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   José Venâncio Machado 

 

No cinquentenário do “Tchifuli” 

A nossa vida assemelha-se à patinagem, como escreveu alguém. Em parte vamos para onde 

queremos e, em parte, aonde os patins nos levam. Alistei-me na Marinha para prestar o serviço 

militar obrigatório e após ter concluído o Curso de Formação de Oficiais de Reserva Naval (o 14º), 

quis a Marinha, quiseram os patins, que o meu Destino fosse a Base Naval do Comando da Defesa 

Marítima dos Portos do Lago Niassa (CDMPLN), em Metangula, Moçambique, mais propriamente a 

Esquadrilha de Lanchas do Niassa (EL6).  

Cheguei a Metangula em Janeiro de 1970 e fui logo praxado, como era tradição. Conhecedores ou 

não da minha origem goesa, no jantar de receção os meus camaradas serviram-me um prato extra-

picante. Ingeri-o estoicamente e no discurso da praxe agradeci aquela dose extra de capsaicina (o 

composto picante das pimentas) com que os meus camaradas me quiseram alertar para a vida 

picante e o fogo que me esperava naquela zona de guerra.  

Mas não foi o caso.  

Não obstante as vicissitudes da guerra colonial e dos riscos inerentes, foram tempos bem passados, 

numa região aprazível, com as amenidades 

proporcionadas pela Marinha para um bom 

cumprimento da missão. Tanto é, que a esposa do 

Comandante Adriano Chuquere da Cunha, então Chefe 

de Estado-maior de CDMPLN, que visitou o marido em 

1968, desenhou o famoso poster de Metangula, que se 

tornou icónico para todos os que aqui prestaram serviço 

militar. O poster tem os ingredientes de um folheto 

turístico: a silhueta de uma mulher esbelta, 

espreguiçando-se de braços levantados, numa atitude 

tranquila, tendo o lago e o sol como fundo; uma pousada; 

plantas tropicais; uma sublime combinação de cores e as 

palavras-chave: Passe as férias em Metangula. Descubra 

um Paraíso Secreto. E os desenhos representando ténis, 

esqui aquático, praia e piscina. Admirável. O poster foi 
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trazido para Portugal e encontra-se certamente guardado como uma relíquia (mas não sei aonde). 

O célebre Cancioneiro do Niassa, uma coletânea de fados admiravelmente adaptados à vida e aos 

acontecimentos passados nesse confim, de autoria do então 

Tenente João Penéque e cantados por ele com a sua guitarra, é 

mais um ex-libris de Metangula daquele tempo. Também surgiram 

outros fados, da autoria de militares do Exército que prestaram 

serviço no Niassa e depois do 25 de Abril até alguns cantores 

portugueses quiseram enriquecer o Cancioneiro com as suas 

canções. E muitos vídeos dessas canções circulam na internet. O 

repertório inicial incluía canções como Metangula, Adeus 

Metangula (fado de despedida), o Turra das Minas, O Fado das 

Comparações (uma crítica aos que faziam a guerra em Maputo), 

Júlia Golpista (uma adaptação da “Júlia Florista” sobre uma Júlia 

que lá apareceu a prometer livrar alguns do serviço militar), Estranha Forma de Vida, etc. Era uma 

forma de gracejar sobre as situações ali vividas, esquecer a solidão, afugentar a angústia das 

incertezas da guerra e até de atenuar o rancor que se podia sentir contra os “turras” (o fado O Turra 

das Minas é um exemplo disso mesmo).   

O terceiro ex-libris, se se pode chamar assim, era a Revista “Tchifuli”, publicada bimensalmente pelo 

CDMPLN. Deve-se ao Comandante Chuquere o ter apadrinhado a publicação desta revista que foi 

iniciada ou pelo então Capelão-militar Delmar Barreiros ou pelo seu sucessor Capelão-militar João 

Dias Vicente. Com uma guarnição de cerca de 200 militares (entre os quais cerca de 20 Oficiais), 

pertencentes à Esquadrilha de Lanchas, Companhia de Fuzileiros, Destacamento de Fuzileiros 

Especiais, Serviços Administrativos, Oficinais e de Saúde, justificava-se que CDMPLN dispusesse de 

uma espécie de jornal da caserna.  

Tchifuli era impresso em mimeografia, vulgarmente conhecida por edição ciclostilada, uma técnica 

já abandonada mas que foi uma forma económica de fazer cópias, em número limitado. Para quem 

não se recorda desta técnica (mais uma invenção 

de Thomas Alva Edison), usava-se a máquina de 

escrever vulgar para escrever o texto sobre stencils 

(uma folha dupla, a primeira muito fina), mas 

retirando a cinta de tinta. Assim, os caracteres 

metálicos da máquina perfuravam a primeira 

página do stencil. Cada stencil era colocado no 

cilindro de um copiador onde as folhas brancas 

eram impregnadas de tinta que as perfurações 

deixavam passar.  

Todos os números da revista tinham um editorial, entrevistas, poemas, piadas de caserna, 

passatempos e artigos escritos pelo pessoal, em geral oficiais. Por razões de segurança, os artigos 

eram assinados apenas com as iniciais ou pseudónimos dos autores. João Dias Vicente adotava um 
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pseudónimo de acordo com um dos seus nomes e com o tema: João Curioso (para as suas 

entrevistas), Dias e dias a jogar (sobre o campeonato de futebol na Base), Dias da História, etc. Muitos 

destes artigos e poemas são de elevada qualidade literária. Apenas para citar alguns: Cartas a um 

amigo (de Sadler Simões, Cte. do Destacamento de Fuzileiros), Requiem por uma barca (que se 

afundou após uma intempérie, estava inoperacional), Os sapatos grandes (nome dado pelas crianças 

locais aos esquis aquáticos), os poemas de Manuela Pereira da Silva e do Botas.  
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Colaborei na preparação de alguns números do Tchifuli, e por vezes tive a responsabilidade de os 

publicar, na ausência do Capelão Vicente. Escrevi artigos sobre o Lago Niassa, sobre a importância da 

mandioca e das pescas na alimentação local e iniciei a publicação de um dicionário nianja-português. 

Finda a minha missão no Niassa, o Capelão Vicente teve a gentileza de me dedicar um editorial, que 

copio aqui. Chama-me de “Pachola V”. Naturalmente fiquei duplamente lisonjeado: pelo inesperado 

agradecimento e porque “Pachola” é um calão que era utilizado para significar uma pessoa tranquila, 

com quem se podia contar. 

Mas o melhor pachola que conheci no Niassa era ele próprio. Personalidade simples e humilde, que 

escondia um carácter forte na defesa das suas convicções, e um espirito dinâmico, devem-se a ele 

algumas iniciativas, uma das quais foi a de proporcionar à guarnição aulas de disciplinas liceais, com 

a nossa colaboração e em especial da Manuela Mendes (esposa do Dr Osvaldo Mendes), tendo alguns 

concluído o 2º ano e outros o 5º do liceu em exames feitos em Vila Cabral (hoje Lichinga). Chamou a 

esta iniciativa, pomposamente, Universidade de Metangula (ver figura anterior). O êxito foi 

celebrado no Restaurante local, 5*, com galinha à cafreal e bazucas (cerveja Laurentina ou MM em 

garrafas de 550 ml). 
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São já passados cinquenta anos. As memórias desse lugar e desse tempo mantêm-se, assim como as 

amizades aí criadas, embora, num ou noutro caso, estejam diluídas pelo correr do tempo e pela 

distância.  

Tchifuli-revista deixou de ser publicada. Resta dizer que recebeu o nome do Monte Tchifuli, a grande 

elevação sobranceira de Metangula, e que domina a paisagem com o seu verde intenso no período 

chuvoso, para depois surgir gradualmente com a cor acastanhada do envelhecimento foliar. Como a 

nossa vida. Tinha para mim uma aura de mistério, porque nunca o escalei (não sei se algum camarada 

o terá feito naquele tempo). Lembrei-me, a propósito, dos versos inéditos de Fernando Pessoa, 

também eles algo enigmáticos:  

                                                                                                         

A montanha por achar  

 

Para os niássicos nostálgicos, com eu, seria bom voltar a reler 

os vários artigos e poemas que foram publicados nos anos em 

que o Tchifuli esteve no prelo. Por cortesia do amigo e 

camarada CMG José Manuel Pereira da Silva, que me 

emprestou os originais, eu disponho de fotocópias de seis 

números, todos de 1971. Se alguém dispuser de outros seria 

um favor partilhar comigo.   

Nas páginas que se seguem, fiz uma revisão dos artigos que 

escrevi para o Tchifuli, agora com a possibilidade de incluir 

fotos.  

 

 

 

O Monte Tchifuli a dominar a paisagem de Metangula.  

(foto cedida por CMG Pereira da Silva) 

 A montanha por achar 

Há-de ter, quando a encontrar, 

Um templo aberto na pedra 

Da encosta onde nada medra. 

 

O santuário que tiver, 

Quando o encontrar, há-de ser 

Na montanha procurada 

E na gruta ali achada. 

 

A verdade, se ela existe, 

Ver-se-á que só consiste 

Na procura da verdade, 

Porque a vida é só metade. 

 

 Fernando Pessoa  
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Tchifuli, Abril de 1971 

 

1. O Lago Niassa 

Tem sido um dos objectivos do “Tchfuli” apresentar temas que versem sobre a região na qual nós 

nos encontramos, dos seus povos e dos seus problemas. O presente artigo enquadra-se neste 

objectivo e tem em vista contribuir para um melhor conhecimento sobre este Lago, em cujas águas 

nos banhamos, navegamos e apreciamos o seu por-do-sol.   

1. ETIMOLOGIA: 

A designação de Niassa para este lago parece provir da 

corrupção do termo Nhassa, designativo do grupo étnico 

que habita a margem ocidental deste lago. Também 

recebeu o nome de Nianja ou Nhyanga ("nhyanja significa 

lago na linguagem local). Nos escritos e mapas antigos o 

lago Niassa é referido com vários nomes: Saphae Lacus, 

Zachaf, Zaflan, Hermousura, Maganja, Marave, etc. (1)  

Livingstone chamou-lhe Lake of Storms (Lago de 

Temporais) e Lake of Lights (Lago de Luzes, as luzes das 

lanternas dos pescadores nas suas pirogas em faina de 

pesca nocturna). Actualmente tem sido designado por 

Lago Malawi, mas preferimos continuar a chamar-lhe Lago 

Niassa, dado que as suas margens se estendem por 

Tanzânia e Moçambique, para além de Malawi. 

Uma nota pitoresca: também lhe chamam Lago 

Calendário, porque tem 365 milhas de comprido, 52 

milhas de largo e 12 rios que desaguam neste lago. 

2. DIMENSÕES: 

Ocupa uma área de 30.862 Km2, o que o coloca no nono 

lugar entre os maiores lagos do mundo e em quinto entre 

os maiores lagos de água doce. Em África, é o terceiro 

maior e o segundo mais profundo. A maior profundidade 

encontrada neste lago é de 700 metros. Em comparação, 

o Lago Superior, o maior lago de água doce da Terra, 

partilhado pelo Canadá e os Estados Unidos de América, tem apenas 406 m de profundidade máxima.  

Apresenta uma largura variável, com um máximo de 90 km, e um comprimento aproximado de 580 

km (313 milhas marítimas, 360 milhas). Em termos comparativos, o lago tem cerca de um terço da 

 

Salvé, Lago Niassa  

Só te conhece quem cá passa 

(Seidler Simões) 
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área de Portugal Continental (89 015 km2), mas o seu comprimento é maior que o de Portugal (567 

km de Melgaço ao Algarve).  

3. GÉNESE:  

De origem teutónica, a formação do lago Niassa, segundo se julga, remonta a 1 ou 2 milhões de anos, 

juntamente com outros lagos do Vale do Rift (Vitória, Tanganica e outros), quando a placa teutónica 

de África começou a cindir-se em duas. É provável que tivesse tido muito menos água do que 

actualmente.  

4. ETNOLOGIA: 

Quem terá chegado primeiro às margens deste Lago?   

A região do Niassa era já habitada na Idade da Pedra Lascada. Foram encontrados pequenos 

instrumentos lascados e pinturas rupestres constituídas por figuras geométricas nalgumas cavernas 

dos Montes Mikolongue (no Malawi) e Lisambagué e Lua (em Moçambique), o que levou os 

historiadores a concluir que se tratava de Bosquímanos. Foram portanto estes povos os primeiros a 

contemplar o Lago do alto dos 

montes que habitavam. Estes 

povos há muito tempo que já 

não vivem em Moçambique.  

África tem sido palco de grandes 

movimentos de massas humanas 

(migrações, invasões, etc.) e que 

conduziram à formação de novos 

grupos étnicos e à alteração da 

distribuição geográfica dos 

povos originais. O Niassa foi 

também atingido por essas 

migrações. Actualmente tem o 

seu habitat nas margens do lago 

Niassa e nas regiões 

circunvizinhas os seguintes 

grupos étnicos: Ajauas, Macuas, 

Nianjas, Angónis, Sengas, 

Cheuas, Nhassas e Maganjas. No 

mapa ao lado é apresentada a 

sua distribuição nesta região.       

Países e povos circundantes do 

Lago Niassa 
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5. HISTÓRIA 

A história da descoberta deste lago é controversa. Os ingleses divulgaram largamente a notícia da 

chegada do missionário inglês David Livingstone às margens do- Niassa em Setembro de 1859. 

Livingstone foi considerado, então, o "descobridor" do lago Niassa e, como tal, alvo de várias 

honrarias. Hoje parece não haver dúvidas de que portugueses anónimos e missionários tinham já 

estado nas margens do Niassa muitos anos antes de Livingstone.  

Segundo Valdez dos Santos (1) as primeiras referências escritas sobre este lago pertencem a Gaspar 

Bocarro. Este explorador português fez uma longa viagem pelo interior da África, indo de Tete para 

Quiloa (um pouco à norte de Cabo Delgado). Nas suas memórias refere-se a uma "lagoa que parece 

mar". É evidente que se tratava do lago Niassa, o que é confirmado pelo trajecto da viagem. Portanto 

mais de 200 anos antes de Livingstone um português descansou nas margens do Niassa. Cabe porém 

a Livingstone a honra de ter sido o primeiro a explorar mais demoradamente este lago, apresentado 

um mapa mais elaborado e fornecido as primeiras informações geológicas.  

A história regista também o nome Cândido da Costa Cardoso um comerciante português que visitou 

o lago em 1846. Obrigado por motivos políticos a reconhecer e explorar a região do Niassa, o governo 

português enviou nessa altura algumas expedições, a primeira das quais, iniciada por Serpa Pinto 

veio a ser terminada por Augusto Cardoso (ver Tchifuli, Março de 1970). Na controvérsia surgida 

sobre a descoberta do lago Niassa, alguns autores estrangeiros consideraram Augusto Cardoso como 

o primeiro português a chegar a este lago.  

Augusto de Melo Pinto Cardoso  (1859-1930), nasceu em Agosto de 1859, curiosamente o mesmo 

ano em que Livingstone chegou ao Lago Niassa (Setembro de 1859). Augusto Cardoso chegou a 

Moçambique com o posto de guarda-marinha e reformou-se como capitão-de-fragata. Terá 

percorrido 2500 km da costa até ao Lago Niassa em 1885, tendo elaborado vários estudos de carácter 

científico. Devido aos seus conhecimentos da região e do prestígio que alcançou, os ingleses 

aceitaram “sem pestanejar” o seu traçado das fronteiras dessa região e que serviram de base para o 

Tratado Anglo-Luso de 1891. Foi capitão de Porto de Lourenço Marques. Em 1963 o governo 

português decidiu chamar Vila de Augusto Cardoso a Metangula. Augusto Cardoso foi proprietário 

do antigo Hotel Cardoso em Lourenço Marques.   

 

Durante a 1ª. Guerra mundial (1914-18), o lago Niassa foi palco de uma pequena batalha naval. O 

comandante do canhoneiro inglês Gwendolen, que se encontrava no lago Niassa, recebera ordens 

para destruir a canhoeira alemã Hermann von Wissmann, também em serviço neste lago e 

pertencente a Tanganica, que então era uma colónia alemã. No dia 16 de Agosto de 1914, Gwendolen 

deu apenas um tiro de canhão de uma distância de 1800 m e destruiu a canhoeira alemã, que se 

encontrava no porto de Sphinxhafen, do lado do Tanganica. Pensa-se que o comandante alemão não 

sabia que a guerra tinha sido declarada uns dias antes (28 de Julho de 1914). Esta breve batalha foi 

saudada por “The Times” como a primeira vitória naval inglesa da Grande Guerra. Diz-se que os 

alemães tiveram também um submarino no Lago Niassa, que se terá afundado por deficiências 

técnicas.   
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A história do Lago Niassa deverá incluir no futuro as campanhas militares para manter a soberania 

portuguesa nesta região. E as várias peripécias de que somos actores ou expectadores. Fazemos 

parte da história do Niassa, embora de forma anónima.  

6. A PARTILHA do Lago: 

O lago Niassa tem as suas margens em três países: Malawi, Moçambique e Tanzânia. A linha divisória 

entre Moçambique e Malawi encontra-se bem definida pelo "Acordo Relativo à Fronteira de 

Moçambique e Niassalândia", assinado pelos governos português e inglês em Novembro de 1954. 

Segundo este acordo, ficaram a pertencer a Moçambique 6952 Km2 da superfície do lago (ou seja 

22,5% da sua área total), conservando o governo do Malawi a soberania sobre as Ilhas de Licoma e 

Chisumulu. Os habitantes de Moçambique e de Malawi tem o direito de usar todo o lago para a pesca 

e outros fins legítimos.  

A partilha do lago entre Malawi e Tanzânia encontra-se em disputa. Malawi considera que tem direito 

a toda a área do lago, à excepção da que pertence a Moçambique, como era antes da sua 

independência. Com efeito, os ingleses depois de conquistarem o Tanganica aos alemães, decidiram 

colocar a jurisdição do lago sob a administração da então Niassalândia. Tanzânia, por seu lado, invoca 

a lei internacional, reivindicando como limite das suas águas o meio do lago na parte situada entre 

os dois países.  

7. AS ÁGUAS DO NIASSA 

É um lago de água doce, quase destilada, que tem sido usada como recurso nas baterias de carros. É 

alimentado sobretudo pela chuva que cai na sua extensa superfície e por alguns rios e torrentes. A 

variação anual do nível da água é, em média, 1,10 m, podendo atingir 1,8 m ou mais. O nível de 

referência encontra-se à cerca 472 m acima do nível do mar. O lago escoa a sua água no Rio Chire, 

um afluente do Rio Zambeze.  

Por ser um lago de águas profundas, os ventos fortes que sopram em certas épocas do ano provocam 

uma grande ondulação, que se mantém mesmo depois dos ventos abrandarem. Quer o “muera” 

(vento do sul), quer o “vuma” (vento do norte), que chegam a atingir 90 km/h, podem provocar ondas 

de 5 m de crista à cava. Foi certamente a observação da altura atingida pelas ondas que levou Bocarro 

a descrever o Niassa como “uma lagoa que parece mar”.  

Sulcam as suas águas diversos tipos de meios de transporte: de jangadas e pirogas, a navios de guerra 

de Portugal e de Malawi e de transporte de passageiros e carga. Estes, ao serviço de Malawi, fazem 

a ligação entre os vários portos deste país e a ilha de Likoma. O MV Mpasa entrou em serviço em 

1935, enquanto o MV Ilala fez a sua primeira viagem em 1951 (ver as últimas fotos que se seguem). 

 

Eis os diversos tipos de embarcações que navegam no Niassa:   
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Um barco à vela  

(uma foto rara, do Autor) 

Um bote para passeio e 

esqui (foto do Autor)  

(uma foto rara, do Autor) 

 

Uma jangada fazendo a ligação entre 

as duas margens do Rio Mponda 

(uma foto rara, do Autor) 

Piroga em faina de pesca. Ao 

fundo, o Monte Tchifuli 

(foto do Autor) 
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Navio Mpasa (foto do 

Autor)  

(uma foto rara, do 

Autor) 

Um navio da Marinha do 

Malawi (foto do Autor)  

(uma foto rara, do Autor) 

Uma das Lanchas de 

Fiscalização Pequenas da 

Marinha Portuguesa (LFP) 

Navio Ilala (foto do Autor)  
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Nuvens de insectos no Lago Niassa (fotos do Autor)  

 

Um cenário que se pode presenciar no lago são as extensas colunas de cor acastanhada que se 

erguem sobre a sua superfície, colunas que podem atingir centena de metros. Trata-se de pequenos 

insectos inofensivos - Chaoborus edulis (edulis significa comestível). As larvas alimentam-se de 

plâncton vivendo no fundo do lago. Vêm à superfície quando atingem a fase adulta e voam para se 

acasalar, formando colunas espiraladas. Os ovos são depositados na superfície da água. As larvas são 

utilizadas para alimentação humana, pela sua riqueza proteínica. 

 

Notas Finais  

Teremos várias recordações deste lago. Para além da sua vastidão e profundidade, as cambiantes do 

azul das suas águas, das histórias de crocodilos, e dos “apanhados” no fim da comissão, certamente 

uma recordação comum a todos nós será o do seu por-de-sol.  

 

Referência bibliográfica: 

1. Valdez dos Santos: - O Desconhecido Niassa.  
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Tchifuli, Fevereiro de 1971 

 

2. A MANDIOCA NA ALIMENTAÇÃO DA POPULAÇÃO DE METANGULA  

 

 

Passeando numa das praias deste enorme Lago Niassa, depois de um 

dia de trabalho, apreciando a triste calma de uma tarde amena que 

antecede um pôr-de-sol nostálgico, quando vejo dirigir-se à água 

uma jovem nianja carregando na cabeça, com fácil equilíbrio, um 

cesto com mandioca. Colocou o cesto na areia, abriu uma pequena 

cova numa área banhada pela água, onde colocou os tubérculos, 

cobriu-os com areia e no fim assinalou o lugar com uma pedra.  

Observei silenciosamente o ritual, mas não resisti à curiosidade e 

perguntei-lhe qual era a razão porquê enterrava a mandioca. A 

resposta foi a que esperei: um "eh-eh", meneando a cabeça, 

fazendo-me compreender que não entendera a minha linguagem.  

Sabia alguma coisa sobre a mandioca e da sua importância na dieta 

da população metangulense. Obrigaria essa dependência a algum 

ritual? Estaria aquele ritual associado à alguma crença religiosa? Resolvi indagar.     

A mandioca, cujo nome científico é "Manihot utilissima Pohl", é 

conhecida em nianja por "chinangua" ("vinangua" no plural). Trazida 

pelos portugueses do séc. XVI, da Amazônia brasileira para o oeste 

africano, rapidamente se espalhou por quase toda a África onde a 

sua cultura era possível. Hoje, a mandioca é o alimento-base para 

uma grande parte da população africana sub-sahariana, incluindo a 

do Niassa. A protecção que os governos e as empresas privadas 

deram às culturas de alto valor calórico - forma eficaz e barata de 

manter a mão-de-obra em condições de trabalhar - contribuiu para 

a grande expansão desta cultura.  

Sob o ponto de vista alimentar, o tubérculo de mandioca é um 

alimento energético devido ao elevado teor em hidratos de carbono 

(carbohidratos). A mandioca fresca contêm aproximadamente 60% de água, 37% de hidratos de 

carbono, 0,3% de proteínas, 0,3% de lípidos, 0,6% de celulose e 1,8% de cinzas. O teor em proteínas 

no tubérculo é muito baixo, além de ser muito pobre em aminoácidos essenciais. Esta grande falta 

de proteínas é, em parte, compensada pelo consumo de folhas de mandioca sob a forma de "molhos" 

bem como algum peixe.  

Dum modo geral, as mandiocas são classificadas em: 
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1 - mandiocas "amargas" : caracterizadas pelo elevado teor em ácido cianídrico encontrado nos 

tubérculos;  

2 - mandiocas "doces", cujo teor de ácido cianídrico é muito  baixo ou nulo.  

Como se sabe, o ácido cianídrico (CNH) ou prússico é um veneno que, 

quando ingerido, pode provocar a morte ou lesões graves no 

estomago. Encontra-se em maior ou menor proporção em quase 

todos os órgãos da mandioca, mas está presente em muito maior 

grau nos seus tubérculos e, mais ainda nas suas cascas. Alguns 

autores consideram como variedades "doces" ou não tóxicas as 

mandiocas contendo menos de 50 mg de ácido cianídrico por kg de 

polpa fresca. Nesse caso podem ser consumidas em fresco, depois 

de descascadas. Mas não é fácil fazer distinguir as amargas das doces 

pelo aspecto visual, pelo que aconselhamos os nossos leitores a não comerem mandioca crua.  

O ácido cianídrico forma-se quando um composto chamado linamarina, que se encontra nas células 

da mandioca, se combina com certas enzimas das mesmas células. As variedades “amargas" quando 

destinadas à alimentação, exigem, por conseguinte, uma preparação prévia que visa a formação do 

ácido cianídrico, que depois é eliminado por ser volátil e solúvel em água.  

Em Metangula encontrámos tanto as variedades "doces" como as "amargas". As primeiras são 

designadas por "chinangua chosisila" (doce) e as segundas por "chinangua chona" (amarga). A 

mandioca é colhida principalmente nos meses de Agosto e Setembro. Evitam colhê-la após o início 

das chuvas, pois afirmaram-nos que é mais amarga. De facto, a mandioca deve ser colhida quando 

está no período de repouso, i. é. quando as folhas estão amarelecidas e em menor número , porque  

há uma maior concentração do amido nas raízes.  

Logo após a colheita, as raízes são descascadas, dado que as cascas têm um maior teor de ácido 

cianídrico que a polpa (cerca de 3 vezes mais) e submetida, em Metangula, a um dos seguintes 

tratamentos: 

- a polpa é seca ao sol durante algumas horas, sendo em seguida abafada com folhas de bananeira, 

ficando a fermentar. A temperatura aumenta consideravelmente. É novamente seca ao sol até ficar 

rija e guardada em celeiros, donde será retirada à medida que for sendo necessária para ser pilada.  

- a polpa é colocada numa panela com água e fica a fermentar; em alternativa a polpa é submersa na 

água do lago - o tal ritual que presenciámos. Deixa-se fermentar durante dois ou três dias até que a 

polpa apresente uma consistência macia. Seca-se e guarda-se no celeiro.  

Os dois processos descritos tem cada um os seus adeptos. Dum modo geral os habitantes de 

Metangula utilizam o processo da via seca, enquanto a população da vizinha Messumba prefere o 

segundo processo. A jovem nianja que vimos na praia deveria ser de Messumba.  
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A mandioca é consumida diariamente sob a forma duma massa, acompanhando-a com "molhos" ou, 

raramente, com peixe ou carne. A polpa seca da mandioca é moída no pilão para fazer a farinha. 

Mistura-se esta com água e sal e deixa-se ferver até se obter uma massa com a consistência desejada.  

Simultaneamente prepara-se o molho ("ndio"), feito principalmente de folhas ("machambas") de 

mandioca, de aboboreira ou de feijão. Colhem-se as folhas tenras da mandioca (e, na escassez destas, 

também as folhas mais velhas) e seca-se ao sol durante uns minutos. São em seguida piladas num 

pilão até formar uma papa, que depois é fervida com um pouco de água. Junta-se-lhe, para dar um 

sabor diferente, cebola, óleo, piripiri ou farinha de amendoim, conforme as disponibilidades de 

momento. A utilização da folha da mandioca na alimentação é comum entre os povos cujo alimento-

base é aquele tubérculo. Com efeito, nos mercados de Lourenço Marques tivemos ocasião de ver as 

folhas de mandioca dispostas em pequenos montículos para serem vendidas para consumo humano.  

As mandiocas "doces" podem ser consumidas em fresco, cozidas em água ou assadas em cinza 

quente. Ficam com um sabor parecido com o da batata-doce, mas não tão adocicado.  

As mandiocas “amargas” são por vezes aproveitadas para o fabrico de "moa", uma bebida alcoólica 

obtida por fermentação do milho ("Moa" é designação genérica de qualquer bebida alcoólica). Dizem 

que a adição da mandioca dá mais força" à bebida; são os tais 35% de hidratos de carbono 

transformados em álcool.  

Além das utilizações descritas, não se conhece em Metangula qualquer outra maneira de aproveitar 

a mandioca, a não ser a de fritar a polpa em rodelas e servi-la com açúcar.  

(as fotos acima inseridas foram obtidas na internet) 

Nota posterior: quando escrevi este artigo, em 1970, estava longe de pensar que um dia 

desenvolveria diversos projectos ao serviço da FAO, relacionados com a mandioca em África, tendo 

em vista reduzir o trabalho feminino na sua preparação para a alimentação ou para o enriquecimento 

proteico de produtos alimentares derivados, tendo usado para este efeito o feijão-frade (Vigna 

unguiculata Walpers).  
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Tchifuli, Março de 1971 

 

3. Problemas da pesca no Lago Niassa 

A alimentação dos habitantes dos povoados nas margens do Lago Niassa é essencialmente à base da 

mandioca, que inclui o aproveitamento das suas folhas tenras para a confecção de molhos. A carência 

proteica daí resultante é suprida com o consumo de peixe do Lago. Mas é notória a escassez de peixe 

em resultado de práticas de pesca desaconselháveis para a salvaguarda deste recurso alimentar.  

A fauna piscícola do Lago Niassa não está ainda bem estudada. Sabe-se que se encontram nas suas 

águas mais de trezentas espécies de peixes, muitas das quais são autóctones e só se encontram neste 

lago. O lago é riquíssimo em pequenos ciclídeos de cores vistosas, que fazem o regalo de um aquário 

(de água doce). Na Base Naval de Metangula, um grupo de oficiais montou um pequeno aquário com 

alguns destes peixes. A foto que se segue não é desse aquário, mas dá uma ideia de como era.    

 

Entre os peixes comestíveis, as espécies mais conhecidas são as seguintes (os nomes científicos são 

baseados em Mário Costa (1), mas alguns destes já estarão desactualizados):  

Nome científico Em Nianja Em Ajaua Em Português 

Tilapia squemipinis chambo chambo tilápia 

Tilapia melanopleura nungunchale ninguizale  

Tilapia saka chunkulu saka  

Bagrus meridionalis kampango kampangu bagre 

Engraulicypris sardella   usipa usipa chipa 

Serranochromis robustus sungue sungue  

Callochromis sp. utaka utaka  

Labeo activelis djila djila  

Barilus microlepis mpasa mpasa  
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A tilápia sp. é certamente a espécie mais apreciada, seguida de bagre. Este peixe pode atingir um 

bom tamanho, mas o que eu consegui pescar com linha e anzol eram bagres de dimensões pequenas, 

e era preciso ter muito cuidado com o seu “ferrão”, os espinhos laterias em três barbatanas. 

 A chipa é muito parecida com a petinga, a sardinha jovem, sendo por isso conhecida por sardinha 

do Niassa. Sendo de pequenas dimensões é geralmente seca e consumida com a espinha.   

 

A referida grande variedade de peixes não significa sua abundância. O 

Lago Niassa nunca foi considerado como muito rico em peixe e, 

consequentemente, não tem uma indústria de pesca. Apenas pesca 

artesanal. E é confrangedor presenciar a chegada dos pescadores 

depois de uma faina de pesca de quase duas horas, com redes de 

arrasto com mais de 50 m de comprido, envolvendo o trabalho de 4 a 

6 pessoas e observar que a captura rondou uns 3-4 quilos, 

predominando o peixe miúdo. Estas cenas são um desconsolo, não 

tanto pela diminuta quantidade do que foi pescado, mas pela sua 

insignificância em relação ao número de famílias a alimentar.   

 

São apontadas como causas desta escassez de peixe: o grande número de pessoas que por profissão 

ou por necessidade de alimento se dedicam a pesca nestas zonas; a água do lago é quase destilada, 

Chipa (usipa,(foto internet) 

Pirogas na faina da pesca (foto do autor) 

Tilapia comum (foto da internet)  Bagre (fotos da internet) 

Petinga, para mostrar a sua 

semelhança com a chipa (foto 

do Autor) 
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Pesca de arrastro para praia,  

Chipoka, Malawi  (foto do autor) 

muito fraca em nutrientes para os peixes, para o que muito contribui o facto de não haver enxurradas 

ou torrentes que tragam esses elementos; e, acima de tudo, os processos de captura de peixe não 

recomendados. 

As artes de pesca utilizadas no Lago Niassa incluem: a) linha com um ou mais anzóis; b) palangre; c) 

rede de cerco; d) chilimila; e) rede de arrasto de praia; d) rede de emalhar; gaiolas e paliçadas.  

O palangre é um termo usado para designar uma arte de pesca constituída por uma linha principal 

com vários metros e onde são fixadas linhas com anzóis. Chilimila designa um tipo de rede de forma 

trapezoidal e malhas diferentes na parte superior e inferior; pode ter uma centena de metros de 

comprido, assim como a rede de arrastro.  

 

Pirogas com rede de chilimila 

 (foto do Autor) 

Pesca no caniçal (foto do 

Autor). Uso de gaiolas 



19 |20 
 

Pesca com rede mosquiteira (fotos de internet). Tudo o que vem à rede é peixe 

Não tenho visto pescarem  com tarrafas (redes circulares), uma imagem frequente em muitos lagos 

e lagoas ou junto as zonas costeiras marítimas. Vi, sim, a pesca com lençol ou capulana em Meponda 

e que consiste em colocar um lençol debaixo da água, junto à margem, com as pontas agarradas por 

duas ou quatro mulheres e que o levantam com um gesto rápido quando algum cardume de peixe 

passa pelo lençol. Uma variante deste processo, que vimos em Metangula, consiste em dois 

pescadores dispondo de uma rede de malha finíssima (rede mosquiteira) lançarem de uma canoa 

sobre um cardume de modo a apanhá-lo na rede.  

 

De acordo com M. Costa (1) frequentemente as redes de emalhar vão de margem a margem dos rios 

e correntes de água e na entrada de pequenas enseadas, e assim os peixes que vão desovar nesses 

sítios, especialmente os géneros Barbus e Labeo não conseguem passar, sendo apanhados nas redes. 

As redes de emalhar são lançadas nos caniços próximos da altura da desova de alguns peixes. As 

redes de arrastro são de malha apertada, de forma a capturar todo o peixe que for possível, incluindo 

os que ainda não atingiram a fase adulta, peixes que poderiam crescer e reproduzir-se. Estes métodos 

pouco recomendáveis usados quase diariamente tem contribuído largamente para a delapidação 

desta fonte proteica, de que são dependentes as populações das margens deste lago, dado que a 

pecuária é inexistente.  

 

Pelo exposto, julgamos que as medidas que se impõem devem ser as de:   

- disciplinar a actividade piscatória, proibindo o emprego de certos processos de pesca julgados 

condenáveis. O Eng. Mário Costa, no trabalho efectuado aqui em 1969, propunha que se 

mantivessem alguns dos actuais processos de pesca nativos introduzindo-lhes pequenas alterações 

no que respeita ao tamanho das malhas;  

- criar zonas de defesas da pesca, pelo menos temporariamente (Valdez dos Santos); 

- instruir os pescadores nas medidas a tomar para defender a reprodução e conservação das espécies;  

- facilitar aos pescadores a deslocação às zonas mais afastadas onde a riqueza piscícola seja maior e 

a pesca mais abundante.  

Referências bibliográficas: 

Valdez dos Santos: - O Desconhecido Niassa.  

Mario Costa:- A Pesca nos Aldeamentos do Lago Niassa.  
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Tchifuli, Março de 1971 

4. Dicionário Português – Nianja 

A língua falada pela população autóctone das margens do lago Niassa é conhecida, tal como os seus 

habitantes, por Nianja (que significa lago). Mas como eles acrescentam o prefixo Ci para designar a 

língua, ela é conhecida também por Cinianja (Cinyanja) ou Cicheua (Chichewa). Integra-se no grupo 

das línguas bantu. No Malawi tem o estatuto de língua nacional, embora a língua oficial seja o inglês. 

Não temos conhecimento da existência de um dicionário português – nianja. Sem termos 

conhecimentos de linguística e de fonética e de gramática desta língua, tentamos escrever algumas 

palavras em cinianja para o seu equivalente em português.  

Peixe = djuomba (nsomba) 

Carne =  

Sol = djua 

Automóvel = galimoto 

Deus = Mlungo 

Rio = nchinga 

Lago = nyanja 

Quanto custa = mutenguaqwi xiani 

Quantos são = vingati vili 

Bom dia = Mmawa wabuliwo  

Amigo = bwenzi 

Livro = scalakala  

Militar = muntu wacondo 

Palhota = niemba  

Virgem Maria = Biquila Maria 

Água = madzi 

Mandioca = chinangua 

Galinha = n´coco 

Vinho = vynio 

Escola = sukulo 

Lápis = pensulo 

Espirito = mzimu 

 

Post Scriptum  

Nota 1: Sei agora que há um dicionário Português – Nianja da autoria de Miguel Ferreira da Silva, 

publicado pela Junta de Investigações do Ultramar em 1963. Mas, em Metangula, eu não o sabia.  

Nota 2: Publiquei três páginas de dicionário em três números do Tchifuli, mas apenas encontrei 

uma, a que copio encima. 


