Em 1846 os bóeres instalaram-se a 100 léguas de Lourenço Marques, mas contactados por João 
Albasini e Avelino Xaves de Menezes e pelo Padre J. Santa Rita, foi conseguido um 
entendimento. 
Em 1850 desmorona-se o Império do Muenomotapa. O povo Nguni (zulu) vindo da África do Sul, 
invade e funda o Império de Gaza. 
Sá da Bandeira pressionou para que o Conselho Ultramarino em 1851 e 1854, libertasse os 
escravos pertencentes ao Estado, e em 1856, os escravos das câmaras, das misericórdias e das 
igrejas. Notar que a escravatura tinha sido abolida em 1836. 
 
Reinado de D. Pedro V (1853-1861) 
Reinado com grandes problemas internacionais porquanto a Inglaterra e Cecil Rhodes 
começaram anexando territórios em África.  
Massangano é de novo um problema. Em 1853 novos problemas com a família Cruz de 
Massangano.  
Moçambique chegou a ser apontado como o “paraíso dos traficantes”, fornecendo não só 
escravos para o Brasil mas também para os Estados Unidos da América, onde a escravatura já 
tinha sido abolida. 
Em 1854 os prazos da coroa não davam réditos (rendimentos). Em 1857 todos os portos de 
Moçambique estavam abertos a navios estrangeiros, e a Inglaterra instalou consulado em 
Moçambique sendo Livingstone seu cônsul em Quelimane. A Inglaterra anexou o regulado de 
Changamire pondo-o sob a administração de Cecil Rhodes. Também em 1857 foi aprisionada em 
Moçambique, a barca francesa Charles et Georges, por tráfego de escravos. Os franceses 
ameaçaram atacar Lisboa se a barca não fosse libertada, pelo que seguiu a sua viagem sem 
escravos. 
Em 1858 o Governador João Tavares de Almeida enfrentou problemas de sedição das forças 
estacionadas na Ilha e foi preso. 
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No ano seguinte Livingstone passou em Tete e deixou 60 makokolos abandonados. Estes iriam 
mais tarde originar graves problemas com as autoridades portuguesas. 
Em 1859 os vátuas atacam a fortaleza de Sofala, mas não conseguem tomá-la. Entre 1856 e 1859 
morreu Soshangane, sucedeu-lhe Mawewe, que mudou a capital para Bilene. 
O seu irmão Muzila substituiu-o e tornou a mudar a capital para Chaimite e governou até 1885, 
ano em que lhe sucedeu Gungunhana. Muzila manteve sempre boas relações com os 
portugueses. 
Por portaria de 4 de fevereiro de 1858, a Zona conhecida por Rios de Sena passou a chamar-se 
Zambézia e constituía a totalidade dos territórios sujeitos à soberania portuguesa no vale do 
Zambeze, desde a foz (tem várias) até acima do antigo presídio de Zumbo. A extensão deste 
território até ao Zumbo pode ser calculada em 1000 km. A sua largura não está bem 
determinada, mas os limites são: pelo lado sul, os territórios do distrito de Sofala e pelo lado 
Norte, o sertão do Angoche. 
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Na segunda metade do séc. XIX, um descendente da família Cruz de Massangano, obteve quatro 
vitórias sucessivas sobre as tropas regulares portuguesas e armou a sua “aringa” com 
artilharia abandonada por estas tropas. “Bonga de seu nome, só queria ruminar em paz no seu 
prazo”. 
Em 1869, uma expedição ao Vale do Rio Zambeze contou com a participação de tropa indiana 
(sipaios) exatamente contra Bonga. Assim entre 1836 e 1862 o Zumbo é abandonado pelos 
portugueses. 

 
 
Reinado de D. Luís (1861-1889) 
Novos problemas em Moçambique, alguns solucionados por MacMahon. A política encaminha-
se para a solução das companhias majestáticas. 
Em 1861 o capitão inglês Bickford tinha declarado a Inhaca e a Ilha dos Elefantes (ou dos 
Portugueses) como território inglês. Portugal reclamou. A autoridade portuguesa sobre o 
interior a sul do rio Manhiça (Incomati) foi cedido aos portugueses por Muazita, chefe 
Matchangana. 
Entretanto foi saindo legislação que tentava organizar o Exército Ultramarino. O Decreto de 
31Jan1861 determinava: 
- As praças de pretos dos corpos do ultramar serão europeias e indígenas; 
- Os oficiais serão, metade nativos e portugueses não europeus e a outra metade serão do reino. 
Em 1864 existem 6400 homens na Infantaria Colonial, e 1500 homens na Artilharia Colonial em 
todo o Ultramar português. Em 1868 foi organizado um Batalhão Reforçado para intervir na 
Zambézia. 
Em 1868, o presidente dos boers Martinus Pretorius reclama o território de ambas as margens 
do rio Maputo, para o Transwaal, até ao mar. No ano seguinte o Transwaal recua e reconhece a 
soberania de Portugal sobre toda a baía da Lagoa. Deslocou-se uma missão portuguesa ao 
Transval para se acordar um tratado de comércio e delimitação de terras e em 29 de Julho foi 
assinado pelo presidente Pretorius e pelo nosso cônsul A.Duprat. Foi tentada a construção de 
uma estrada entre os dois países. Moçambique só é servido nesta data por barcos-correio 
ingleses. 
Em 1875 o presidente francês MacMahon arbitra favoravelmente para Portugal a posse e 
soberania da baía de Lourenço Marques e regiões circundantes. Joaquim Carlos Paiva de 
Andrade em 1877 foi convidado para Governador de Quelimane e Tete (Alta e Baixa Zambézia), 
mas não aceitou. Deslocou-se a Moçambique para estudar a Zambézia e organizou a Societé des 
Fundateurs de la Companhie General du Zambeze em 1878. Esta Societé em breve abriu 
falência. 
É ainda neste ano 1878, que foi descoberto ouro no Transval 
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Em 1880 os portugueses são desapossados de terras que tinham reconhecido e explorado no 
início do século. 

 
Na Revista Occidente de 1880, relatava Augusto Castilho a prisão de Mucusse Omar traficante 
de escravos:  
- Logo a sul da Ilha de Moçambique e da baía de Mocambo entre as portas de Bajona e de 
Mujincal, abrem-se as bocas dos rios Infuca e Quivolane, com complicados e sinuosos canais 
de mangais alagadiços. Pois era nesses esconderijos que Mucusse Omar desenvolvia o seu 
negócio de venda de infelizes indígenas que vinham do lago Niassa e eram levados para 
Madagáscar. Este senhor sempre zombou das autoridades portuguesa por vezes escondendo e 
por vezes pagando para disfarçar, seu comércio. Preso, foi julgado e condenado sendo depois 
degredado para Cabo Verde.  
Em 1881 Augusto Castilho dizia:  
- De janeiro a abril, Quelimane é um braço do Zambeze, alimentado pelos canais Quaqua e Mutu. 
- O delta que abrange 80 km de litoral e que se ramifica pouco a sul da Vila de Sena, está sempre 
sujeito a inundações periódicas e, portanto, muito fértil. Sena é vila desde 1763.  
- Nesta data, 1881, continua a fazer‑se comércio em Quelimane embora com dificuldades. Quase 
todos os edifícios são lacustres, mas os seus habitantes são hospitaleiros. 
No mesmo ano o mesmo Augusto Castilho dizia:  
- O comércio de Moçambique está desde tempos imemoriais nas mãos de baneanos da Índia, 
que se estabeleceram em todos os portos. São pacíficos de costumes sóbrios, só preocupados 
com lucrar pecuniariamente. Não podem matar qualquer animal mesmo daninho pelo que as 
suas casas são nojentas. São pouco asseados, sornas, sem brio e sem dignidade viril de forma 
alguma. Da índia recebem fazendas e contarias, e retornam marfim e libras esterlinas. 
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Apesar de em 1852 terem acalmado as guerras civis em Portugal, ainda em 1882 não se tinha 
olhado com atenção para o ultramar, nem havia recursos para se proceder a uma ocupação 
efetiva. Foi a altura das missões de exploração científica. Paiva de Andrade enviou duas 
expedições científicas a Moçambique, mas em 1883 desistiu face às exigências do Governo. 
Depois formou a Companhia de Ophir, para as minas de Manica e Quiteve em 1884. Faliu 
novamente. 
Mas em 1888 Paiva de Andrade, conseguiu financeiros para constituir a 1ª Companhia de 
Moçambique, instalada em Lisboa e Joaquim Pedro de Oliveira Martins como administrador em 
Moçambique. Mas também faliu. 
Entre 1880 e 1918, Portugal conduziu uma guerra permanente e distante, desconhecida do 
estrangeiro, mas que enfraqueceu o país. No final do séc. XIX alguns políticos propõem vender 
o Ultramar, mas só em 1851 e anos seguintes algumas ilhas da Oceânia foram vendidas por 
60000 patacas, incluindo a ilha das Flores (capital Larantuca) a Norte da ilha de Timor. 
Entre 1881 e 1885 registam-se as revoltas dos Namarrais, que muito trabalho deram para serem 
pacificados. Resumindo: entre 1854 e 1916, das 163 ações militares em Moçambique, 55 foram 
na Zambézia. 
Em 1884 foi inaugurada a linha de vapores entre o Cabo, Lourenço Marques e Aden. Em 1887 é 
inaugurado o Caminho de Ferro de Lourenço Marques até à fronteira do Transval (Ressano 
Garcia), e desenrolaram-se ações militares da Marinha no Norte de Moçambique. Ainda neste 
ano se pretendeu definir a fronteira norte da Africa Oriental Portuguesa com o Sultanato de 
Zanzibar, o que foi sempre difícil. Augusto Castilho e Oliveira Gomes conseguem a rendição dos 
Bongas, na aringa de Montontaura.  
A Zambézia está pacificada.  
No ano seguinte Portugal decide controlar diretamente apenas a parte sul de Moçambique, 
entregando o Norte e o Centro a companhias majestáticas, na maior parte de capitais ingleses. 
São as Companhias do Niassa, da Zambézia e de Moçambique. 

 
Estas Companhias Majestáticas (comerciais) utilizadas no desenvolvimento de Moçambique só 
foram montadas depois de 1888. Em 11 de Fevereiro de 1888, Ndebele torna-se um protectorado 
inglês com o nome de Terra do Matabel ou Matabelandia administrado por Cecil Rhodes. Em 
dezembro é uma colónia da África Oriental Inglesa. Penso que as próprias Companhias 
Majestáticas (de Moçambique, do Niassa e da Zambézia) foram sucessoras dos Prazos, mas em 
vez de personalizar a sua gerência, entrou-se no caminho da desvinculação dos bens da nação, 
quase sempre para estrangeiros. 
No entanto há conhecimento de Companhias Comerciais desde 1587 quando se formou a 
Companhia das Índias Orientais por Filipe II de Espanha, e em 1600 com o mesmo nome, mas 
inglesa, e em 1602 com o mesmo nome, mas holandesa e em 1664 com o mesmo nome, mas 
francesa. Entretanto em 1649, criou-se a Companhia General do Comércio do Brasil, holandesa 
traficando escravos e açúcar para a Europa. Em 1676 a Companhia do Cacheu e Rios da Guiné, 
em 1690 a Companhia de Cacheu e Cabo Verde só para escravos. Em 1694 Nova Companhia da 
Índia. Em 1755 a Companhia de Grão-Pará e Maranhão e a Companhia de Pernambuco e  
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Paraíba. Eram todas companhias que gozavam de privilégios especiais de forma a serem 
encorajadas a arriscarem os seus capitais nos perigos das navegações e do comércio. Também 
eram conhecidas como “Companhias da Carta”. 
A 1ª Companhia de Moçambique, destinava-se a extrair minérios, tendo o Estado português 
concedido direitos soberanos em 1888. Estes poderes foram modificados e alargados por 
Decretos posteriores de 30 Jun 1891, 22 Dez 1893 e 17 Mai 1897. A área da sua responsabilidade 
pode ser observada na figura abaixo. A Companhia tinha um Governador residente na cidade da 
Beira, devia promover a colonização com 1000 famílias portuguesas. Até 1899 foram enviados 
para a Beira 890 homens, 234 mulheres e 187 crianças. Face às más condições do porto de 
Sofala, foi escolhido Aruangua, onde foi instalado um posto militar e era um local que se 
chamava Chiveve ou Chiveu, para capital da companhia de Moçambique, com o nome de Beira 
em homenagem ao príncipe herdeiro nascido nessa data.  
A povoação foi criada por portaria nº 303 de 27Jul1887 e a aprovação do Foral data de 
18Jul1942/Dec.Lei nº 800.  
Beira foi elevada a cidade em 29Jul1907, sendo seu prazeiro (de Cheringoma) o Sr João 
Eduardo Coelho Barata. 

 
 
Reinado de D. Carlos (1889-1908) 
Último reinado com duração que permitiu fazer algo. Os caminhos-de-ferro foram impulsionados 
em Moçambique. Aumentaram as companhias inglesas e alemãs. Apareceram o “Mapa cor-de-
rosa” e o “Ultimatum inglês”. 
O Porto da Beira foi construído pela Companhia de Moçambique desde 1891. Era obrigação da 
Companhia mandar construir uma rede de caminhos-de-ferro e formaram-se as companhias 
inglesas: 
- Beira Railway - da fronteira até ao Pungué navegável. Inaugurado em 1894. 
- Beira Junction Railway - do Pungué até à Beira e cais acostável no porto. 
- Para o Malawi outra companhia inglesa a Trans Zambézia Railway construiu a ligação desde a 
Beira por Mutarara onde foi construída uma ponte sobre o Zambeze. 
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António Enes, então Comissário Régio, diz no seu relatório de 1893 (referindo-se à Zambézia):  
- Os terrenos inaproveitáveis ou só aproveitáveis com penoso sacrifício, impõem despesas de 
soberania. Falta o marfim, só procurado pelos monhés. A Zambézia abrange os distritos de 
Quelimane e de Tete e parte dos Territórios da companhia de Moçambique na margem direita do 
Zambeze. Sendo Tete a Alta Zambézia e o restante a baixa Zambézia ou a Agrícola.”  
E continuava António Enes: Nesta zona existem:  
- Companhia da Zambézia; 
- Companhia do Boror; 
- Companhia do Luabo; 
- Companhia de Assúcar de Moçambique; 
- Sociedade Madal e a Sena Sugar States. 
A Companhia da Zambézia pelos decretos de 26 Dez 1878, 28 Abr 1892 e 24 Set 1892, ficou com 
a administração de todos os prazos da coroa a norte do Zambeze e a oeste do Chire (Shire) e ao 
sul do Zambeze e a oeste do Luenha e do Masoé e conglomerava as companhias (todas 
estrangeiras): 
- Katanga; Central African and Zonthansberg; 
- International Flotilha Company; 
- African Trans-Telegraph; 
- Gold-Fields of Zambezia; 
- North Charterland Explotation. 
Em 1889 existe uma única Empresa Nacional de Navegação que serve Moçambique.  
Nesta época um sultão” Yao” líquida o Tenente Valadim e a sua companhia a caminho do Lago 
Niassa. A área é da companhia do Niassa. 
É interessante referir que o trabalho do major de Engenharia Joaquim José Machado, que em 
1882 planeou o traçado do caminho-de-ferro L. Marques - Pretória, em Moçambique e no 
Transwaal, aberto em 1890, teve o seu nome, dado pelos sul-africanos, a uma das estações, a 
estação de Machadodorp. 

 
 

No ano de 1885, teve lugar a conferência de Berlim, onde Portugal apenas foi admitido e não 
como fazendo parte integrante das potências africanas.  
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“Mapa cor-de-rosa” 

 
Ingenuamente Portugal apresentou nessa conferência o “Mapa cor-de-rosa”, tentando ligar 
Angola com Moçambique, mas efetivamente as zonas do interior, embora percorridas por 
pombeiros e comerciantes portugueses, não estavam efetivamente ocupadas, pelo que a 
Inglaterra dispersou os seus missionários e formou as suas Companhias da Carta que com 
voluntários e aventureiros tratou de em 1889 com Cecil Rhodes, perito em anexar territórios 
para Inglaterra e após ter anexado a zona de Kimberlay (diamantes) foi autorizado pelo governo 
inglês a formar a British South Africa Company no actual Zimbabwe. Com esta companhia 
formada e com mais alguns aventureiros lança-se à conquista da África Central. Em 1890 as 
tropas da mesma Companhia Majestática inglesa de Cecil Rhodes, deram origem à formação do 
Batalhão de Voluntários de Lourenço Marques, que lhes fez frente e os invasores retiraram do 
território da África Oriental portuguesa. 
Neste ano Gungunhana passou a governar o Império de Gaza, mas diminuído de duas grandes 
porções. A norte do rio Pungué, o prazeiro Manuel António de Sousa, tinha obtido este prazo até 
ao Zambeze, e a Sul, do rio Incomati, várias tribos se tinham declarado independentes, e 
mantinham muito boas relações com os portugueses de L. Marques.  
Gungunhana mal subiu ao poder foi contactado por agentes da British South Africa Company e 
por agentes do governo português que queriam assinar com ele um acordo em que o 
Gungunhana se declarasse vassalo e reconhecesse a autoridade de um dos governos. Embora 
tivesse assinado um acordo com os portugueses nunca recusou a proposta dos ingleses. 
Ainda em 1887 é inaugurado o caminho-de-ferro de Lourenço Marques para o Transwaal, mas só 
em 1889 o governo começou a administrá-lo. 
Em 1890 a Inglaterra envia o Ultimato Inglês, para o país seu mais antigo aliado, Portugal. 
Ou Portugal desiste das pretensões sobre o interland africano, ou uma esquadra britânica 
bombardeará Lisboa. 
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Em 1891 o conhecimento na Europa, do sul de África é muito fraco. Neste ano foi elaborado e 
assinado o tratado de 1891 que refere as fronteiras no sul de Moçambique, com o Transval, a 
Suazilândia e o Natal.  
Em 1892 foi formada a 2ª Companhia de Moçambique (comercial) embora com capitais 
estrangeiros. Nesta data a Beira foi declarada povoação urbana, embora essa designação fosse 
meramente legal e se destinasse apenas a justificar a divisão dos talhões entre o Estado e a 
Companhia de Moçambique que então tinha tomado posse da administração do Território. A 
reforma administrativa de 1891 define o território de Moçambique em duas províncias a Norte e 
a Sul do Zambeze. 
 
O Estado da África Oriental 
Neste ano António Enes disse sobre a Beira: “Custou-me a crer que a Beira fosse aquilo, areia e 
mangal debruando um enorme lameiro líquido em que o Pungué e o Buzi vão dissolver as 
próprias margens laceradas por correntes que fazem perder o pé aos rinocerontes”. 
Portugal entre 1891 e 1898 atravessou um período muito sombrio, com as finanças exaustas, 
tendo recorrido a empréstimos externos e apresentando como garantias desses empréstimos 
os resultados das alfândegas coloniais. A Inglaterra e a Alemanha, ambos tinham interesses nas 
minas do Transval recentemente descobertas. Assim prepararam um Acordo Anglo Alemão em 
1898, onde a Inglaterra faria um empréstimo a Portugal tendo como garantias o sul de 
Moçambique (Delagoa Bay) e a Alemanha faria também outro empréstimo tendo como garantia o 
Norte de Moçambique até ao Rio Zambeze e o Sul de Angola. Aos prestamistas só interessavam 
as alfandegas. Em anexo a Alemanha queria receber Walfish Bay e Timor. Ficou em discussão a 
ilha de Zanzibar e a zona de Pemba (Porto Amélia). O governo português não aceitou o 
conteúdo do acordo e em 14 de outubro de 1899 a Inglaterra finalmente assinou a declaração 
que garantia a integridade de todas as colónias portuguesas. 
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Entre 1890 e 1901 realizaram se as seguintes expedições militares, do Reino para Moçambique: 

 
As tropas chegadas no ano de 1895, foram utilizadas em fevereiro em Marraquene, em setembro 
em Magul, em novembro em Coolela, Manjacaze e Chaimite. Entre 1895 e 1897 em Namarrais e 
em junho de 1897 em Macontene. 
Nesta data, em 1901, Moçambique foi considerado estabilizado militarmente. 
Em 1893 existiam 3 faróis em Lourenço Marques, mas não havia cais acostável. Foi concedido a 
Allen Wack e Cª. o aterramento e construção dum cais acostável a pequenas embarcações entre 
a Ponta Vermelha e a alfândega, mas em 1897 tal concessão foi anulada. Antes de 1895, 
excetuando pequenas manchas do Vale de Zambeze, entregues nas mãos de “muzungos” e 
“homens de chapéu”, tudo o mais jazia ao abandono.  
Gungunhana foi aprisionado em Chaimite em 1895 e deportado para os Açores. 
Na data da formação da Beira a população era apenas de 350 indivíduos não africanos e 990 
africanos.  
Em 1893 já havia 120 km de via férrea assente entre a Beira e o Zimbabwé. 
Continuava a sair legislação sobre a organização das tropas ultramarinas e em 1895 foram por 
decreto constituídas companhias de guerra independentes, autónomas em diversos pontos do 
interior das colónias.  
As forças a prestar serviço no Ultramar eram organizadas em: 
- Frente Oriental: Moçambique, Índia, Macau e Timor; 
- Frente Ocidental: Cabo Verde, Guiné, S.Tomé e Príncipe e Angola. 
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Este decreto acabou com a organização do Regimento e cria a unidade táctica de Batalhão. 
Em 20 de Janeiro de 1896, o International Herald Tribune afirmava que Portugal iria vender à 
Inglaterra a Delagoa Bay com o seu porto de Lourenço Marques e o território adjacente por 
300000 francos. (Já nessa altura a imprensa antecipava decisões governamentais, para ver se 
colava. Não colou!) Portugal desmentiu esta notícia e o articulista acrescentava que “Delagoa 
Bay contém o melhor porto na costa leste africana e o desenvolvimento das regiões interiores, o 
tornavam a “pérola” das possessões coloniais portuguesas.” Entre janeiro e março de 1896 
Mouzinho pacificou toda a região a sul de L. Marques. Em 1897 o mesmo Mouzinho depois de 
aprisionar Maguiguane dominou efetivamente o Sul do Save. Em 1897 foram dadas por 
finalizadas as campanhas de Gaza e dos Namarrais. 
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Séc. XX de 1900 a 1975 
A partir de 1900 o Governo extinguiu as passagens de colonos de Portugal para a Companhia de 
Moçambique. Neste ano, por arbitragem internacional, Portugal pagou aos acionistas do 
caminho-de-ferro de Lourenço Marques uma compensação de um milhão de libras, por atrasos 
na sua construção. Em 1900 e até 14 de abril de 1901, Gago Coutinho esteve na África Oriental 
Portuguesa em trabalhos de “Demarcação da Fronteira com a British Central Africa”, seguindo 
os vales do rio Zambeze e rio Chire. De 22 de Agosto a 9 de novembro de 1904, percorreu toda a 
fronteira a Norte do Zambeze até ao Zumbo. Em 1905 no mês de abril demarcou a fronteira a sul 
do Zambeze. Em 1906 observou a triangulação do Sul do Save para a execução de uma carta da 
região, então a ser muito ocupada. Em maio de 1908 essa triangulação passa Inhambane e o 
Bazaruto, até aos territórios da Companhia de Moçambique. 
Troço Azul - fronteira a Norte do Zambeze. Troço Vermelho - a sul do Zambeze. 

 
Em 1901 foi publicado o decreto que permitiu que numerosos oficiais do exército do Reino, 
seguissem para as colónias, para desenvolver o poderio militar e tornar efetiva a soberania. Foi 
por este decreto que Moçambique passou a ser dotado em permanência com núcleos de tropas 
europeias. Para os indígenas o tempo de serviço que era de 7 a 10 anos, passou a ser de 3 anos 
e para os europeus de 4 anos. Foi estabelecido o escalonamento do litoral para o interior das 
Companhias Independentes, que constituíam centros de ocupação, das quais irradiavam forças 
destacadas para os postos militares espalhados pelos sertões. 
Por este Decreto de 1901, foi proposto como tropas de 1ª linha para Moçambique o indicado no 
quadro seguinte:  
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O mesmo Decreto determinava que os oficiais do Exército do Reino no desempenho de 
comissões de serviço ordinárias no Ultramar tinham direito a uma subvenção mensal pelo 
posto, e se estivessem: 
- Em Lourenço Marques receberiam mais 50%  
- Na Zambézia receberiam mais 30%. 
Curiosamente, o mesmo decreto de 1901, define que a Fortaleza de S. Sebastião na Ilha de 
Moçambique é uma Praça de Guerra e também Depósito de Condenados.  
No Batalhão Disciplinar eram incorporados os deportados do Exército do Reino, os compelidos 
a alistarem-se no Ultramar e as praças transferidas por motivos disciplinares. 
Ainda aqui em 1901 não se fala de Moçambique, mas em partes desta colónia. (Ilha, Zambézia, 
Lourenço Marques, etc.) 

 
Em 1902 Azevedo Coutinho comandou a expedição ao Barué, pacificando a zona, levou à 
eliminação dos muzungos (assimilados) da Zambézia e acabou com três séculos de cultura 
luso-africana que no vale do Zambeze vivia à revelia do controlo da coroa, mas com a 2ª Grande 
Guerra esta zona voltou a rebelar-se. Ainda entre 1900 e 1902 teve lugar a guerra anglo-boer.  
A Inglaterra venceu e anexou o Transwaal e Orange. Nessa data o porto de Lourenço Marques 
era utilizado somente como porto de baldeação entre os navios e terra. Houve, portanto, que 
construir o Cais Gorjão. Também foi planeada a construção de nova linha para a Suazilândia. No 
entanto a linha de Goba, ou da Suazilândia só foi construída depois da 2ª Grande Guerra. 
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Pelo decreto de 1901, foram previstas tropas de 2ª linha que são aquelas que, embora 
regularmente organizadas só prestam serviço militar remunerado fora das épocas destinadas à 
sua formação, por circunstâncias de força maior ou na presença de qualquer revolta, guerra 
interna ou externa. (Só tinha elementos indígenas). (Sessenta e seis anos depois ainda havia 
tropas de 2ª linha em Timor). 
Em 1903 atracou em Lourenço Marques, no Cais Gorjão, o primeiro vapor “Swazi”. Começaram 
a funcionar as carreiras mensais para a Costa Oriental com os vapores Portugal, Malange e 
Luanda e mais tarde com os vapores África, Lusitânia e Lisboa. Nesta colónia começaram a 
fazer cabotagem os navios Luabo, Chinde, Ibo e Manica, indo de Lourenço Marques a Cabo 
Delgado. 
Entre 1904 e 1913, desenvolveram-se diversas campanhas militares no norte de Moçambique. 
Em 1904 e em 15 de fevereiro foram inauguradas as linhas de carros elétricos de L. Marques da 
Delagoa Bay Development Corporation (nova firma inglesa). 
Entre 1903 e 1905 o comandante Eduardo Lupi foi nomeado Capitão Mor das Terras Firmes do 
Angoche e sem meios e sem pessoal, pediam-lhe que resolvesse, sem apoio nem do 
governador, os problemas de Angoche. Nesta zona tinham sido sacrificados o tenente Fonseca 
e Almeida, o Eng.º Civil Pais Almeida, o Sarg. de cavalaria Pita Simões e 30 soldados. Era 
responsável um Fareley influenciado por sete séculos de influência árabe na região. Lupi com 
40 caçadores de elefantes deu-lhe caça e afastou Fareley para 20 léguas de Angoche. 
Em 1907 Lourenço Marques é promovida a capital do Estado da África Oriental. Em 1907 a Beira 
era cidade. 
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Reinado de D. Manuel II (1908 1910) 
O Reinado terminal da monarquia portuguesa, pouco veio adiantar. Entre 1908 e 1916 Neutel de 
Abreu, oficial da beterraba, ocupou quase todo o distrito do Niassa. No meio do nada, entre a 
costa e o lago Niassa, o régulo Mataca mostrava uma civilização que admirava as tropas 
portuguesas. Na sua capital o seu Kraal, situado no meio do mato, dispunha de casa de banho 
com sanitas e zona de banhos, influência da educação árabe. 

 
Em 1908 acabam as operações nos Namarrais e Macuana e em 1910 é ocupado Angoche. São 
abolidos os regulados do Angoche e de Sankul. 
No ano de 1909, em 18 de abril, o general Smuts afirma para quem o quer ouvir, que Lourenço 
Marques é praticamente uma porção do Transwaal e da União da África do Sul. 
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Do mesmo ano é a planta do forte do Chibuto, no Sul do Save, com quartel de tropa e residência 
do governador. Tal consta da fig. seguinte, sendo descriminada a distribuição do 
aquartelamento pela cavalaria, pela infantaria, hospital, arrecadações, etc. 

 
 
Época Republicana 
Em 5 de Outubro de 1910 foi implantada a República em Portugal.  
Até 1926 Portugal enfrentou uma Grande Guerra, e várias revoltas monárquicas. 
Bernardino Machado, quando presidente da república afirmou “Nem Lourenço Marques nem 
Timor, não cederemos nada, nada!”. 
Em 1910 é inaugurada a Estação Central de Caminhos de Ferro de L. Marques. 
Entre 1912 e 1913 desenrolaram-se operações em Sangage, Memba e Namarrais. Foram criadas 
as capitanias de Macuana, Mussoril e Angoche, no Distrito de Moçambique. No Distrito do 
Niassa o Cap. Pottier de Lima ocupa tudo até ao lago. Monta um forte em Muemba no reino de 
Mataca em 1912.  
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Em 18 de Agosto de 1914 Massano de Amorim chegou com 1500 homens de reforço à 
Guarnição Normal da Colónia, antes da declaração de guerra. Era constituído por 1 Batalhão de 
Infantaria, 1 Esquadrão de cavalaria, 1 Bataria de Artilharia e diversos serviços. 

 
 

 
 
Em 1914/18 Portugal enviou para Moçambique (norte): 825 Oficiais e 18613 soldados. 
E mobilizou em unidades moçambicanas: 1000 Oficiais e sargentos europeus e 10000 soldados 
indígenas. 
Nesse período morreram em Moçambique: 
- Em combate - 54 pessoas 
- Por doença - 1945 pessoas 
- Por acidentes - 8 pessoas.  
Em Moçambique existiam em: 

Em outubro de 1915 nova expedição com Moura Mendes constituída por: 6 Companhias de 
Infantaria (3 europeias e 3 Indígenas), 1 Bataria m/52, 1 Bataria de metralhadoras, Tropas de 
Engenharia, sapadores e telegrafistas. 
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Em 9 de Março de 1916 a Alemanha declara guerra a Portugal. 
Em 5 de Julho de 1916, chega a Palma nova expedição com o General Ferreira Gil. Nesta, 
vinham 159 oficiais, 4483 praças, 945 solípedes e 159 viaturas constituindo: 3 Batalhões de 
Infantaria, 3 Batarias de Artilharia de Montanha, 1 Bataria de metralhadoras e 1 Companhia Mista 
de Engenharia. 
Em 12 setembro de 1917 desembarca em Mocímboa da Praia a 4ª expedição sob o comando do 
Coronel Sousa Rosa. Em 1917, sabendo das operações militares no Norte contra as tropas 
alemãs, toda a zona entre Sena e Tete e margem direita do Zambeze, se revoltou. O régulo 
Macombe era o cabeça na sua aringa em Tambara. Foram precisas três colunas militares para 
resolver a questão. De 1917 a 1918 reacendeu-se a revolta dos Angones, mas foi calada por 
mercenários da Companhia de Moçambique. 
Em 11 de Novembro de 1918 tem fim a 1ª Guerra Mundial com a assinatura do Armistício. 
A reforma de 1919 alterou por completo o regulamento de 1891 sobre os Prazos da Coroa. Nesta 
data foi criado o Comando Militar do Monapo. 
Na África Oriental Portuguesa, nem Inhambane, nem Gaza nem Lourenço Marques, foram 
cedidos a qualquer companhia majestática. 
Na cidade da Beira foi criado o comando militar de Aruângua por decreto real de 14 de junho de 
1884 sendo seu primeiro governador o Capitão Gorjão de Moura. Sob as ordens de Augusto 
Castilho a canhoneira “Quanza” em 6 de agosto de 1885 sob o comando do Tenente Cáceres 
Monteiro desembarca na ponta do Chiveve, cartografa a região e sonda a foz do Pungué. 
A Companhia do Niassa formada em 1893, em 1899 transferiu a sede do seu governo da Ilha de 
Ibo para Pemba (Porto Amélia), e em 1929 esta Companhia passa para o Estado. 
A Companhia de Moçambique funcionou desde 1888 até 1942. A 2ª Companhia de Moçambique 
foi criada pelo Governo Português para fazer face à British South Africa Company, e com 
poderes administrativos para ocupar e desenvolver Moçambique. Entre 1940/50 a Companhia de 
Moçambique, SARL, continuou a sua intervenção económica e em 20Out1961 converteu-se no 
Grupo Entreposto Comercial de Moçambique. 
Depois de 1892 apareceram as seguintes sociedades:  
- Companhia do Boror (alemã) nacionalizada com a independência; 
- Companhia do Luabo (diversas nacionalidades); 
- Sociedade do Nadal (francesa); 
- Sena Sugar States (inglesa). 
No fim da 1ª Grande Guerra, Smuts (R.A. doSul) considerava muito natural a anexação do Congo 
Belga e da África Oriental Portuguesa, e também do atual Zimbabwé. No entanto em 1919, 
Portugal ficou com as suas colónias atendendo a que elas já se encontravam nas mãos de 
muitos estrangeiros, principalmente de investidores ingleses.  
Metade da rede de caminhos-de-ferro, após 1870 foi construída com capital inglês, e a maior 
parte dos desenvolvimentos que se realizaram em Moçambique foram feitos por companhias 
estrangeiras mormente inglesas, as chamadas concessões, enquanto indianos ingleses 
(monhés) dominavam toda a vida comercial da colónia. 
Afirma o autor, V.G. Kiernau, que nenhuma nação pode viver eternamente de memórias heroicas 
e de armas adquiridas no estrangeiro. Eternamente não, mas por quase 500 anos foi 
conseguido. 
Em 1920 o Banco da Beira foi autorizado a emitir nota (libras). Deu-se a ocupação definitiva do 
Planalto Maconde. Em 1921 o distrito de Tete passa a ter 6 circunscrições fiscais e no de 
Moçambique foram criadas circunscrições civis. Em 20 de Julho de 1923 Changamire é anexado 
à Rodésia do Sul. 
Em 1924 os portugueses naturais não indígenas, dos 21 aos 40 anos, passam a contribuir para a 
“taxa militar da província”. 
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Em outubro de 1915 nova expedição com Moura Mendes constituída por: 6 Companhias de 
Infantaria (3 europeias e 3 Indígenas), 1 Bataria m/52, 1 Bataria de metralhadoras, Tropas de 
Engenharia, sapadores e telegrafistas. 

 
Em 1930, a África Oriental Portuguesa era visitada pelos vapores João Belo, Mouzinho e 
Colonial. Na cabotagem existiam o Sena e o Buzi. É promulgado o Acto Colonial.  
Em 1932 é constituída a “The Beira Engineering Company”. Mais uma companhia inglesa nesta 
colónia. 
As Companhias de Comércio ou da Carta também eram conhecidas como guildas, hansas, 
sociedades, fraternidades, corporações e uniões. 
A Companhia de Moçambique ocupava 144822 km2 de Manica e Sofala, era limitada a norte pelo 
Rio Zambeze e a Sul por uma linha recta que partindo do Limpopo a 22º50’S e 32º10’W, até à 
intersecção do meridiano 33ºW com o paralelo 22ºS, seguindo depois esse paralelo até ao mar. 
O capitalismo antimonopolista veio acabar com o sistema das Companhias de Comércio ou da 
Carta. 
Portugal passou a favorecer a ida de trabalhadores para as minas de ouro de Witwaterstrand na 
África do Sul. 
Entre 1854 e 1918 Portugal esteve em operações militares durante 196 meses, ou seja, 16 anos. 
Em 1912 é criada a primeira escola secundária de Moçambique. Só em 1913 são submetidos os 
Namarrais. Neste distrito (Moçambique) entre 1861 e 1913 desenrolaram- se 61 operações 
militares. 
Somente a partir de 1915 Portugal controlou politicamente todo o território de Moçambique. 
O Decreto nº 5431 de 10 de maio de 1919 atualizou o regime de prazos em Moçambique.118 
 
Em 1920 Portugal recebeu como compensação da entrada na guerra, o pequeno triângulo a 
norte de Moçambique na zona de Quionga. 
A colonização branca em Moçambique foi realizada mais à custa de colonos estrangeiros do 
que de emigrantes portugueses. Onde o comércio e as explorações mineiras oferecem melhores 
garantias o número de ingleses é considerável. A imigração portuguesa resumia-se a 
funcionários do Estado e a empregados das companhias majestáticas.  
Após a 2ª Grande Guerra assistiu-se à fixação de muitos militares portugueses que serviram na 
África Oriental como militares e estes já não eram somente deportados. 
Antes de 1930 na Zambézia, a cana do açúcar e as oleaginosas, são apoiadas com barreiras 
protecionistas, tirando proveito de tal política alguns industriais e comerciantes com interesses 
estrangeiros. 
Entre 1854 e 1918 Portugal esteve em operações militares durante 196 meses, ou seja, 16 anos. 
Em 1912 é criada a primeira escola secundária de Moçambique. Só em 1913 são submetidos os 
Namarrais. Neste distrito (Moçambique) entre 1861 e 1913 desenrolaram-se 61 operações 
militares. 
Somente a partir de 1915 Portugal controlou politicamente todo o território de Moçambique. 
O Decreto nº 5431 de 10 de maio de 1919 atualizou o regime de prazos em Moçambique. 
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Em 1920 existiam em Moçambique as seguintes linhas de Caminhos de Ferro: 
- De Lourenço Marques à fronteira da Suazilândia, Dec. 15Jul1903 - 81 km (suspensos em 1908 
por desacordo com a Africa do Sul); 
- De Lourenço Marques a Ressano Garcia, Dec. 14Dez1883 - 89 km, em exploração desde março 
de 1890; 
- Do Xai-Xai a Manjacase - 52 km; 
- Da Beira à fronteira - 339 km (companhia inglesa); 
- De Quelimane a Maquival (da Zambézia) - 27,5 km. 
 
Até 1926, as forças militares coloniais tinham por missão quase exclusiva a manutenção da 
ordem pública e a ocupação dos vastos territórios (sertões) das províncias ultramarinas, 
alargando lentamente as zonas de atividade mercantil, garantindo-lhes a segurança e a 
liberdade de comércio. 
O Decreto 11 746 de 16 de junho de 1926, tornou o Exército único, extinguiu o quadro privativo 
das forças coloniais. O Decreto 13 309 de 23 de março de 1927 normalizou o recrutamento do 
pessoal europeu. Em 1929 existem 18 unidades militares em Moçambique. O Decreto 19 220 de 
9 de janeiro de 1931, cria o recrutamento militar nas colónias. O Decreto 20 050 de 10 de julho 
de 1931 organiza o serviço de saúde nas colónias. 
Pretendia-se evitar, mas não coarctar, o envio de grandes e dispendiosos contingentes de 
forças metropolitanas como expedicionárias. 
Em 1935 as forças militares no Ultramar dependiam dos governadores e do Ministério das 
Colónias. As unidades coloniais eram do recrutamento local enquadradas por oficiais e 
sargentos europeus. Os naturais descendentes de europeus eram destinados a determinadas 
especialidades. 
Em 1936 estimava-se a população da Beira em 370000 indígenas e 4000 europeus. 
Foi criada a DETA, ou seja, a Divisão de Exploração de Transportes Aéreos, como ramo dos 
Caminhos de Ferro. 
Em 1935/36 existiam em Moçambique as seguintes unidades militares: 
1 Quartel-General, 1 Inspeção de Unidades, 10 Companhias Indígenas de Infantaria, 2 
Companhias Indígenas de Metralhadoras, 1 Bataria Mista de Artilharia, 1 Esquadrão de Dragões 
e 1 Banda de Música, Outros diversos. 

 
Em 13 de Maio de 1936 é nomeado Subsecretário de Estado da Guerra o Major Santos Costa e a 
política militar ultramarina deu uma grande volta. 
Pelo Decreto 29 686 de 14 de junho de 1939 é aumentado o efetivo militar de Moçambique para: 
3 Inspeções de Infantaria, 12 Companhias de Infantaria, 3 Companhias de Engenhos (com 2 
pelotões de Morteiros e 1 pelotão de Canhões), 3 Batarias de Artilharia, 1 Esquadrão de Dragões 
a cavalo. 
Em 25 de Agosto de 1940 desembarca em Lourenço Marques a primeira unidade expedicionária 
nesta época da 2ª Grande Guerra, o Batalhão de Infantaria 68. 
Em 1942 são montadas as duas Batarias de Defesa de Costa de Lourenço Marques, a BAC1 em 
Ponta Mahone e a BAC2 na Ilha da Xefina. Foram desativadas em 1959. 
Em 1942 e 1945 Moçambique envia contingentes militares para Timor. 
O Decreto 32 157 de 21 julho de 1942, colocou sob as ordens do Ministro da Guerra, todas as 
forças militares em todas as colónias, para onde foram destacadas tropas metropolitanas. 
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Entre 1942 e 1963: Curiosamente, em 30 de março de 1942 o Decreto nº 31 944 criou para a 
defesa de costa da África Oriental Portuguesa, nada menos que 12 (doze) Batarias de Artilharia 
de Costa, as quais só seriam criadas à medida que fossem adquiridos os materiais necessários. 
Como se viu, só foram montadas duas e o material da Bataria da Beira nunca foi montado. 
Em 1948 o governo português resgatou o porto da Beira e o caminho-de-ferro, nacionalizando 
os dois empreendimentos. 
Em 1963 foram criados os Estudos Gerais Universitários de Moçambique. 
Em 1929 é inaugurado o porto da Beira, que em 1949 passa para o estado português.  
Em 1965 é inaugurado o oleoduto Beira-Untáli. 
Em 1968 foi autorizada a construção da barragem de Cahora-Bassa. 
O Quartel General já se encontrava em Nampula desde 1965. 

 
 

 
 
CONCLUSÔES 
 
- Que a colonização branca foi fortemente influenciada pela colonização inglesa devido aos 
investimentos (de notar que ainda hoje a circulação rodoviária se faz pela esquerda tal como em 
Inglaterra). 
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- Que os próprios governos de então, sejam monarquias sejam repúblicas, efetivamente nunca 
consideraram a colónia de Moçambique como um todo, mas sim a Ilha ou Ilhas (Ibo e 
Moçambique), e os Rios de Cuama (da foz ao Zumbo) e finalmente desde o final do séc. XVIII a 
Delagoa Bay, e em 1891 chamaram-lhe Estado da África Oriental, com duas províncias a Norte e 
a Sul do Zambeze. 
- Que a conferência de Berlim tinha todo o direito de exigir que as potências que se diziam 
colonizadoras (e não colonialistas), ocupassem os espaços que consideravam sua 
responsabilidade; 
- Que em 1915 parece que efetivamente a ocupação de todo o território do Estado da África 
Oriental, estava em vias de pacificação e de ocupação por povos que acatavam a autoridade 
portuguesa. 
- A Ilha de Moçambique, está situada nas coordenadas a 15º02’S e 40º44’E, tem cerca de 5 km de 
comprimento e é conhecida de Portugal desde 1498, ano da passagem de Vasco da Gama pela 
ilha, a caminho da Índia. É desde 1991 considerada pela UNESCO “Património da Humanidade”. 
 
Observação final: 
A Zambézia é das províncias (de Moçambique) mais ricas, um lugar onde a exploração 
portuguesa foi muito forte. Se os portugueses eram tão poucos ali, como dominaram a província 
e o país? Qual a participação dos indígenas? … A Zambézia foi a parcela do território com maior 
miscigenação... Como é que a Zambézia tem tantos mulatos?...Segundo a tradição oral eram as 
mulheres negras que procuravam o homem branco para ter um filho mulato, para que este 
depois não fosse deportado. Ainda há essa busca do homem branco. Muitas raparigas de 15, 16 
anos olham o homem branco como uma salvação. 
Não terá esta tradição íntimas ligações com os Prazos da Zambézia e das Donas dos Prazos? A 
escritora moçambicana Paulina Chiziane, de quem estas frases foram escutadas, se analisar os 
séculos de contactos na Zambézia com portugueses, por certo chegará a estas conclusões. 
 
Somente nos apercebemos da grandeza de Moçambique senão quando nos debruçamos sobre 
a sua história e verificamos que os seus muitos povos só estão ainda ligados, porque uma 
língua comum os une, e essa é a língua portuguesa. Nem o swaili nem o inglês o conseguiram. 

Extratos de um documento produzido pelo Tenente-coronel João José de Sousa Cruz 
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