
 



L U N G A :  À   G U S S Â    DE    R E T R O S P E C T I V A  

Alberto Viegas LUNGA: À GUISA DE   

RETROSPECTIVA (Período de 1952 a 1975) 

Introdução 

Não pretendo escrever uma autobiografia, nem uma história como tal, 
mas simplesmente uma pequena parte de recordações daquilo que vivi e 
do que me foi dado a observar, a ouvir e a conhecer, sobretudo acerca 
de alguns aspectos da vida das terras de Lunga, onde trabalhei como 
professor durante 20 anos, e para dar a conhecer ao meu filho, Mário, 
como os seus pais, vindos de Cuamba (Niassa), ali foram parar e, talvez 
(quem sabe?), uma pequena informação a quem se interessar saber algo 
sobre esta parcela da Província de Nampula, em geral, e do Distrito de 
Mossuril, em particular. 

1. VINTE E CINCO ANOS NO MOSSURIL 

Corria o ano de 1950, quando, no mês de Julho, fui graduado a 
professor do Ensino Indígena e colocado no Mossuril, aonde cheguei 
no dia 6 de Outubro do mesmo ano, começando a leccionar na escola 
da sede da Missão Católica ali existente. No ano seguinte, casei-me 
canonicamente com Maria Carla, na Missão de Mitúcuè, Distrito de 
Cuamba, Niassa, minha terra natal. 

Em 10 de Setembro de 1955, fui colocado na escola da sede do Posto 
Administrativo da Lunga, pertencente a Mossuril, onde fiquei a 
leccionar até Outubro de 1961 e, no mês seguinte, colocado na sede da 
Missão de Santo António de Lisboa da Lunga, 
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desmembrada da de Mossuril em Dezembro de 1959. Permaneci ali até 
Outubro de 1975, altura em que fui transferido para dar aulas (como 
Instrutor) no Centro de Formação de Professores Primários, em 
Momola (Nampula). 
Como facilmente se pode depreender, de 1950 a 1975 passaram 25 
anos. Vinte e cinco anos de meu labor como professor na Circunscrição 
de Mossuril, (hoje com a categoria de Distrito), dos quais 20 em Lunga, 
tendo sido aqui onde nasceram os meus filhos Mário Alberto Viegas e 
Paulo Arcanjo Viegas. Este último veio a ser professor na Escola 
Secundária de Quadros da Frelimo, na Cidade da Beira, tendo ali 
falecido em 1980, vítima de acidente de viação, conduzindo uma 
motorizada. Tinha 2 3 anos de idade!... 

2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA LUNGA 

Lunga é um posto administrativo sob a jurisdição do Distrito de 
Mossuril, como disse atrás. Encontra-se situado a sul deste distrito, 
sendo limitado a norte pelo Rio Monapo, que o separa do Posto 
Administrativo do Lumbo; a leste, pelo Oceano Índico; ao sul, pelo 
Distrito de Mogincual; e a oeste, pelo Posto Administrativo de Quixaxe 
(Mogincual) e pelo Distrito de Monapo. 

3. SITUAÇÃO ECONÓMICA 

Esta zona é muito rica em culturas alimentares, tais como mandioca, 
arroz, mapira, milho, feijões de diversas variedades, abóbora, melão, 
melancia, castanha de caju, coco, manga, citrinos e frutos silvestres. 
Também é rica em galinhas, patos e cabritos. Nas suas florestas 
abundam árvores de madeira, animais de caça, galinhas do mato, 
macacos, porcos selvagens, facoceros ou javalis africanos e feras. No 
mar, que lhe banha toda a costa de norte ao sul, existem em grande 
quantidade o peixe, mariscos, crustáceos, 
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moluscos, tartaruga marinha e outros seres aquáticos. Devido à sua 
grande potencialidade económica e fornecimento de recursos naturais, 
Lunga é considerada "autêntico celeiro" de abastecimento de víveres à 
Ilha de Moçambique. 

Possui uma linda praia e uma baía de águas muito límpidas e serenas (a 
Baía de Mukhángu, no mapa Mocambo), para além de uma fonte 
natural de águas termais, chamada "Naxílókottha", situada na povoação 
de Mitthémani, na margem esquerda do leito do rio Mutíkwiti, no 
Regulado de Mwántepa. 

Os habitantes de Lunga, além de se dedicarem às actividades 
tipicamente agrícolas, também praticam a caça e a pesca, sem deixar de 
lado o fabrico de artigos e objectos de uso doméstico, tais como esteiras 
de folhas de palmeira silvestre (matthatto), cordas feitas em forma de 
trança com o mesmo material (ekhampala), peneiras de diversos 
tamanhos (ethokwa) , "ekhittantta" , panelas de barro, machados, facas, 
catanas, a2agaias, flechas, redes para caça e as para pesca. 

Antes da guerra ora terminada, havia na região (se a memória não me 
trai...) 25 estabelecimentos comerciais (hoje em ruínas), localizando-se 
três na Lunga-Sede, seis em Motomonho, dois em Namavura, um em 
Nanxira, três em Namíropela, três em Murúla, dois em Namarema, três 
em Necotia (Neekoottya) e dois em Mwanángome. 

Também havia, em plena laboração, uma grande pescaria industrial, 
que em tempos foi da "Companhia Gil & Morgado, Lda", tendo 
passado posteriormente para "Carvalheira & Filhos, Lda". 
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4. POPULAÇÃO DE TTOKHOMA 

A zona de Lunga é também conhecida pelo nome de "Ttokhoma", 
originário de uma área existente a sudoeste de Quivulane, cujos 
naturais, outrora, foram muito famosos na exigência de clareza no falar. 
Se, por exemplo, alguém pusesse nas brasas um peixe (ou um pedaço 
de carne), para assar, e dissesse a um companheiro que ficasse a olhá-lo 
(a vê-lo), por ele se ausentar um pouco, esse companheiro ficava, na 
verdade, a olhar para o que estivesse nas brasas, até se queimar. 
Voltando o dono e lhe perguntasse porquê o havia deixado queimar-se, 
o outro, em resposta, dizia: - Não me disseste para ficar a olhá-lo?... 
Então, não me encontraste olhando para o que puseste na brasa?... Por 
acaso, tinhas me dito o que mais "fazer", a não ser apenas a "olhar" para 
ele?... 

Se lhe dissessem para virar com um pau o que se estivesse assando ao 
lume, ele o virava com o pau, até o pitéu reduzir-se a cinzas, pois não 
lhe foi dito para o tirar do lume após bem assado. E se não encontrasse 
um pau, para com ele virar o que estivesse a assar-se, nada mais fazia, 
porque ninguém lhe dissera que arranjasse outras alternativas. 

Se se tratava de uma panela com algo a cozer ao lume, a situação era a 
mesma: ficava a olhar para a panela até à evaporação total da água e à 
queimada do respectivo conteúdo. 

O que os "ttokhomenses" ("attókhoma", isto é, "os de Ttokhoma") 
queriam era que as pessoas dissessem com clareza o que pretendiam 
que se fizesse, para evitar ouvir o que muitas vezes tem-se assistido: - 
Eu te disse para fazeres isto, e tu fizeste aquilo! Quem to mandou e 
porquê?... 
Tinham ou não tinham razão os "ttokhomenses", neste seu modo de 
proceder?... Acho que dá para reflectir, em vez de simplesmente os 
criticar ou, pior ainda, ridicularizá-los... 
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5. ESTRUTURA COLONIAL 

Quando, em 1955, cheguei a Lunga, estava ali em serviço como chefe 
de posto um português de nome Constantino Alves Martins, conhecido 
no meio indígena pela alcunha de "Naxámaata" ("O de chamada"), pelo 
facto de ter sido ele o primeiro chefe naquele posto a introduzir o 
método de chamar através do Livro de Recenseamento Populacional o 
nome dos indígenas que ele indicava para irem trabalhar como 
contratados nas plantações e empresas de Muchelia, Monapo, 
Meserepane, Jagaia, Ramiane, Mecuco e outras. Mediante este método 
ou sistema de recrutamento da mão-de-obra, ninguém escapava do 
trabalho forçado... 

Dos negros seus auxiliares directos, recordo-me de Frederico Pedro 
Rodrigues (Intérprete Oficial) e José Quicoher (Auxiliar de 
Recenseamento, já falecido). Lembro-me também dos sipaios 
Murantene Naponta (já falecido), Horácio Amede, Gabriel Moeu tuia e 
Milhalho. Este último (já falecido) era um dos chamados "auxiliares de 
sipaio". Mais tarde vieram outros, cujos nomes não tenho em mente. 

O Corpo da Saúde era composto por um enfermeiro ( Domingos 
António da Silva ), coadjuvado por um servente (de nome Adamo 
Momade ) e por duas matronas ( Nanxiriya e Namapeera ). As matronas 
desempenhavam o papel de parteiras ( tradicionais ), revezando-se 
semanalmente na Maternidade local. A primeira parteira, formada 
profissionalmente para o efeito, veio a Lunga mais tarde, Lídia Paulo 
Macamo, esposa do enfermeiro Salomão Mourão Cossa. 

Ao longo dos anos, fui sabendo que, antes de Constantino Alves 
Martins, já haviam trabalhado na Lunga vários chefes de posto, cuja 
cronologia, transmitida oralmente, não é precisa nem rigorosa como 
seria de desejar, sendo um dado histórico que pode 
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ser achado, melhorado e completado mediante um trabalho de consulta 
aos arquivos oficiais da época. 

A lista do anexo 5 do presente trabalho é uma tentativa de apresentação 
da referida cronologia, mesmo imperfeita, apenas para se fazer uma 
ideia sobre os chefes antecessores e sucessores de Constantino Alves 
Martins, que, como já disse, encontrei em 1955. Nessa lista, em alguns 
casos aparece unicamente o apelido, noutros o nome completo e, ainda 
noutros, somente a alcunha do indivíduo que foi chefe neste posto. 
(Vide o anexo em referência). 

6. ESTRUTURA INDÍGENA 

Em ordem decrescente, a área geográfica do Posto Administrativo da 
Lunga está dividida em Regedorias (ou Regulados), Cabados (ou 
Grupos de Povoações) e Povoações (propriamente ditas). 

No concernente às regedorias (ou regulados), são elas: Regedoria de 
Quivulane, Regedoria de Murúla, Regedoria de Motomonho, Regedoria 
de Muticuite e Regedoria de Mucutula. Estas regedorias eram outrora 
governadas por régulos (ou regedores), com auxílio dos respectivos 
cabos (chefes de grupo de povoações) e estes, por sua vez, coadjuvados 
pelos capitães (chefes de povoação) do seu território, além de outros 
dignitários e pessoas da estrutura tipicamente tradicional: simples 
"mapewé\ "tnahúmu" e "mapwiyamwene". 

Em paralelo aos cinco régulos e dezanove cabos (ou chefes de grupo de 
povoações) que conheci em pessoa, contam-se os dignitários e 
influentes no seio social da Lunga de então (alguns dos quais com 
residência em Quivulane e/ou em Mwanángome), nomeadamente: 
Mwenyé Taruweexe (irmão mais velho de Xaaweexe e antecessor deste 
no regulado dos Panto, em Quivulane); Mwenyé Móldi Vulai 
(descendente do antigo 
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Anexo 5 

CRONOLOGIA DOS CHEFES DE POSTO 
(Até 1974) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Chavi (ouChabi) 
Marçal 
Silva 
Lapa 
Namírupa 
Mwaányasa 
Camisola 
Agapito 
Macedo 
Quadros 
Camisão 
Abel Miguel 
Constantino Alves Martins 
João Aleixo 
Ramiro dos Santo Paiva 

(apelido) 
(apelido) 
(apelido) 
(apelido) 
(alcunha) 
(alcunha) 
(alcunha) 
(nome) 
(apelido) 
(apelido) 
(apelido) 
(de alcunha -"Khavanlattu"1) 
(de alcunha - "Naxamaata"2) 
(de alcunha "Namúru"3) 
(de alcunha "Nihórya"4) 

1 - Khavanlattu = NAO HA MOTIVO: Mandava bater à palmatória, mesmo sem motivo 
relevante. 
2 - Naxamaata = O DAS CHAMADAS: Recrutava homens através do Livro de 
Recenseamento, para trabalhos forçados, nas plantações dos colonos. 
3 - Namúru = O CABEÇUDO, ou O DE CABEÇA: Meneava constantemente a cabeça, 
(falando ou não). 
4 - Nihórya = O QUE PARTE: Batia de tal maneira que o agredido sentia-se como se ficasse 
com os ossos partidos. 
5 -Nipwattha = MEIO SACO: Era baixo e gordo. 
6 - Nattuura = O CINZENTO: Tinha cãs (cabelo branco) precocemente, ou seja antes da 
idade para tal. 
7 - Nasíiyo = O DE SOBRANCELHAS: Tinha sobrancelhas espessas e abundantes. 
8 - Pwaamuríiti = O PAI DE MURIITI: Corruptela de Bwana-Murríidi, isto é: Senhor (da 
cerimónia Islâmica) de "Muríidi". Em cumprimento dos Serviços da Acção Psico-Social em 
vigor nos anos 60, António Pires frequentava muito às cerimónias dos muçulmanos, para os 
agradar e ganhá-los a favor dos interesses de Portugal: Daí, a alcunha de "Pwaamuríiti". 
Ou: Paapa a Muríiti = O Pai (da Cerimónia) de "Muríiti" (Murídi). 
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Idélson Santa Clara Farinha Fernandes ÇNipwattha"5) 
João Guerreiro de Mendonça        ("Nattúura"6) 
João Chantre 
Pais (apelido; alcunhaé "Nasíiyo") 
António Pires (de alcunha "Pwaamuríiti"8) 













 


