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Redes mercantis e expansão territorial.
A penetração portuguesa no vale
do Zambeze e na África central
durante o século XIX (1798-1890)

Manuel Lobato *
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África central permaneceu inacessível aos
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Europeus até uma época relativamente recente. O
^ÊÊ/Ê^Êm
wmtÊÊÊ^Êm continente começou a revelar os seus segredos
através da divulgação internacional dos resultados das primeiras explorações de
Livingstone, o primeiro que elaborou um quadro cientificamente consistente da
geografia do interior, com base em observações astronómicas. Esse espaço, contudo,
estava longe de ser desconhecido quer pelos geógrafos europeus mais empenhados,
quer e principalmente pelos práticos do sertão — portugueses, afro-portugueses e
suaíli — que trilhavam os caminhos africanos e por vezes relatavam ou descreviam
de forma empírica as suas viagens.
Este artigo procura dar conta da teia de interesses portugueses na África centro-meridional que se geravam a partir da costa oriental, da importância das suas
actividades económicas e realizações, nomeadamente o seu papel na abertura ao mundo
exterior de zonas até então fechadas. Procura determinar ainda as causas do insucesso
das redes de comércio afro-portuguesas que partiam da costa oriental no contexto da
forte concorrência que se lhes deparou por parte da rede muçulmana de Zanzibar e
anglo-bóer, bem como demarcar estas redes de comércio privado das iniciativas
governamentais que foram levadas a cabo nos domínios científico, político e comercial.
A história da penetração portuguesa na África central foi já objecto de múltiplos
estudos. A maior parte deles foi elaborada nas últimas décadas do século XIX, quando
a corrida a África por parte das potências europeias levou a diplomacia e a propaganda
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portuguesas a procurarem, por exemplo, fazer valer o argumento da prioridade na
descoberta do lago Niassa e do curso superior do Zambeze, bem como fazer prevalecer
os "direitos históricos" dos portugueses sobre regiões frequentadas por exploradores
e agentes ingleses (').
A literatura anterior que se ocupava da geografia do interior do continente africano,
excepto no que diz respeito à Zambézia, seguia o método empírico de acumulação de
dados combinando informações dispersas, produzidas em diferentes épocas, sem
recurso a observações astronómicas e fazendo uso de uma toponímia que, apesar de
desactualizada, teve ainda alguma utilidade na segunda metade do século XIX como
ponto de partida para o estabelecimento de um conhecimento geográfico mais preciso.
Estudos recentes ocuparam-se das relações entre a história política e as viagens, bem
como da síntese das viagens terrestres integradas no relacionamento entre a Europa
e a África (2).

Nos finais do século XVIII, partiam de Angola duas vias de penetração comercial
para a África central que permaneciam abertas. Uma delas era a via do Cassange, a
norte, sendo a segunda a rota caravaneira do Bié, mais a sul. Elas conduziam a duas
regiões distintas e correspondiam, no lado oriental, às duas vias de penetração que
irradiavam a partir de Tete. Assim, a do Cassange conduzia à Lunda e daí ao Cazembe,
que estava ligado por rotas caravaneiras aos entrepostos muçulmanos na costa oriental
e, desde os últimos anos do século XVIII, também a Tete. Por sua vez, a via do Bié
passou a dar acesso, pela mesma época, ao Lovale e ao curso superior do Zambeze.
Estas duas vias apresentavam diferenças assinaláveis entre si. Embora proporcionasse
uma via fluvial bastante praticável, apenas interrompida em certos pontos muito
espaçados por obstáculos intransponíveis à navegação (3), o grande Zambeze não
constituía uma rota comercial, não tendo sido percorrida por quaisquer viajantes, em
toda a sua extensão antes de Livingstone. Nem os pombeiros dos sertanejos do Bié
passavam além do Barotze — o que a viagem dos pombeiros de Silva Porto, não
acompanhando o curso do Zambeze, vem confirmar —, nem os mussambazes ou

(') O género ficou consagrado com a publicação, em 1867, da obra de José de Lacerda, Exame
das viagens do Doutor Livingstone.
(2) A. Teixeira da Mota, A cartografia antiga da África Central e a travessia entre Angola
e Moçambique (1500-1860), Lourenço Marques, 1964; Maria Emilia Madeira Santos, Viagens de
exploração terrestre dos portugueses em Africa, IICT, 2.a ed., Lisboa, 1988.
(3) Hugo Stauffenger Bivar, Curso médio do Zambeze, Sociedade de Geographia de Lisboa,
1907, pp. 10-1.
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agentes volantes dos mercadores do Zumbo, o entreposto português no curso médio
do Zambeze, parece terem ido muito além da confluência do Sanhate e do baixo curso
do Cafué, ambos afluentes do Zambeze. As vias de comércio de longa distância,
seguindo os antigos trilhos, frequentemente não acompanhavam os rios na escolha
dos troços dos itinerários (4).
No início do século XIX, porém, os obstáculos que se colocavam à expansão das
redes mercantis portuguesas, em Angola e em Moçambique, eram, em parte, os mesmos.
A abertura da já referida rota transafricana pelo Norte ficara a dever-se à expansão
territorial das elites lunda para leste, misto de migração e conquista. Estabelecidos
no Cazembe, os Lunda teriam aberto essas rotas recorrendo aos serviços dos
Bisa, uma etnia de mercadores, que foram usados como intermediários nas ligações
com a costa, depois de terem sido previamente submetidos pela força (5). Os dois
grandes Estados Lunda — o Muatiânvua a oeste e o Muata Cazembe a leste —, que
controlavam a rota pelo norte, não quiseram perder o seu papel de intermediários entre
as duas costas, para mais tratando-se de Estados fortemente centralizados onde o
comércio com os estrangeiros corria quase exclusivamente pela mão dos soberanos.
Nestas circunstâncias, os esforços dos sertanejos e dos pombeiros de Angola e dos
afro-portugueses de Tete para estabelecer ligações de costa a costa não foram coroados
de êxito. Basta considerar a odisseia das expedições de Lacerda e Almeida, dos
pombeiros de Honorato da Costa, que estiveram quatro anos retidos na corte do
Cazembe, ou a expedição, mais tardia, de Monteiro-Gamitto.
O fracasso desta última expedição, que teve lugar em 1832 e marca o fim das
relações directas entre o Cazembe e os portugueses de Tete, prende-se com importantes
alterações que estavam em curso nas regiões dos grandes lagos meridionais. Uma parte
dos estados pertencentes ao Cazembe fora conquistada ou devastada pelos Bemba,
que eram atraídos pelas riquezas geradas pelo comércio dessas regiões com os arábigo-suaíli. À perda de influência do Cazembe em meados do século seguiu-se a penetração
mercantil muçulmana nos seus Estados numa base diferente das regras monopolistas
anteriormente ditadas pelo imperador lunda.
Apesar dos avanços posteriores, as redes mercantis afro-portuguesas não
conseguiram estabelecer-se em zonas onde a maior vitalidade da rede zanzibarita
triunfou. É essa a história que vamos tentar examinar.

(4) Cf. Maria Emilia Madeira Santos, "O estudo da hidrografia numa região de civilizações de terra,
a África austral". CEHCA, IICT, Série Separatas, n.° 181, 1985, pp. 5-11.
(5) Andrew D. Roberts, "Pre-Colonial Trade in Zambia", African Social Research, 10 (1970),
p. 729.
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A tradição do comércio português na África oriental consistia na prática de
elevados direitos alfandegários. Desta forma se procurava custear a onerosa e pouco
eficaz máquina burocrática e militar. A contrapartida a este sistema era o contrabando,
cuja dimensão é difícil de avaliar, mas que foi intensamente praticado nos portos da
costa oriental durante o século XVIII com a conivência das autoridades portuguesas.
O contrabando contribuiu para uma maior competitividade dos entrepostos costeiros,
assim como permitiu o ressurgimento dos entrepostos muçulmanos situados na costa
desde Quíloa até Angoche (6). Ainda assim, diferentes cargas fiscais eram praticadas
nos diversos entrepostos portugueses. No século XVIII, Moçambique era um porto
mais "barato" do que as ilhas Querimbas, Quelimane ou os outros portos chamados
"subalternos", situados mais a sul. Este facto, juntando-se aos privilégios mercantis
de que gozavam os moradores de Moçambique, ditou o relativo sucesso deste
entreposto e povoações vizinhas, favorecendo o aparecimento da chamada "Companhia
dos Mujaos". Os Yao ou Ajauas, povo islamizado que ocupava a região a leste do
lago Niassa, entregaram-se no século XVIII ao comércio de longa distância. As suas
caravanas afluíam regularmente à costa junto da ilha de Moçambique, trazendo
escravos e marfim. Apesar do carácter efémero da Companhia, este comércio, que
perdurou com vicissitudes várias até ao advento do colonialismo, drenava uma vasta
região que se estendia para ocidente do lago Niassa.
Como as mercadorias introduzidas através do curso do Zambeze, devido aos custos
de transporte e às taxas alfandegárias em vigor, chegavam mais caras ao interior do
que os preços por que os mercadores africanos as podiam obter na costa, os
entrepostos portugueses no vale do Zambeze não se tornaram pólos de atracção do
comércio africano de longa distância, embora o marfim escoado pelo porto de
Quelimane, na foz do Zambeze, fosse em grande parte proveniente do distante Zumbo.
Assim, além da rota portuguesa do Zambeze, existia uma outra, mais a norte, que
contornava a extremidade sul do lago Niassa e se articulava com o Cazembe, drenando
o marfim e os escravos exportados pelas regiões próximas do lago e por zonas situadas
na actual Zâmbia.

(6) Por volta de 1780, o "contrabando" francês nas ilhas Querimba introduzia mercadorias cujo
valor, apesar dos preços "moderados", ascendia a 100 mil cruzados cada ano. (Luís Filipe F. A. C. Pereira,

A criação da Alfândega da Ilha do Ibo e a contribuição das Ilhas para o comércio e a vida de
Moçambique no século xvm, diss. de Licenciatura, Universidade de Coimbra, 1970 (dactil.), pp. 46-9).
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Por outro lado, nas zonas onde a influência portuguesa se fazia sentir, o grande
número de escravos que podia ser obtido entre as populações que habitavam os prazos
da Zambézia tornava desnecessária a organização de quaisquer expedições para os
angariar. Mais tarde, a consequência mais visível da abolição do tráfico, que só se
fez sentir na segunda metade do século XIX, foi a renovação do interesse pelo comércio
de marfim por parte dos mercadores e sertanejos zambezianos. Esta evolução foi
favorecida pela introdução de artigos de proveniência europeia e pelo embaratecimento
e vulgarização das armas de fogo de concepção arcaica que permitiram, através da
caça em larga escala, encontrar um meio cómodo e pouco dispendioso de obter marfim
sem necessidade de o permutar por bens importados. Simultaneamente, os grandes
senhores afro-portugueses da alta Zambézia estenderam as suas expedições militares
até aos confins da Zâmbia com o objectivo de capturar escravos e marfim que
revendiam às caravanas árabes, as quais, desde meados do século, percorriam a África
central em todas as direcções.

Na segunda metade do século XVIII, talvez por 1760, um tal Gonçalo Caetano
Pereira, de origem goesa, estabeleceu-se nas margens do Revubwé, a norte de Tete.
Consolidando-se no poder a expensas do Estado Undi e doutros senhores maraves,
Caetano Pereira entabulou relações comerciais com o estado da Lunda oriental
recentemente criado pelo Muata Cazembe, filho do Muatiânvua, soberano da Lunda,
ao qual permaneceu teoricamente sujeito. Obrigado a comerciar para ocidente em
circunstâncias bastante desfavoráveis devido às longas distâncias, ao elevado número
de intermediários e à dependência em que ficava relativamente aos sistemas monopolistas
praticados pela Lunda ocidental e pelo Cassange, o Muata Cazembe estava impedido
de o fazer directamente. Por este motivo procurou incrementar as relações comerciais
com a costa oriental.
É possível que os Yao comerciassem com o Cazembe desde a década de 1760,
através dos Bisa com os quais estavam em estreito contacto no alto Chire e no Norte
da Maravia (7). Contudo, há razões para supor que os Yao não frequentavam ainda
as rotas entre o interior e os portos suaíli sujeitos ao sultão de Oman, pois nenhuns
mercadores islamizados atingiram a região tumbuka, situada a norte do lago Niassa,

(7) Lacerda e Almeida, "Travessia da África". Com uma nota explicativa do Almirante Gago
Coutinho, separata do Boletim da Agência Geral das Colónias, n (1926), n.cs 15-20 e 22, pp. 56
e 73-4.
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antes de 1770-80 (8). Na verdade, não se sabe ao certo quem assegurou as ligações
entre o Cazembe e a costa na fase inicial. A expedição de Lacerda e Almeida, em 1798,
não obteve notícia da presença de mercadores muçulmanos na capital do Cazembe.
Se essas relações com os Suaíli sujeitos ao sultão de Oman foram de facto
estabelecidas ainda no século XVIII — algumas vagas notícias parecem apontar nesse
sentido (9) — não satisfizeram o Muata Cazembe que tudo fazia para, segundo a
tradição lunda, monopolizar as trocas entre os seus domínios e o exterior. A tentativa
de diversificar as fontes de produtos importados levou-o a entrar em contacto com
Caetano Pereira, durante a década de 1780, e a enviar caravanas a Tete no desejo
de se tornar parceiro comercial dos portugueses. As caravanas, conduzidas por
elementos da aristocracia lunda, conquistadores das terras a sueste do Luapula,
integravam largo número de mercadores bisa e carregadores desta e doutras nações.
A viagem do explorador brasileiro Dr. Lacerda e Almeida, de Tete ao Cazembe,
onde morreu, foi, pois, precedida por contactos comerciais e troca de embaixadas.
Gonçalo Caetano Pereira foi o primeiro português a deslocar-se ao Cazembe, em
1793 (10). Pouco depois a viagem foi repetida por seu filho Manuel Caetano. Também
a grande "dona" zambeziana, Francisca Josefa de Moura e Meneses, despediu
mussambazes em visita de cortesia ao Cazembe, depois de ter recebido um chefe bisa
na qualidade de embaixador daquele rei. O próprio Lacerda recebeu uma segunda
embaixada enviada pelo monarca lunda a Tete na companhia de uma caravana bisa,
facto que foi decisivo para abandonar o projecto inicial de ligação por terra a Angola
seguindo o curso do Zambeze a partir do Zumbo ( n ).
Os Bisa procuravam os mercados de Quelimane e de Tete, onde iam vender marfim
em finais do século XVIII, devido a uma conjunção momentânea. Ao desejo do Muata
Cazembe e dos próprios Bisa em contrariar a dependência relativamente aos Yao veio
juntar-se a redução das tarifas alfandegárias nos portos portugueses que esteve em
vigor durante um curto período até 1801, ano em que foram repostos os habituais
30 % de direitos sobre as importações de manufacturas (12). Na verdade, os Bisa em

(8) Edward A. Alpers, Ivory and Slaves in East Central Africa: Changing Patterns of International
Trade to the Later Nineteenth Century, Heinemann, Londres, 1975, pp. 122, 161 e 178.
(9) Id., ibid., p. 161. A informação de que as caravanas suaíli haviam chegado a Angola na década
de 1780 não merece crédito.
(10) Id, ibid, p. 178.
(") Lacerda e Almeida, Travessia, pp. 17-21 e 39.
O2) Alpers, Ivory and Slaves, p. 178. Roberts, porém, julga que os Bisa só então começaram a
comerciar com os Yao que levavam marfim das regiões a leste do lago Niassa para a costa. De facto, do
relato de Lacerda e Almeida pode inferir-se que Moçambique teria sido um dos destinos para onde o
marfim proveniente do Cazembe era levado por mercadores yao, embora naquela época a maior parte se
destinasse já aos portos muçulmanos. Lacerda e Almeida, Travessia, pp. 48, 56 e 73-4.
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poucos anos diversificaram as vias de escoamento para o marfim proveniente do
Cazembe e de outras zonas do interior. Em 1806, levavam-no também para mercados
ocidentais, como o reino Lunda, no Cuango ( n ). Moviam-se pela obtenção de preços
favoráveis à aquisição de artigos importados, que muitos deles não usavam, negociando
em tecidos e vestindo cascas de árvore (14). As distâncias que tivessem de percorrer
para obter preços vantajosos não constituíam impedimento para eles. Assim, as tarifas
aduaneiras praticadas nos portos portugueses da África oriental foram um factor que
condicionou a orientação dos fluxos mercantis e o traçado das rotas caravaneiras (15).

Pode questionar-se se o marfim que os Bisa levavam a Quíloa — que Lacerda
julgava tratar-se de Zanzibar — era na sua totalidade proveniente do Cazembe. Pelo
menos, parte do marfim que enviavam para a costa pela rota que atravessava o alto
Chire era resultado da caça organizada pelos Bisa nas suas próprias terras. Nos fins
do século XVIII, também o marfim das regiões marave, tão próximas de Tete e
atravessadas pela rota que conduzia ao Cazembe, se escoava para Moçambique, o
que não abona a favor da reputação do entreposto zambeziano. Do mesmo modo, para
manter os muzungos ou afro-portugueses de Tete afastados, os povos maraves fingiam
ignorar a existência de ouro nas suas terras (16), após terem tido a experiência de que
as antigas concessões mineiras, feitas a prazeiros e mercadores de Tete durante o
século xvill, haviam acabado por minar as bases do grande Estado Undi (17). Os
comerciantes de Tete, por sua vez, preferiam deixar o comércio nesta região aos
mussambazes, pois a deslocação de brancos e de mestiços era penalizada com extorsões
por parte dos chefes maraves. O vale do Luângua assinalava o limite da esfera de

(") Roberts, "Pre-Colonial Trade", p. 729.
( u ) Lacerda e Almeida, Travessia, p. 65.
0 5 ) Em 1809, Henri Salt estimava em 25 % os direitos de importação praticados em
Moçambique. Este total correspondia a 20 % ad valorem, acrescidos de propinas para o governador
e funcionários alfandegários e outras taxas portuárias. Cf. Henri Salt, "Relação dos estabelecimentos
portugueses na costa oriental de África em 1809", Alexandre Lobato (tr. e ed.), Moçambique.
Documentário Trimestral, 39 (1944), p. 68. Segundo Gamitto, a uniformidade fiscal nos portos
portugueses da África oriental foi aplicada antes de 1830 (António Cândido Pedroso Gamitto, O
Muata Cazembe e os povos Maraves, Chevas, Muizas, Muembas, Lundas e outros da Africa Austral.
Diário da expedição [...] àquele imperador nos anos de 1831 e 1832 [...], vol. i, Lisboa, 1937,
pp. 378-9).
0 6 ) Lacerda e Almeida, Travessia, pp. 54-8.
(l7) No diário da viagem de Gamitto ao Cazembe existem ecos desta acção dissolvente dos
"muzungos" de Tete sobre os Estados maraves. Cf. Gamitto, O Muata Cazembe, i, p. 35.
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influência dos mercadores de Tete, além da qual os produtos de consumo corrente
no mundo zambeziano já não encontravam aceitação, circulando apenas produtos
oriundos dos portos muçulmanos, à cabeça dos quais estavam Quíloa e Zanzibar,
trazidos por mercadores bisa. Lacerda acreditava, porém, que as relações comerciais
entre o Cazembe e os negociantes de Tete não tinham vingado no passado recente
por culpa destes, que receavam investir nesse trato, e que bastaria a vontade
manifestada pelo monarca lunda para que o comércio se estabelecesse. Na verdade,
o entabulamento de relações entre os Caetano Pereira e o Cazembe, através dos Bisa,
ficara a dever-se, no que respeita às motivações daquele potentado afro-português,
à procura de jazidas auríferas em zonas a leste do Luângua encravadas em território
marave mas pertencentes a chefes bisa. Estes reconheciam uma vaga e remota suserania
ao Cazembe, mais pelo prestígio deste monarca do que por soberania efectiva. O
incremento da extracção de ouro precedeu, pois, o comércio, que só depois se tornou
um objectivo da expansão zambeziana para norte (18).
Convencer o Muata Cazembe a canalizar o marfim para Tete constituía a parte
comercial da missão que Lacerda se propunha cumprir, apesar de estar consciente de
que, para tal, era preciso causar boa impressão apresentando propostas generosas e
mercadorias de qualidade. A embaixada lunda, que então visitou Tete, fora bastante
explícita ao fazer depender o estabelecimento de relações comerciais de um certo
número de condições relativas ao preço, qualidade e quantidade das mercadorias. O
objectivo de tornar o mercado de Tete em parceiro comercial privilegiado do Cazembe
era, contudo, bastante irrealista. Lacerda pensava que os artigos introduzidos nos
sertões pela rede yao-bisa provinham de Moçambique, onde eram adquiridos pelos
zanzibaritas aos baneanes, ignorando o papel que estes mercadores desempenhavam
em Zanzibar e noutros portos sujeitos ao sultão de Oman, onde há muito estavam
estabelecidos membros desta casta de mercadores guzerates oriunda do Noroeste da
índia (l9). Até ao grande surto do tráfico de escravos de Moçambique para o Brasil,
em 1830, os baneanes detinham o monopólio da importação de tecidos nos portos
portugueses da África oriental de que resultava um acréscimo de 25 % nos preços (20). Lacerda pensava, pois, erradamente, que os portugueses podiam pagar melhor,
não tomando em consideração as distâncias e os gastos nos transportes e
desconhecendo que o Cazembe obtinha dos muçulmanos mercadorias que, mesmo a

(1!i) Lacerda e Almeida, Travessia, pp. 20-1, 40, 56, 62 e 77.
(") Id., ibid,, pp. 20-1 e 77.
(30) José Francisco Alves Barbosa, Analyse Statistica, Topographica, e Política, da capitania de Rios
de Senna, 1821-12-30, BA, 52-X-2, n.° 3, fl. 55.
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retalho, eram mais baratas e de qualidade superior. Por outro lado, os próprios
Bisa, que contribuíram para o estreitamento das relações comerciais entre o
Cazembe e Tete, não estavam interessados em ser substituídos no papel de intermediários (21).
Os objectivos de Lacerda e Almeida não foram atingidos. A morte do explorador,
somando-se às dificuldades de um itinerário demasiado longo, à animosidade dos Bisa
perante potenciais concorrentes e ainda à atitude do Cazembe que, cioso da sua
posição privilegiada de único estado africano que mantinha relações comerciais com
ambas as costas, não se mostrava disposto a abrir mão dela e a permitir o trânsito
dos portugueses entre a Zambézia e Angola, tudo isto fez cair por terra, momentaneamente, as esperanças portuguesas.
Como consequência, a política das autoridades portuguesas virou-se de novo para
a estrada fluvial do Zambeze. As potencialidades dos "Certoens do Zumbo, Muizas, e
do Cazembe" foram realçadas (22). A penetração para ocidente fora desde o século XVII
embaraçada pela não navegabilidade do troço do Zambeze acima de Caborabassa. Essa
penetração assentava em bases muito frágeis pela incapacidade de estabelecer um
domínio firme sobre a via de acesso ao interior. Com o objectivo de eliminar a turbulência
nas zonas vizinhas de Tete e reduzir os tributos sobre o comércio exigidos pelos chefes
africanos, uma expedição militar contra o régulo da Chicoa, chefiada pelo governador
Villas-Boas Truão, foi derrotada, em 1807, quando procurava reocupar este entreposto
comercial entre Tete e o Zumbo, tendo o governador perecido depois de ter sido
abandonado pelos muzungos que se haviam comprometido a apoiar a sua iniciativa.
As ligações ao Zumbo ficaram interrompidas até que o governador Alves Barbosa,
distribuindo abundância de presentes, "restaurou" pela primeira vez o Zumbo (23). Estes
factos foram o prenúncio da queda daquele entreposto atingido por profunda decadência.
Em 1821, o mesmo governador considerava o Zumbo fora do limite ocidental da capitania
dos Rios de Sena devido à descontinuidade do domínio português acima de Caborabassa,
apesar de reconhecer que ali viviam quatro europeus (24).
Apesar das desvantagens, os contactos comerciais entre Tete e o Cazembe,
iniciados antes de 1790, intensificaram-se durante as duas primeiras décadas do século

(21) Lacerda e Almeida, Travessia, p. 154.
(22) C." do bispo d'Olba ao rei, 1807-10-22, A H U , Moçambique, maço 66.
(23) Manuel Joaquim Mendes de Vasconcellos e Cirne, Memória sobre a Provinda de
Moçambique,
Documentos para a Historia das Colónias Portuguezas, Lisboa, Imprensa Nacional, 1890, p. 19; "Petição
de Militão Barbosa, procurador de Alves Barbosa", 1 8 3 1 , Documentação
Avulsa Moçambicana
do
Arquivo Histórico
Ultramarino,
m, Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1974, p. 491,
daqui em diante DAMAHU.
(24) José Francisco Alves Barbosa, Analyse Statistica,
1821-12-30, BA, 52-X-2, n.° 3 , fls. 4 e 11.
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XIX (25). As regiões compreendidas entre Tete e os estados do Muata Cazembe
conheceram, aliás, uma rápida evolução. O Luângua há muito funcionava como uma
barreira natural ao expansionismo dos Bisa em direcção ao oriente. O curso do rio,
separando duas zonas ecologicamente distintas (26), assinalava a "fronteira" entre os
Bisa e os Maraves. A nação bisa, fragmentada em pequenas chefaturas, não possuía
a coesão política necessária para empreender a conquista de novas zonas nem para
se defender das investidas dos vizinhos (27). Alguns grupos bisa, no entanto,
atravessaram o curso do Luângua ainda no século XVIII e estabeleceram-se bem no
interior do território dos Maraves, por exemplo, nas terras auríferas que vieram a
constituir, desde 1790, o "bar" Java explorado por Gonçalo Caetano Pereira. Mais a
norte, na margem esquerda do Luângua, populações maraves e tumbucas partilhavam
as mesmas terras com populações bisa imigradas em épocas de fome, mas formando
aldeias separadas. Apesar de subsistirem chefaturas bisa independentes e populosas
nos férteis vales da serra Muxinga, a ocidente do Luângua, o estabelecimento dos
Bisa para oriente em terras dos Maraves fez-se, pois, por um processo de lenta
infiltração fugindo à esterilidade do seu país de origem e ao domínio do Cazembe.
Os Bisa estabeleceram-se, na sua maioria, sob protecção de chefes maraves que
detinham a supremacia política sobre este mundo heterogéneo (28), em que o entrelaçamento étnico e cultural não cessou de se acentuar depois das incursões n'gune
na década de 1830, tornando-se um traço característico da região compreendida entre
o lago Niassa e o Luângua. Nas últimas décadas do século, grupos bisa numerosos,
conduzidos pelos seus chefes, haviam-se estabelecido na margem ocidental do lago
Niassa, onde se dedicavam ao comércio caravaneiro e à caça do elefante, sob protecção
do único reino marave que subsistia na região (29). Na margem esquerda do alto
Luângua, alguns grupos bisa sujeitaram mambos Ucundas e apoderaram-se das suas
terras (30).
Para esta evolução muito contribuiu o facto de o povo bemba, vindo de NW, ter
conquistado a maior parte do território dos Bisa compreendido entre o lago Bangweolo
e o curso do Luângua, com excepção de algumas zonas montanhosas. Os Bemba foram

(25) "Manuel Joaquim Mendes de Vasconcelos e Cirne para o conde de Basto", 1829-12-09,
DAMAHU, i, p. 966.
(26) Édouard Foà, La traversée de VAfrique du Zambèze au Congo /rançais, Paris, Plon, 1900,
p. 70.
(27) Harry W. Langworthy, Zambia Before 1890. Aspects of Pre-Colonial History, Londres,
Longman, 1972, p. 46.
(28) Cf. Lacerda e Almeida, Travessia, pp. 40, 51-2, 62, 64-67 e 71.
(I9) Carl Wiese, "Expedição Portugueza a M'Pesene (1889)", BSGL, 1892, p. 500.
(30) Luís Ignacio, "O Zumbo (antes dos últimos tratados). Relatório do governador do districto do
Zumbo ao anno de 1890", BSGL, X-6-7 (1891), p. 314.
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atraídos pela riqueza acumulada pelos Bisa através do comércio à distância. Impedidos
de continuar a exercer um comércio regular com o Cazembe, que assim caiu
definitivamente na dependência da rede zanzibarita, os Bisa ficaram livres para explorar
outras rotas e mercados, mas continuaram a recusar envolver-se no tráfico de escravos.
O comércio efectuado pelos Bisa drenava uma vasta região e eles passaram a levar
o marfim a vender a Quíloa, dispensando intermediários, ao mesmo tempo que os preços
praticados pelos portugueses os atraíam cada vez menos (31). A ruína do entreposto
português no Zumbo, durante os anos 30, deve tê-los estimulado a comerciar marfim
entre Moçambique e o Cafué, bem como a atravessar o Zambeze no desejo de
explorarem as possibilidades de comércio em território dos Matabeles, onde foram mal
acolhidos, factos que Livingstone registou em 1856 (32). Ao mesmo tempo as caravanas
muçulmanas começaram a adquirir escravos nas zonas que haviam sido devastadas
pelos Bemba. Como consequência, os Bisa foram escravizados em grande número e
perderam parte do seu papel como intermediários entre o interior e a costa ("). Desde
então conduziram um comércio periférico e marginal em relação às grandes rotas
caravaneiras de que o sertão passa a ser sulcado. Apesar do apagamento do seu
papel no comércio africano de longa distância no decurso da segunda metade do
século XIX, os Bisa não cessaram de acumular conhecimentos sobre as rotas
caravaneiras e sobre regiões cada vez mais afastadas. Nos anos 80 eles conheciam
a costa desde Moçambique a Zanzibar, e o interior até ao Catanga e Casai, Barotze
e Machonalândia (34).

Na década de 1820, porém, o modelo zambeziano de expansão das terras da Coroa
esgotara-se. De acordo com as autoridades portuguesas, não interessava mais obter
novas terras, alargando a esfera de influência militar portuguesa, mas incrementar as
trocas comerciais à distância com o Cazembe. Da informação enviada em 1829 pelo
governador dos Rios de Sena, Vasconcelos e Cirne, ao conde de Basto, depreende-se que a política defendida pelos representantes da Coroa Portuguesa ficava a dever-se ao desinteresse manifestado pelos prazeiros e mercadores da Zambézia relativamente

(31) Gamitto, O Muata Cazembe, I, pp. 75, 219 e 271-2; n, pp. 70 e 88.
(32) David Livingstone, Missionary Travels and Researches in South Africa, London, John Murray,
1857, p. 567.
(") Langworthy, Zambia Before 1890, pp. 61-2.
H Wiese, "Expedição", BSGL, 1892, pp. 386-7 e 500.
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ao comércio com o Cazembe durante a década de 1820. Em 1814, ainda um tal João
Vicente da Cruz, responsável pelo malogro da expedição Villas-Boas Truão e membro
da família que fundou a aringa de Massangano, símbolo da resistência às autoridades
portuguesas, visitou a capital do Muata Cazembe, acompanhado de um intérprete (35).
O desinteresse posteriormente manifestado pelos moradores de Tete decerto não ficou
a dever-se apenas à morte dos sertanejos mais endinheirados, possuidores de enormes
quantidades de escravos, como o governador Vasconcelos e Cirne sugere no seu
relatório. Além da insegurança que afectou as rotas comerciais depois das primeiras
incursões dos Bemba em território dos Bisa, o principal motivo prende-se com o
crescimento do tráfico de escravos nas primeiras décadas do século que levou os
mercadores de Tete a desinteressarem-se do comércio de marfim. Mas o tráfico de
escravos estava, nesta época, sujeito a flutuações sensíveis provocadas pela ilegalização
e pelo policiamento britânico na costa. Nos anos 20 ele sofreu alguma quebra após
a independência do Brasil (36), prevendo-se a chegada de tempos sombrios ("). Este
facto contribuiu para que as autoridades tenham posto em prática um projecto que
remontava a 1821, ao qual os mercadores de Tete negaram qualquer apoio (38). As
autoridades portuguesas estavam convencidas de que podiam atrair a Tete o comércio
de marfim que se desviara de Moçambique para Quíloa. Procurava-se também criar,
mediante a penetração comercial nos sertões, alternativas à decadência que atingia
a feira do Zumbo e à perspectiva de quebra nas receitas alfandegárias que viesse a
resultar da anunciada abolição do tráfico de escravos (39).
O plano, traçado pelo governador dos Rios de Sena, Alves Barbosa, previa o
incremento do comércio de marfim com os Bisa, que os portugueses julgavam estar
ainda sujeitos ao Cazembe. A miragem do ouro, cobre e pedras semipreciosas teve
também o seu peso (40). Assim, foi posto em marcha, em 1824, o projecto de fundação
de uma feira portuguesa no curso médio do Luângua, umas 100 léguas a NW de Tete
e 60 a norte do Zumbo, que foi precedido de contactos comerciais e diplomáticos com

(35) Gamitto, O Muata Cazembe, i, pp. 281-2.
(36) Aurélio Rocha, "Contribuição para o estudo das relações entre Moçambique e o Brasil —
século XIX. Tráfico de escravos, relações políticas e culturais", Stvdia, 51, (1992), p. 79.
(") Gamitto, O Muata Cazembe, n, pp. 102-3.
(38) "Manuel Joaquim Mendes de Vasconcelos e Cirne para o conde de Basto", 1829-12-09,
DAMAHU, i, p. 966.
(") José Francisco Alves Barbosa, Analyse Statistica,
1821-12-30, BA, 52-X-2, n.° 3 ,
fls. 81-2; "António Manuel de Noronha para José Francisco Alves Barbosa, governador dos Rios
de Sena", 1827-04-14, DAMAHU, pp. 666-667.
(40) Alves Barbosa, Analyse Statistica, 1821-12-30, BA, 52-X-2, n.° 34-7; "João Manuel da Silva
para António Manuel Noronha", Sena, 1827-04-11, DAMAHU, i, pp. 140-141.
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o Cazembe (41). Para o conseguir, o governador Alves Barbosa e os seus sucessores
— o brigadeiro Manuel Inácio de Avelar Brotero e Francisco Henriques Ferrão —
recorreram aos serviços de Pedro Caetano Pereira, o Xavatama, designado também por
capitão ou alferes de ordenanças, capitão-mor dos matos ou dos sertões, etc., que
era filho de Manuel Caetano, o mesmo que acompanhou Lacerda e Almeida ao Cazembe,
e neto de Gonçalo Caetano Pereira, de quem se falou atrás. Pedro Caetano e os seus
chicundas eram respeitados e desfrutavam de grande prestígio entre os Maraves ou
Cheuas e os Bisa, beneficiando das guerras intestinas em que os primeiros estavam
envolvidos e da fraqueza dos segundos (42). Os senhores da Macanga estavam ainda
longe do auge da sua influência que, através de uma política de alianças, veio a alargar-se até às margens do Niassa (43). Ainda que se tenha mostrado colaborante com as
autoridades, Pedro Caetano não parece ter-se verdadeiramente empenhado neste
projecto que estava destinado ao malogro. O principal impulsionador da iniciativa foi
o governador interino dos Rios de Sena, Francisco Henriques Ferrão, "coronel de
milícias" oriundo de Manica, provavelmente mestiço, cujas terras e interesses se
situavam no Sul, fora da Zambézia. Talvez alimentasse a esperança de tirar partido
do cargo que ocupava para obter para si parte do comércio com o Cazembe. Seja como
for, tentou levar por diante o projecto sem o apoio dos moradores de Tete e até contra
eles (44).
O local escolhido por Pedro Caetano, onde a feira criada por decreto devia ser
erguida, ficava junto de um afluente da margem esquerda do Luângua e era alagadiço,
insalubre e desabitado (45). As ligações com Tete eram demoradas e fazia sentir-se
a falta de carregadores e de mão-de-obra, o que impediu a construção no local da
aringa prevista no plano inicial. Todo o apoio e abastecimento provinha das autoridades
de Tete através dos prazos Soche e Java, este uma antiga mina ou "bar" de ouro

(41) "Pedro Caetano Pereira para José Francisco Alves Barbosa", 1825-12-26, ibid., p. 6 6 9 ; "José
Manuel Correia Monteiro, comandante da Feira Nova de àquem de Aruângua do Norte, para o governador
dos Rios de Sena", 1828-06-15, ibid., p . 4 6 3 ; Gamitto, i, p. 7 6 ; n, p . 102-3; "Alves B a r b o s a p a r a
António Manuel de Noronha", 1828-02-03, ibid., p. 668. A designação habitual de "Feira do Aruângua
do Norte" fazia a distinção da outra "Feira" de Mandombe, próxima do Zumbo.
(42) Lacerda e Almeida, Travessia, p. 69; "Francisco Henriques Ferrão, governador dos Rios de Sena,
p a r a Sebastião Xavier Botelho, governador-geral de M o ç a m b i q u e " , Sena, 1 8 2 8 - 0 2 - 0 7 ,
DAMAHU,
pp. 440-441; "Paulo José Dinis, comandante da praça de Tete, para Francisco Henriques Ferrão, governador
dos Rios de Sena", Tete, 1827-10-10, ibid., p. 346; Gamitto, O Muata Cazembe, i, p. 165.
(43) Wiese, "Expedição", BSGL, 1892, pp. 4 9 4 e 502.
(44) Gamitto, O Muata Cazembe, i, p. 174.
(45) Curiosamente, no último terço do século, o Marambo, ou terras bisa do alto Luângua, viria a
tornar-se um importante entreposto comercial de marfim e escravos, ponto de passagem obrigatório das
caravanas árabes que do Niassa se dirigiam para o lago Bangweolo (Wiese, "Expedição", BSGL, 1891,
p. 4 9 2 ; 1892, pp. 386-7).
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O fracasso da «Feira do Aruangua do Norte», na fronteira das terras habitadas
petos B,sa nao levou as autoridades a baixarem os braços. Pelo contrário o
e s t a m e n t o das relações com o Cazembe tornou-se a prioridade da política comercia
na Zambez,, O Zumbo estava arruinado e Lisboa vinha recomendando expressamen
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de Lacerda e Alme.da. Mas, ao contrário do apoio que dispensara a este exp or d o r
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no Luângua. Tal como aconteceu com esta, também aquela suscitou oposição em Tete.
As prioridades dos sertanejos da Zambézia iam para soluções tradicionais, como a
exploração aurífera na Chedima, terras dos Tonga, situadas na margem direita do
Zambeze entre Tete e o Zumbo, resíduo do antigo "império" do Monomotapa. Os
mercadores haviam-se desinteressado do comércio com as regiões a norte de Tete.
Aqui o comércio corria pela mão dos Bisa que preferiam "levar o marfim á costa de
Zanzibar, porque é onde se paga melhor este género, pelos árabes". O êxodo Bisa,
para leste, em direcção ao país dos Cheuas, no final da década de 1820, veio assim
integrar a região marave mais estreitamente na rede de comércio muçulmano com a
costa, atenuando ainda mais os débeis laços com Tete. Os artigos importados que
circulavam entre os Cheuas, provenientes dos portos muçulmanos através da articulação
entre os Yao e os Bisa, diferiam dos artigos distribuídos pela rede portuguesa (49).
Assim, a expansão comercial portuguesa para norte do Zambeze, que nunca chegou
a ser efectiva, estava comprometida e justificava plenamente o desinteresse dos
moradores de Tete, a não ser, como preconizava Gamitto, que o "systema commercial"
português na África oriental fosse alterado. Na forma em que este se processava no
início dos anos 30, gerava um coro de protestos entre os mercadores, incluindo os
árabes, súbditos do sultão de Zanzibar, que negociavam em Moçambique, os quais
se queixavam dos direitos excessivos que eram obrigados a pagar naquele porto
português (50). Em Tete começava a esboçar-se um interesse pela aquisição não de
marfim mas de manufacturas junto dos Bisa e dos Yao. Por outras palavras, o mercado
da alta Zambézia corria o risco de vir a ser, ele próprio, parcialmente absorvido pela
rede que se originava nos portos muçulmanos. A evolução posterior, marcada pela
intervenção n'gune e pela formação dos grandes potentados zambezianos, não
confirmou estas expectativas. Porém, até 1890, continuou a ser compensador aos
mercadores de Tete adquirir nos sertões a norte do Zambeze certos artigos importados
através da rede zanzibarita, apesar de algumas alterações introduzidas no comércio de
Moçambique durante os anos 40. Os têxteis de origem indiana e portuguesa
tradicionalmente usados nesse comércio foram preteridos e substituídos por tecidos
de origem inglesa e americana de qualidade superior (51). Esta aparente melhoria, que
representa também uma nova dependência externa para o comércio português —
combatida através da redução para 5 % dos direitos de saída dos tecidos portugueses

H Id, ibid., I, pp. 10-1, 9 5 , 135, 187 e 2 7 1 ; n, pp. 101-3.
(50) " C . a do imamo de Mascate para o governador-geral", 1830-02-08, DAMAHU, m, p. 103.
(51) Gamitto, O Muata Cazembe, n, p p . 100-3 e 139. Até então os panos destinados aos portos
portugueses da África oriental provinham quase exclusivamente de Diu e Damão e do Brasil. Cf. Alves
Barbosa, Analyse Statistica [...], 1821-12-30, BA, 52-X-2, n.° 3 , fl. 4 1 .
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destinados "ao comércio interior da África" (52) —, parece ter sido acompanhada de
medidas aduaneiras que criaram uma certa paridade com as taxas e preços praticados
nos portos da costa suaíli. O proteccionismo às manufacturas portuguesas cedia aos
efeitos depressivos das medidas abolicionistas. Uma verdadeira reforma fiscal entrou
em vigor em 1830, que reduzia para 10 % os direitos sobre os produtos entrados nos
portos coloniais (53). A eficácia da reforma é duvidosa, pois a questão aduaneira
permaneceu em aberto, sendo objecto de estudo ao longo dos anos 40 (54). O comércio
português continuou a não ser competitivo e, por isso, continuou também a não haver
condições económicas para uma penetração sertaneja capaz de contrariar o avanço
arábigo-suaíli.
Ao chegarem à capital do Muata Cazembe, os expedicionários Monteiro e Gamitto
depressa constataram que "o Cazembe não precisava de Tete, porque do Póane (julgo
que se referiam à costa de Zanzibar) lhe vinham fazendas, assim como de Angola,
e que os Muizas também lh'as traziam, e que por isso nenhuma precisão tinha de
Tete" (55). Além disso, os artigos que os portugueses de Tete podiam exportar para
o Cazembe eram de qualidade inferior e inteiramente inadequados ao comércio que
ali se fazia. Como o Cazembe lhes vedasse o acesso às rotas que conduziam à Lunda
ocidental, certificaram-se apenas de que ele exportava escravos para o Muatiânvua,
onde pombeiros de Angola os adquiriam, enviaram uma carta para Luanda, que chegaria
ao destino passados sete anos, e obtiveram autorização para regressar a Tete só depois
de terem sido espoliados de todas as mercadorias que tinham levado consigo. Dotado
de um espírito observador, o alferes Gamitto, autor do diário da expedição, apercebeu-se da decadência do comércio de marfim, cobre e pedras semipreciosas, que afectava
já o estado da Lunda oriental. As razões atribuiu-as ao monopólio régio que impunha
preços exageradamente altos ao mesmo tempo que vedava a actividade comercial aos
particulares (56).
A visita de Gamitto ao Cazembe ocorreu no reinado de Keleke, época imediatamente
anterior à derrocada do império. Gamitto pôde observar ainda o mau acolhimento
dispensado aos Suaíli na corte do Muata (57). Precisamente a desarticulação do estado

(52) Portaria da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, Lisboa, 1838-10-18, AHM, cód.
816, p. 187
(") Cartas de Paulo Brito e da Câmara de Moçambique, 1831-02-25 e 03-09, DAMAHU, m, p. 79.
(54) Actas das Sessões do Conselho do Governo de Moçambique, 1848-05-05, AHM, cód. 414, fl.
95, Portaria do governador-geral Domingos Fortunato do Vale, Moçambique, 1849-07-11, AHM, cód.
85, n.° 280, fl. 87 v.°.
(55) Gamitto, O Muata Cazembe, i, p. 383.
(56) Id., ibid, pp. 392 e 396-9.
(") Id. ibid, ii, p. 27.
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da Lunda oriental ficou a dever-se, em parte, à guerra de preços que opôs o monopolismo do Muata aos Suaíli, os quais lograram impor progressivamente uma política de
preços mais favoráveis, negociando individualmente com cada chefe e fomentando o
separatismo. Esse motivo, juntando-se à acção dos Yeke, guerreiros Nyamwezi, e à
expansão do Estado Bemba foram responsáveis pela amputação da maior parte dos
domínios e do poderio do Muata em meados do século (58). A devastação da região
bisa compreendida entre o Luângua e o lago Bangweolo, que Gamitto descreve com
abundância de pormenores, prosseguia sessenta e cinco anos depois. Porém, os
agentes da destruição passaram a ser as caravanas zanzibaritas (59). Os árabes
começaram a penetrar na região seguindo as rotas abertas pelas caravanas bisa que
regressavam da costa através do corredor entre o Niassa e o Tanganhica. Terá sido
aqui que os árabes contactaram os Yao que se tinham associado aos Bisa. Daí em
diante os árabes forneceram grandes quantidades de armas de fogo aos Bemba que
pressionavam os Bisa. Como consequência, cada vez mais os Bisa passaram a integrar
os contingentes de escravos adquiridos pelos árabes. Por outro lado, os Caetano
Pereira da Macanga, entrando em contacto com as caravanas árabes na região do
Niassa, facilmente puderam prescindir das mercadorias que os Bisa lhes traziam (60).
Emulando os muçulmanos, a Macanga bloqueou as rotas atacando as caravanas bisa
e escravizando os seus elementos. Por esse motivo os mercadores bisa deixaram de
frequentar Tete por volta de 1840 (61), data em que o tráfico clandestino de escravos
da Zambézia para o Brasil atingia o seu auge (62). Esporadicamente, depois de 1860,
as caravanas bisa voltaram a visitar Tete (").

Por esta época o Barotze constituía o ponto de encontro das diferentes redes de
exploração mercantil e científica que atravessavam a parte austral do continente
africano. Livingstone e outros caçadores e exploradores ingleses encontraram-se aqui

(58) Langworthy, Zambia

Before

1890, pp. 62-67.

(59) E. Foà, La traversée, p. 90.
(so) Em 1846, o Niassa foi visitado por Cândido José da Costa Cardoso, um comerciante de Tete
casado no seio dos Pereiras da Macanga. Cf. Visconde de Sá da Bandeira, "Nota relativa a alguns lagos
d'Africa Oriental e aos rios Zambeze e Chire", J. V. da Gama, Folhinha ecclesiastica, civil e histórica [...],
Moçambique, Imprensa Nacional, 1861, p. 64; René Pélissier, História de Moçambique.
Formação e
oposição (1854-1918), i, Lisboa, 1987, p. 4 0 8 , n.° 1.
(61) Wiese, "Expedição", BSGL, 1892, p. 570.
(62) Aurélio Rocha, "Contribuição para o estudo das relações entre Moçambique e o Brasil — século
XIX, Tráfico de escravos, relações políticas e culturais", Stvdia, 51 (1992), p. 98.
(") Pedro Augusto de Sousa e Silva, Distrito de Tete, Lisboa, 1927, p. 183.
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com Silva Porto e outros sertanejos provenientes de Angola e também com árabes
vindos de Zanzibar (64). Em pouco tempo, enquanto as guerras alastravam sobre as
ruínas dos antigos impérios dos Lundas, os árabes estabeleciam rotas caravaneiras
através do corredor entre os lagos Niassa e Tanganhica, fundando entrepostos e
aproveitando o tráfico de escravos no transporte de mercadorias pelas caravanas (65)Este aspecto permitia-lhes concorrer com grande vantagem sobre as redes portuguesas.
A rede biena, em particular, suportava custos de transporte mais elevados que as
caravanas de escravos dos árabes e as expedições apoiadas em carros de bois usados
pelos ingleses. Em breve os Bisa entravam em cena como novos concorrentes na região
do Machukulumbe. Na verdade, eles podem considerar-se como uma espécie de
extensão da rede zanzibarita e, tal como os árabes, compravam o marfim mais caro
do que os preços praticados pelos portugueses de ambas as costas (6<s).
O encontro das várias redes de penetração no alto Zambeze, em vez de representar
o triunfo da rota fluvial sobre a rota pela Lunda, pelo contrário, veio sublinhar o seu
fracasso como via comercial a despeito da navegabilidade de extensíssimos troços do
curso do rio, facto que se deve associar à incapacidade do Zambeze como alfobre
de civilização e às características terrestres das comunicações africanas na África
central.
A historiografia africana de língua inglesa, ao aceitar sem reservas as informações
de Livingstone sobre as actividades dos bienos no Barotze, que foram contestadas
logo após a sua publicação, tem tido alguma dificuldade em explicar as relações
mercantis dos mercadores bienos e ovimbundos com o Estado Macololo e depois
com os Lozi. Aqueles são descritos por Livingstone como traficantes de escravos,
mas sabendo-se que o Estado Macololo e os Lozi eram importadores de escravos,
proibindo a sua reexportação, percebe-se mal qual a natureza e o interesse da referida
relação (6T). Na verdade, apesar de ser difícil avaliar a extensão do tráfico de escravos
em Angola após o estabelecimento das comissões mistas luso-inglesas de policiamento,
a partir de 1850 as caravanas bienas avançam no interior movidas pelo desejo de obter
marfim barato e em grandes quantidades tal como o vendiam os reis mais poderosos

(64) Francois Bontinck, "La double traversée de PAfrique par trois "Árabes" de Zanzibar
(1845-1860)", Etudes d'Histoire Africaine, 6 (1974), pp. 5-53, passim.
( 65 ) M. E. M. Santos, Travessias científicas da África. Recursos e dependências, Centro de Estudos
de História e Cartografia Antiga, Instituto de Investigação Científica Tropical, Série Separatas,
n.° 185, Lisboa, 1987, p. 7.
(66) Viagens e Apontamentos de um Portuense em África. Diário de Silva Porto, Maria Emilia
Madeira Santos (ed.), Coimbra, 1986, pp. 117 e segs.
(67) Cf. Langworthy, Zambia Before 1890, p. 79; T. da Mota, A cartografia antiga da África
Central, p. 232.
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que concentravam nas suas mãos o comércio com mercadores estrangeiros. Aliás, os
Bienos não tinham necessidade de visitar zonas tão afastadas para obter escravos,
que podiam ser adquiridos no Moxico e provenientes da Lunda. O mesmo não acontecia
em relação ao marfim, com a retirada das manadas de elefantes à medida que a caça
com armas de fogo se generalizou. A conjunção da crescente escassez de elefantes
e do aumento da procura de marfim nos mercados externos fez subir o seu preço em
meados do século, momento em que este produto suplantou o tráfico de escravos
no comércio feito pela rede portuguesa que operava a partir do Bié. Contudo, as
acusações de tráfico de escravos por parte de Livingstone eram aparentemente
corroboradas pelo contrabando de escravos que continuava a fazer-se a partir dos
portos angolanos (68). A quebra na procura de escravos em Angola terá obrigado
o Império Lunda a encaminhar parte da exportação de escravos para a costa oriental
tornando-o dependente da rede suaíli que assim terá sido beneficiada pelas imposições
abolicionistas nos portos portugueses decorrentes dos acordos celebrados entre
Portugal e a Inglaterra. Por outro lado, a crescente procura de marfim levou os
caçadores chokwe a adquirirem armas de fogo junto dos portugueses o que lhes
conferiu uma superioridade tecnológica em parte responsável, a médio prazo, pela
destruição do Império Lunda.
Duma forma geral, o afundamento dos impérios africanos fez cair a oferta de marfim
— os pequenos potentados não forneciam quantidades equivalentes às canalizadas
anteriormente pelos grandes estados — e, ao mesmo tempo, aumentar a oferta de
escravos provenientes das guerras e do caos que se seguiu. Nas zonas frequentadas
pelas caravanas bienas, que, ao contrário das suas congéneres suaíli, não possuíam
uma componente militar nem se envolviam nas guerras locais excepto quando a sua
sobrevivência era posta em causa, a instabilidade política abateu-se primeiro sobre o
Barotze. Este facto, somado à concorrência dos ingleses e dos suaíli, que pagavam
melhor o marfim, levou à retirada dos Bienos dessa região, situada no melhor caminho
para se efectuar a ligação com os afro-portugueses da alta Zambézia — que, no entanto,
não era desejada por nenhuma das partes — no exacto momento em que estes,
recuperando o Zumbo, que estivera abandonado durante um quarto de século, iniciam
um processo de rápida expansão para ocidente ao longo do Zambeze. O restaurador
do Zumbo, Albino Pacheco, considerava que a área de influência comercial deste
entreposto se estendia muito longe até ao reino macololo do Lui, no Barotze, sobre
o alto Zambeze. Depreende-se das suas palavras, escritas em 1862, que tal influência,

(61i) Id., ibid., pp. 232-3; Maria Emilia Madeira Santos, "Ultimatum, espaços coloniais e formações
políticas africanas", comunicação submetida ao colóquio Portugal e o Ultimatum, Cem Anos Depois,
Fac. Letras de Lisboa, Dez. 1990 (dactil.), pp. 5 e 10
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entretanto perdida, estava a ser retomada (69). Nesse mesmo ano dá-se o encontro
das diferentes redes de comércio algures no troço do Zambeze que banhava o reino
Macololo: portugueses do Bié, mussambazes de José Agostinho Xavier, mercador do
Zumbo, ingleses do Natal, zanzibaritas e mercadores yao (70). Todos juntos pela primeira
vez num encontro fugaz que só voltaria a repetir-se, em 1878, no vale do Cafué (71).
A morte de Sekeletu, rei macololo, em 1863, abriu uma crise de sucessão mergulhando
o país dos Lozi numa guerra civil que terminaria com a expulsão da elite governante
que tinha acolhido favoravelmente os estrangeiros (72). Os Bienos retiraram-se da
região. O fim da monarquia macololo sobre os Lozi também impediu que a rede
zanzibarita se fixasse de forma permanente no alto Zambeze, assim como não favoreceu
a expansão comercial da rede zambeziana para ocidente.
Não é demais chamar a atenção para a assincronia entre o movimento bieno de
penetração para leste ao longo da linha do Zambeze, que data dos anos 40 — as
caravanas do Bié chegaram ao Barotze em 1846 (73) e começaram a abandoná-lo no
início dos anos 60 —, e o movimento zambeziano para oeste que se produziu nos
anos 60-70, como veremos, prosseguindo sem interrupções até que o Ultimatum, para
o qual, em parte, contribuiu, lhe veio pôr fim.
Este desfasamento no tempo entre os movimentos de penetração sertaneja a partir do
Bié e da Zambézia não é inteiramente alheio à política que Lisboa traçou para os sertões
africanos. Nos anos 60 fora abandonado o empenho oficial em ligar as duas costas que
marcara as décadas anteriores. Os responsáveis pela política africana, entre os quais
preponderava Sá da Bandeira, estavam convencidos de que bastaria o domínio do litoral
para controlar as importações e exportações africanas, porque "as populações contactadas pelo comércio sertanejo, uma vez habituadas às manufacturas e [...] outros
produtos europeus, os viriam procurar ao litoral a troco de matérias-primas africanas" (74).
Esta política adoptada pelos governantes parece ter-se inspirado no modelo
comercial vigente em Moçambique e na costa oriental africana, muito diferente do que
existia em Angola. Aqui os africanos não encontravam, no que respeita ao comércio
com a costa ocidental, as mesmas oportunidades que nos séculos xvm e XIX se
ofereceram aos Yao e aos Bisa nas relações entre o interior e a costa oriental de África.

O59) Albino Pacheco, "Un voyage de Tête à Zumbo en 1861-18621" (tr. C. Millot), Paul Guyot,
Voyage au Zambèse, Paris, 1895, p. 3 0 1 .
(70) Annaes do Conselho Ultramarino, parte não oficial, série iv, 1863, pp. 98-101; série v,
1864, p. 69.
(71) T. da Mota, A cartografia antiga da África Central, p. 169.
(72) F. Bontinck, "La double traversée de 1'Afrique", p. 45.
(") M. E. M. Santos, Viagens e Apontamentos, pp. 105 e 117.
(74) Id., ibid, p. 4.
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Enquanto a penetração sertaneja a partir de Angola foi facilitada pela inexistência de
etnias africanas que se ocupassem da ligação entre o litoral e o interior, foi precisamente
o contrário que se passou na costa oriental. Aqui o comércio dos Yao não favoreceu
a penetração dos "aportuguesados" a partir de Moçambique. A importância do papel
dos islamizados no comércio entre a costa e o interior veio exercer uma verdadeira
atracção sobre os árabes e os sultanatos costeiros. Na verdade, as condições que
se ofereciam ao comércio português com os sertões eram, como se disse, muito
diferentes em Angola e em Moçambique. Em Angola, a forte procura de escravos,
que desde cedo se fez sentir, foi fazendo avançar a "fronteira" cada vez mais para
o interior, obrigando à organização de um tráfico caravaneiro a partir dos presídios
militares localizados nos sertões ocidentais. Em Moçambique, quando o tráfico de
escravos se iniciou, por volta de 1730 (75), pois antes era insignificante, os portugueses
possuíam nos prazos da Zambézia um vasto reservatório humano capaz de alimentar
o tráfico, ao mesmo tempo que começaram a funcionar em pleno as rotas que afluíam
à ilha de Moçambique através dos Yao. Estas duas vias de introdução de produtos
importados — a do Niassa, usada pelos Yao, e a do vale do Zambeze, usada pelos
portugueses — ainda que concorrentes, completavam-se no abastecimento ao tráfico
português, revelando-se suficientes. Como a obtenção de escravos na Zambézia se
fazia, em larga medida, por via extra-económica, violenta e coerciva, o comércio com
os sertões zambezianos ficava reservado à obtenção de ouro e marfim, tratos que
exigiam quantidades limitadas de produtos importados. Era sobretudo a norte e a
ocidente das zonas dominadas pelos portugueses que o comércio português competia
com os produtos introduzidos pelos Yao que os conduziam através das rotas que
contornavam o lago Niassa pelo sul.

Neste contexto parece pertinente interrogarmo-nos sobre qual o papel desempenhado
pela feira do Zumbo. É curioso notar que no século XVIII ela parece ter tido contacto
com súbditos da Lunda do Muatiânvua, algures na bacia do Zambeze, que talvez sejam
as "Amvuas" de que se fala já em meados do século xvn, época que assiste ao apogeu
da penetração portuguesa em profundidade no continente africano a partir de Tete.
A lenda que funda a criação do estado da Lunda oriental na procura de "brancos"
que viviam a oriente do Muatiânvua, semelhantes aos que existiam a ocidente, pode
ser um eco destes contactos com os afro-portugueses do Zumbo ou com os Suaíli.

(75) Edward Alpers, "The French Slave Trade in East Africa (1721-1810)", Cahiers
Africaines, 10 (1970), pp. 80-124, passim.

d'Etudes
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Seja como for, o Zumbo nascera em função do comércio com as zonas mineiras
do antigo Monomotapa, donde os portugueses haviam sido expulsos pelo conquistador Changamira (76). Em parte, essa foi a razão por que o Zumbo não oferecia
condições favoráveis para uma penetração em profundidade, seguindo a via do
Zambeze. Em 1750, Morais Pereira resumia a situação do estabelecimento português
do seguinte modo:
"o ouro vem das minas dos régulos vizinhos e a mayor porçam da [sic] Zumbo
das minas do xangamira, que hé hum aleuantado, que tem feito escurrecer, os
grandes poderes do Imperador de Muanamotapa, e das mesmas partes vem marfim,
como tãobem das nossas terras; há minas de cobre, há bom chrystal, e dizem que
tãobem já ouue prata. Os moradores daquellas terras são poucos, principalmente
Portuguezes, os mercadores todos são canarins de goa que estão hoje muito
atinuados com os robôs, que lhe fizerão os regullos vizinhos, e peste e fome que
ouue nos annos próximos passados e pella carestia em que se tem alterado as
Fazendas que vão pêra os ditos Rios" (77).
Ao propor-se efectuar a ligação entre Moçambique e Angola, Lacerda e Almeida,
ciente de que a primeira etapa consistia em abrir a via de Tete ao Cazembe, não deixou,
porém, de tentar averiguar, sem êxito, se esta ligação não seria mais fácil pelo curso
do Luângua a partir do Zumbo. Ele possuía informação de que os povos lenje
mantinham boas relações com o Cazembe e com o Zumbo, fazendo comércio com os
mercadores deste entreposto do médio Zambeze (78). Ao privilegiar a rota Tete-Cazembe em detrimento do Zumbo, depois do malogro da expedição de Villas-Boas
Truão, a política zambeziana das primeiras décadas do século XIX traçou o destino
deste entreposto que as invasões n'gune acabaram por destruir. Estas invasões foram
um factor de perturbação que se fez sentir muito cedo no médio Zambeze, alterando
a geografia política da região e consumando a destruição do Zumbo. A ruína deste
estabelecimento, que era já uma realidade antes de 1828, prende-se, pois, com os
primeiros acontecimentos produzidos no início de uma nova era marcada pela guerra
e instabilidade que assolaram a margem norte do Zambeze até à região dos grandes
lagos. Destruído o Zumbo por Boroma, rei lenje, alguns moradores permaneceram na

(76) Cf. Inácio Guerreiro, "Breve nota sobre a fundação do Zumbo e o seu papel no comércio externo
dos Rózui", Boletim Informativo
dos Serviços Culturais da Embaixada
de Portugal, M a p u t o , 1990,
pp. 15-7.
(77) Noticias de Mosambique
e Suas conquistas [c. 1750], fl. 18 v.°.
(78) Lacerda e Almeida, Travessia, pp. 10, 63 e 78.
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"Feira" onde pereceram às mãos dos invasores n'gune que vieram consumar a ruína
do estabelecimento (79). As zonas auríferas situadas nos estados do Changamira e
a própria capital passaram a ser visitadas pelos mussambazes dos mercadores afro-portugueses estabelecidos na região de Manica, pertencente ao reino do Quiteve (80).
Os n'gune atravessaram o rio e foram os principais responsáveis pela interrupção do
comércio e pela ruína do reino marave Undi, na fronteira de Moçambique com a
Zâmbia (81). Quando o estabelecimento português foi oficialmente reocupado, em 1862,
as guerrilhas e a movimentação de populações continuaram a verificar-se.
Nos anos que se seguiram à sua destruição, sofrida às mãos dos Lenje chefiados
pela dinastia de Boroma, o Zumbo não teve condições para recuperar devido às
contínuas guerras que grassaram na região. Diferentes grupos n'gune assolaram uma
vasta área compreendida entre o Zambeze, o Luângua e os lagos Niassa, Tanganhica
e Bangweolo. Os Lenje, que rodeavam o Zumbo na margem norte do Zambeze, tal
como outros potentados lenje, que se estendiam até ao Catanga, terão sido particularmente afectados pela actividade guerreira n'gune. Um grupo chefiado por M'Pesene,
descendente de Chaka, veio estabelecer-se no vale do Luângua, abandonando-o
apenas em 1872 (82). Na margem sul do Zambeze as condições não eram mais favoráveis
devido às guerras que os Matabeles moviam contra as populações tonga do rebordo
setentrional do planalto do Zimbaué e aos ataques que os próprios Tongas desferiam
contra a navegação no Zambeze a montante dos rápidos de Caborabassa.
Alguns mestiços do Zumbo, contudo, mantiveram-se nas imediações após a sua
destruição, correspondendo à política do Boroma que tentou reconquistar a confiança
dos luso-africanos, enviando uma embaixada a Tete. Entre eles contava-se Caetano
Anselmo Santana que, juntamente com outros, se mudou para a Feira, que oferecia
melhores condições de defesa. Santana era o chefe de uma família de muzungos de
origem goesa, como os demais antigos moradores do Zumbo, que aqui se estabelecera
no século XVIII. É provável que a reocupação do Zumbo pelas autoridades, que teve
lugar em 1861-62, tivesse obedecido à estratégia traçada pelas famílias ali estabelecidas.
Os muzungos do Zumbo desejavam tirar partido junto das autoridades portuguesas
da influência que iam ganhando sobre alguns reis das vizinhanças, bem como entregar
à Coroa as terras que adquiriam. Esta, como contrapartida, nomeava-os arrendatários
dos prazos e conferia-lhes postos honoríficos. O mesmo haviam feito as primeiras

(") A. Pacheco, "Un voyage de Tête à Zumbo", pp. 307 e 310; Hugo Stauffenger Bivar, Curso
médio do Zambeze, Sociedade de Geographia de Lisboa, 1907, p. 7.
(80) João Julião da Silva, "Memória sobre a doação do território bandiri e as épocas do seu abandono",
DAMAHU, in, p. 4.
(81) Langworthy, Zambia Before 1890, p. 89.
(82) Wiese, "Expedição", BSGL, 1891, pp. 466-8.
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gerações de sertanejos durante o século XVII. Essencialmente tratava-se de dar
continuidade ao modelo expansionista zambeziano, baseado no velho sistema dos
prazos, alargando-o a regiões situadas mais a ocidente. Esta expansão para ocidente
fora interrompida, no século xvm, devido à acção dos senhores da Chedima sobre
a rota que ligava Tete ao Zumbo, que se traduziu na conquista e despovoamento dos
prazos situados na margem direita do rio a montante de Tete. O isolamento e
instabilidade daí decorrentes acabaram por se revelar fatais para o próprio Zumbo.
Vagas notícias referem que, em 1851, a navegação no Zambeze continuava à mercê
dos assaltos praticados por régulos que habitavam nas suas margens (83). Pouco se
sabe, no entanto, sobre o quarto de século que decorreu entre a derrocada do Zumbo
e a sua reocupação administrativa. Não foi, contudo, um tempo perdido para os
muzungos que precederam as autoridades.
A reabertura do Zumbo em 1861-62 foi precedida por uma intensa actividade por
parte dos muzungos da alta Zambézia. Dessa actividade ficaram alguns sinais; Apesar
de a "Feira" do Zumbo estar abandonada, eles dispuseram de uma base territorial para
progredirem ao longo do Zambeze. Dois muzungos, José Agostinho Xavier e José
Anselmo de Santana, receberam do Boroma um território na margem direita do Luângua,
próximo do Zumbo (84). O próprio Livingstone se refere a mercadores mestiços
provenientes de Tete que continuavam a frequentar a região do extinto entreposto,
subindo o curso do Zambeze e do Luângua. A sua fama chegava até ao Machukulumbe
e ao reino macololo no Barotze, mas eles não se deslocavam pessoalmente até tão
longe. Quando Livingstone visitou as ruínas do povoado português, os mercadores
afro-portugueses debatiam-se com circunstâncias adversas, sofrendo a concorrência
agressiva dos Bisa, muito activos até ao Barotze (85). As perspectivas parecem ter
melhorado rapidamente. Assim, em 1861, José Agostinho de Xavier ter-se-ia reunido
no Barotze a viajantes pertencentes às redes biena, sul-africana e zanzibarita (86).
Este facto, como outros que atestam a actividade de afro-portugueses oriundos
de Moçambique nas regiões a ocidente do Zumbo, apesar de se tornarem banais, não
tiveram qualquer repercussão junto das autoridades portuguesas nem eco algum
na literatura de viagens. A política de Lisboa relativamente aos sertões africanos
apostava em soluções tradicionais, que vinham sendo aplicadas em Moçambique havia
séculos. Do lado angolano, Silva Porto atribuía a decadência do comércio sertanejo

(83) Pacheco, "Un voyage de Tête à Zumbo", pp. 279 e 307-9.
(84) Id., ibid., p. 312.
(85) Livingstone, Missionary Travels, pp. 568-94.
( 86 ) J a i m e B a t a l h a Reis, " E x p l o r a ç õ e s p o r t u g u e s a s na África Austral durante o século X I X '
Estudos geográficos e históricos, Lisboa, 1941, p. 67.
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na década de 1870 à prossecução de uma política "oficial" errada, responsável pelo
desaparecimento de uma geração de poderosos e empreendedores sertanejos (87). Esta
visão sertaneja dos problemas deve ser inserida num contexto em que a rede suai li
está já plenamente constituída e expandida, pagando melhor os produtos africanos,
além de que continuava a adquirir grandes quantidades de escravos usados como
carregadores de marfim, tráfico que se mantinha próspero nas vésperas do século XX.
O comércio angolano, que crescera com esse tráfico, ao ser obrigado a relegá-lo para
segundo plano, dificilmente podia concorrer com a rede muçulmana que continuava
a ter o tráfico por base e o marfim por complemento. A questão dos carregadores
foi vital nas comunicações sertanejas até à construção das modernas estradas.
Contudo, não provém daí o grande interesse pela exploração e reconhecimento do
traçado e do percurso navegável dos rios, que constituiu o principal desafio colocado à exploração científica e à cartografia do continente. A falta de carregadores,
constituindo um obstáculo ao incremento do tráfico caravaneiro sediado no Bié, foi
ultrapassada, em parte, fazendo com que cada elemento das caravanas participasse
no comércio. Do lado moçambicano esse problema fazia sentir-se nas caravanas que
partiam de Tete com menos gravidade devido ao recurso à massa de dependentes que
habitava os prazos da Coroa. A abolição do tráfico de escravos nas zonas sob
administração portuguesa — embora o tráfico ilegal tenha subsistido até à charneira
do século XX —, em nada contribuiu para solucionar a escassez de mão-de-obra. Os
Suaíli, pelo contrário, continuaram a adquirir escravos nas regiões percorridas pelas
rotas caravaneiras, de acordo com as necessidades do transporte do marfim adquirido,
que lhes ficava, assim, mais barato. Esta era uma prática muito antiga. Em tempos mais
recuados o interesse residia no escravo, cuja caminhada para a costa era rentabilizada,
obrigando-o a carregar marfim e provisões. Agora o interesse residia cada vez mais
no marfim, rentabilizando-se o seu transporte — e reduzindo-se o custo do transporte
das cargas das expedições — mediante o recurso aos escravos adquiridos no interior (88). Por outro lado, enquanto a instabilidade política leva o comércio dos sertanejos
bienos a retirar-se das zonas mais conturbadas, os Suaíli, pelo contrário, longe de se
sentirem incomodados com a guerra, promoveram eles próprios o confronto nalgumas
áreas, praticando a política de dividir para reinar que melhor servia a finalidade do
tráfico de escravos. A forte influência obtida pelos mercadores suaíli nalgumas zonas
de passagem e de guerra preparou, nessas zonas, a aceitação sem resistências do
domínio colonial, que inicialmente apresentou também o carácter de "influência" (89).

(87) M. E. M. Santos, Viagens e Apontamentos,
(88) É. Foà, La traversée, pp. 80-2.
(89) Langworthy, Zambia Before 1890, p. 73.

pp. 166-85, id, "Ultimatum", art. cit., p. 7.
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Importantes transformações se verificaram neste período. O interesse pelo tráfico
de escravos cedeu lugar ao marfim, cada vez mais caro, entre as exportações
portuguesas do vale do Zambeze. Mas os grandes prazeiros, que baseavam o seu
poderio nos exércitos de chicundas, continuaram interessados no recrutamento de
escravos que lhes permitia manter a máquina militar e levar mais longe as suas
pilhagens. Os muzungos do Zumbo não actuavam de forma diferente (90). À medida
que o marfim foi escasseando nas antigas zonas dos prazos administrados pelos
portugueses e que a Zambézia foi devastada por guerras entre os potentados afro-portugueses emergentes, as oportunidades oferecidas pela progressão em direcção
a ocidente apresentavam-se cada vez mais interessantes.
A reocupação do Zumbo, projecto especificamente zambeziano, obedeceu a
objectivos que se dilatavam para ocidente, muito além dos estritos moldes em que
o comércio era ali feito antes da destruição do primitivo entreposto nos anos de 1830.
A prospecção e mineração aurífera a norte do Zambeze foi definitivamente abandonada, subsistindo marginalmente na Macanga, por tradição e pelo prestígio que conferia
aos Caetano Pereira (91). Dos antigos Estados Chona-Caranga a sul do Zambeze,
ocupados pelos Matabeles, também afluía cada vez menos ouro (92). O marfim e os
escravos tornaram-se o principal móbil da actividade mercantil dos sertanejos portugueses
e muzungos, numa época em que o recente progresso tecnológico permitia às redes
de mercantis empenharem-se com êxito na penetração do continente.
Durante o período em que se reduziu a esfera de influência portuguesa na África
oriental, a rota do norte não ficou inteiramente esquecida. J. D. de Abreu Romão e
Vitoriano Romão J. da Silva, decerto muzungos de Tete ou do Zumbo, teriam visitado
os lagos Bangweolo e Bemba em 1853 (93). Não sabemos se esta foi uma tentativa
falhada para atingir o Cazembe ou se obedeceu a um objectivo comercial mais limitado.
Seja como for, o contacto mais estreito com a rede zanzibarita, que se encontrava no
início de uma nova fase de penetração em áreas antes sujeitas ao Cazembe e percorridas

(90) Augusto da Fonseca Magalhães e Solla, "Apontamentos sobre o Zumbo", BSGL, 1907,
p. 275.
(91) A exploração mineira no "bar" do Missale, a norte de Tete, teria sido definitivamente
abandonada cerca de 1850 devido aos ataques n'gunes às dependências da Macanga (Wiese, "Expedição",
BSGL, 1891, p. 493; 1892, pp. 375-80). As minas da Michonga, as mais conhecidas da região do Zumbo,
tinham sido encerradas muitos anos antes (Pacheco, "Un voyage de Tête à Zumbo", p. 301).
(92) Id, ibid., p. 272.
(93) B. Reis, "Explorações portuguesas na África Austral", pp. 62-3. Batalha Reis não indica a sua
fonte, nem nos foi possível encontrá-la entre os papéis que formam o seu espólio. B. Reis documentou-se cuidadosamente sobre as viagens dos sertanejos portugueses recorrendo a amigos e a canais oficiais em
Lisboa.
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pelos Bisa, deve ter despertado nos afro-portugueses um idêntico desejo de expansão.
A iniciativa, no entanto, não teve continuadores. Na verdade, o itinerário era muito
árduo, sendo intransitável na época das chuvas (94), além de que o Muata Cazembe
sofria um adiantado estado de desagregação. A região entre o Cazembe e o Luângua
estava novamente em convulsão. Parte das zonas ocupadas pelos Bemba e pelos Bisa
haviam sido invadidas pelos N'gunes chefiados por Zwengendaba, cujos filhos, por
volta de 1850, começaram a combater entre si até, cerca de 1870, serem expulsos pelos
Bemba, que então se consolidaram como Estado centralizado, abrangendo as terras
dos bisa orientais (95). Cerca de 1860, a África centro-oriental apresentava-se muito
modificada em relação ao período anterior. Os N'guni tinham levado a guerra e a
devastação às regiões bemba e bisa. Devido ao estabelecimento dos n'gunes de
M'Pesene na margem ocidental do Luângua, os Bisa teriam perdido nesta época a
supremacia mercantil a favor dos Yao (96). Assim se encerrou um ciclo que durou mais
de um século em que os Bisa desempenharam um papel importante no comércio da
África centro-oriental, ao longo do qual foram perseguidos, massacrados, vendidos
como escravos e dispersos, devido à contínua opressão exercida por outros povos:
Lundas, Bembas, Zulus, Suaíli, de novo Bembas, aos quais se vieram juntar, nos anos
de 1870-80, os Chicunda dos "prazos" portugueses da alta Zambézia.

O tráfico de escravos conheceu no último quartel do século um desenvolvimento
espantoso numa vasta região interior a norte do Zambeze que se estendia de SE para
norte e NW, desde a zona marave aos lagos Bangweolo e Tanganhica (97). Para
ocidente, o Machukulumbe — zona disputada entre Bienos e Zanzibaritas desde os
anos 40 — e o Cafué, eram zonas ricas em marfim e continuaram a sê-lo por algumas
décadas mais (98). Os portugueses e muzungos do Zumbo depressa se interessaram
por estas regiões, frequentando-as desde, pelo menos, a década de 1850. Embora não
se saiba em que época os portugueses, oriundos da costa oriental de África, terão
chegado pela primeira vez ao Cafué, provavelmente frequentaram-no desde o século
XVIII. Albino Manuel Pacheco, o restaurador do Zumbo, que foi também o seu primeiro

(94)
C5)
(96)
(")
(98)

E. Foà, La traversée, p. 70.
Cf. Langworthy, Zambia Before 1890, p. 71.
Alpers, Ivory and Slaves, p. 251.
E. Foà, La traversée, p. 81.
M. E. M Santos, "Ultimatum", art. cit., pp. 12 e 14.
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comandante militar e morreu no Cafué em 1871, é o primeiro que, em 1862, se refere
ao Sanhate com base em informações recolhidas junto de habitantes do Zumbo. O
troço do Zambeze entre o Cafué e o Sanhate era pois conhecido dos muzungos antes
desta data ("). Em 1866, o capitão-mor do Zumbo, José Anselmo de Santana, procurou
um acordo comercial com o soberano do Dande sob a capa do tributo que este rei
pagaria pela aceitação da soberania portuguesa. O estado do Dande, um dos dois
Estados em que estava divida a parte que subsistiu do antigo império do Monomotapa,
estendia-se ao longo da margem direita do Zambeze até ao Sanhate e era perfeitamente
conhecido dos portugueses. Na verdade o Dande era uma região fértil e pouco
povoada, particularmente depois das invasões n'gune a terem devastado. Por este
motivo importava mão-de-obra escrava que era usada nos trabalhos agrícolas. Santana
devia estar envolvido nesse tráfico. A autoridade espiritual do rei do Dande era
reconhecida desde Tete até ao Sanhate, facto que terá facilitado um pouco a penetração
dos mussambazes portugueses nesta região (10°).
Nesta época a penetração mercantil para ocidente não era a única nem a principal
direcção para onde se expandiam as actividades dos mercadores do Zumbo. Os régulos
de ambas as margens do Zambeze entre Tete e o Zumbo eram independentes e não
só não pagavam tributos aos portugueses como tributavam eles próprios — em
particular o soberano da Chedima, na margem sul — a circulação de mercadorias no
rio (101). Por esse motivo, os esforços dos zambezianos, sancionados pelas autoridades
coloniais, concentraram-se na sujeição dos potentados do vale situados entre Tete
e o Zumbo, onde o despovoamento e outras marcas duradouras deixadas pelos
N'gunes estavam ainda bem presentes (102). A necessidade de preencher a solução
de continuidade entre os prazos de Tete e os do Zumbo orientou a expansão territorial
predominantemente para nordeste e sueste do Zumbo e menos para ocidente. As razias
dos muzungos do Zumbo multiplicaram-se como retaliação aos alegados "roubos"
cometidos pelos régulos sobre os mussambazes ou agentes volantes dos mercadores.
Em 1870, a guerra fazia parte integrante do sistema político e económico português
na alta Zambézia sendo, por assim dizer, a sua razão de ser. Sucedendo-se os conflitos

(") A referência a um João de Sousa, que em 1889 era capitão-mor de Nhacói, onde tinha nascido,
comprova que nesta região, situada entre o Cafué e o Zambeze, já havia afro-portugueses estabelecidos
pelo menos desde a época da reocupação administrativa do Zumbo. Cf. M. Solla, "Apontamentos sobre
o Zumbo", BSGL, 1907, pp. 278 e 384.
000) Id, ibid, p. 275; Pacheco, "Un voyage de Tête à Zumbo", pp. 283 e 294.
001) Solla, "Apontamentos sobre o Zumbo", 274.
002) O capitão-mor Albino Pacheco, restaurador do Zumbo, advogava, em 1861, o uso da força
contra a Chedima, herdeira do antigo Monomotapa, ("Un voyage de Tête à Zumbo", p. 229).
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com os reis vizinhos, as autoridades portuguesas limitavam-se a sancionar as
expedições punitivas que, de facto, eram empresas de saque e pilhagem conduzidas
pelos muanamambos ou chefes dos chicundas, actuando por conta dos muzungos ou
senhores, que assim dispunham de um meio fácil e barato de obter escravos e marfim.
Esta situação em nada favorecia a penetração em profundidade, em direcção ao
ocidente. O poderio bélico dos moradores do Zumbo levou alguns régulos a solicitarem
a sua intervenção nos conflitos muito frequentes entre os Senga, na margem norte
do Zambeze, em que existia profunda fragmentação em pequenas chefaturas. Fundadas
sobre a pilhagem e rapina, as conquistas levadas a cabo pelos potentados do Zumbo
não trouxeram apaziguamento à região. A tentativa de transformação de terras de
régulos avassalados em prazos produziu revoltas que, alastrando, puseram em risco
a própria vila do Zumbo, sede administrativa. A esta instabilidade vinham juntar-se
as constantes revoltas dos chicundas, que os seus senhores aproveitavam para se
demarcarem, perante as autoridades, das depredações cometidas pelos seus escravos,
de que eles eram os verdadeiros responsáveis. Para o clima belicista contribuía,
finalmente, o facto de a pilhagem da rede mercantil ser fomentada pelos próprios
muzungos, tornando-se fonte de conflito entre eles. Guerras e disputas contínuas
tinham lugar entre capitães e sargentos-mores (103).
Diversos mercadores portugueses, que antes não se aventuravam além dos rápidos
de Caborabassa, foram atraídos ao Zumbo pelas perspectivas de negócio, aumentando
rapidamente o número de casas comerciais pertencentes a europeus ali estabelecidos (104). Os verdadeiros senhores do Zumbo eram, contudo, os chefes dos dois
maiores potentados afro-portugueses que surgiram na segunda metade do século XIX
nesta região: José Rosário de Andrade, o Canhemba, sargento-mor de Nhacói, e José
de Araújo Lobo, o Mataquenha, capitão-mor do Zumbo. O Mataquenha era considerado
o maior potentado afro-português na margem esquerda do Zambeze. Os seus principais
inimigos eram os n'gunes de M'Pesene, a nordeste, na direcção do lago Niassa. Entre
os dois Estados existia um grande número de pequenas chefaturas senga situadas
nas margens do Luângua a sul da região ocupada pelos Bisa. É a Maravia ocidental,
região que sofreu, desde 1875, contínuas devastações, exposta às incursões dos
chicundas pertencentes a Araújo Lobo e a outros muzungos, bem como aos raids
dos n'gunes de M'Pesene. Este rei deu abrigo a vários régulos senga e seus súbditos
que buscaram refúgio nas suas terras fugindo do Mataquenha. Este logrou estender

O03) M. Solla, "Apontamentos sobre o Zumbo", pp. 282, 285-6, 319-20 e 346.
(104) A. Pacheco, "Un voyage de Tête à Zumbo", pp. 236, 239, 244; "The Mashonaland Mission
of Bishop Knight-Bruce", C. E. Fripp & V. W. Hiller (eds.), Gold and Gospel in Mashonaland, Londres,
Chatto & Windus, 1949, p. 53; M. Solla, "Apontamentos sobre o Zumbo", pp. 283-4, 337 e 342.

LOBATO, Manuel — Redes mercantis e expansão territorial...

um domínio efectivo sobre a margem direita do Luângua onde ergueu várias aringas
para se defender das incursões de M'Pesene. Outros muzungos vieram estabelecer-se também a oeste do Luângua, entre os Bisa (105)- Estas terras, com maior ou menor
brevidade, passaram a ser consideradas prazos da coroa portuguesa afectos ao
comando militar do Zumbo, elevado a distrito em 1889 (l06).
Embora Canhemba se tenha constituído como potentado antes de Mataquenha,
que era seu genro, criou-se a ideia de que este depressa adquirira um poderio superior
ao daquele. Tal ideia nasceu do facto de o Mataquenha, que sabia ler e escrever e
enviou os seus filhos para estudarem em Portugal, se insinuar melhor junto das
autoridades de Tete e da sociedade zambeziana, bem como ter alargado as suas
actividades à zona dos Marave, mais próximas de Tete (I07). Contudo, existem boas
razões para pensar que o poderio do Canhemba, que tinha a aringa-mãe no prazo
Chipeze, fronteiro ao Zumbo, era também muito vasto, fazendo sentir os efeitos das
suas incursões sobre regiões situadas além da confluência do Cafiié e do Sanhate
com o Zambeze (108). Tinha fama de poder levantar em armas dez mil guerreiros,
enquanto Mataquenha não contava com mais de três mil (109). A penetração militar-comercial do Canhemba para ocidente parece ter sido ignorada durante algum tempo
pelas autoridades da Zambézia, tornando-se conhecida apenas quando a Coroa
Portuguesa tentou aproveitar-se dela para contrariar as pretensões inglesas e levar
por diante o plano do "mapa cor-de-rosa". Da mesma forma, a influência que o
Mataquenha alcançou em zonas do Norte da Zâmbia através de alianças com régulos
das margens do lago Bemba — que de facto é uma zona pantanosa a sueste do lago
Bangweolo — sobre o eixo que conduz ao Catanga, foi totalmente ignorada porque

(l05) Carl Wiese, Memorandum acerca das expedições realisadas na Zambézia septentrional durante os anos de 1885 a 1891, Lisboa, Imprensa Nacional, 1891, p. 6; Id., "Expedição", BSGL, 1891,
pp. 246-7, 397, 408 e 493. O Canhemba destruiu igualmente algumas chefaturas no vale do Luângua (id.,
ibid, 1892, p. 542).
C06) M. Solla, "Apontamentos sobre o Zumbo", pp. 340-1.
O07) A proeminência de José de Araújo Lobo reflecte-se nos títulos e cargos honorários que possuía:
tenente-coronel de 2. a linha, secretário do governo, vogal e secretário da fazenda do Zumbo, (Luís
Ignacio, "O Zumbo (antes dos últimos tratados). Relatório do governador do districto do Zumbo ao anno
de 1890", BSGL, X, 6-7 (1891), p. 304), capitão-mor do Zumbo, cargo confirmado pelo rei através de
carta-patente, que também o fez cavaleiro da Ordem de Cristo (M. Solla, "Apontamentos sobre o
Zumbo", p. 350).

C08) Memórias e Documentos acerca dos Direitos de Portugal aos territórios de Machona

e Nyassa, Lisboa, Imprensa Nacional, 1890, p. 382. Havia decerto mussambazes ao seu serviço entre os
"portugueses" que comerciavam no vale do Mazoe. Cf. Eric Axelson, Portugal and the Scramble
for Africa (1875-1891), Witwatersrand University Press, Johannesburg, 1967, pp. 149 e 154.
C09) Walter Montagu Kerr, "The Upper Zambesi Zone", The Scottish Geographical Magazine,
7 (1886), p. 389.
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a Coroa Portuguesa não alimentava verdadeiras pretensões nesta área ( no ). A expansão
do Mataquenha em direcção ao Catanga talvez se tivesse consolidado se não fosse
neutralizada pelo advento do colonialismo na África central (U1). Mataquenha ter-se-á envolvido nos conflitos da região, associando-se através de parentes seus a
régulos locais, provavelmente porque as razias das caravanas zanzibaritas, coligadas
com os poderes coloniais emergentes, terão levado os chefes bemba a buscarem novas
alianças. De qualquer forma, em 1890, a presença dos zambezianos nesta região entre
o Luângua e o Bangweolo era ainda muito recente e em 1896 havia desaparecido sem
deixar vestígios ( m ). A caça ao elefante constituiu um dos móbeis da expansão de
Mataquenha em direcção a este lago. A guerra e as caçadas sucediam-se a curtos
intervalos. A região tinha atraído uma multidão de caçadores armados de fuzis.
Caçadores provenientes de Tete ter-se-iam também espalhado por esta região. Mas
a caçada não durou muito. Em fins do século as manadas de elefantes estavam em
vias de extinção no vale do Chambezi, antiga fronteira que separava as terras do
Cazembe do país dos Bisa. O Mataquenha parece ter ainda devastado o planalto de
Manica do Norte, na Zâmbia central, e outras regiões habitadas por populações lenje.
Apesar de não haver separação nítida entre a caça e a guerra, estas duas actividades
representam diferentes formas de penetração nos sertões, na medida em que os grandes
empresários de caça não dispunham dos meios empregues pelos muzungos, verdadeiros
senhores da guerra, que possuíam uma ampla base territorial e distribuíam liberalmente
a terra pelos seus chicundas. Muitos destes são, desde a década de 1880, considerados
"sipaes", ou tropas auxiliares africanas, pelas autoridades (1U). Ambas as actividades
convergem no mesmo tipo de ocupação territorial em plena corrida pelo alargamento
da área de influência das potências europeias (114)-

( uo ) O avassalamento de chefes bemba na região compreendida entre o Luângua, o lago Bemba
e o curso do Luapula é referido pelas autoridades portuguesas nas vésperas do Ultimatum (Luís
Ignacio, "O Zumbo", BSGL, 1891, p. 315); Wiese ("Expedição", BSGL, 1892, p. 563) confirma
a presença dos afro-portugueses no vale do Luapula.
('") Capelo e Ivens encontraram um mussambaz zambeziano no Catanga (Cf. De Angola à
contracosta, n, Lisboa, Imprensa Nacional, 1886, cap. xx e segs.
("2) Luís Ignacio, "O Zumbo", BSGL, 1891, p. 315; Foà, La traversée, p. 90.
('") A passagem dos chicundas de escravos a "sipaes" é geral em toda a Zambézia. Segundo
José Capela ela traduz a tentativa de adaptação, por parte da linguagem oficial, à "legislação
abolicionista da nova ordem liberal". J. Capela, A República Militar da Maganja da Costa,
1862-1898, 2.a ed., Porto, s. d. (1." ed., Maputo, 1988), p. 15.
O14) Id., ibid, pp. 120-1; Wiese, "Expedição", BSGL, 1891, pp. 252-3, 1892, p. 564;
W. M. Kerr, "The Upper Zambesi", art. cit., pp. 395-7; M. Solla, "Apontamentos sobre o Zumbo",
p. 347.
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Além destes grandes potentados afro-portugueses, outros menores se foram
constituindo pelos mesmos processos violentos que valiam aos seus chefes serem
apelidados de "cidadãos conquistadores" pelas autoridades coloniais rendidas às
virtudes do sistema zambeziano que permitia o alargamento da área de influência
"portuguesa" ("5). Os processos não variavam muito. Iniciava-se pela introdução de
chicundas nas terras que se desejava saquear fazendo-os passar por caçadores. A
reacção dos chefes senga e bisa dava pretexto à guerra. São estes "roubos" que
constituem um tema recorrente nos escritos das autoridades da alta Zambézia que
pretendem justificar as guerras, embora também se tenham feito ouvir vozes condenando
energicamente as imposições decorrentes dos termos de vassalagem a que os chefes
eram sujeitos, sobretudo quando o vassalo acabava por ficar subordinado a um
prazeiro. Parte dos escravos, que as guerras e o avassalamento das populações
proporcionavam, não encontrava o caminho da costa, seguindo para a parte sul da
bacia do Zambeze onde a maior parte da mão-de-obra escrava que trabalhava nas minas
de ouro era feminina e provinha das regiões senga a norte do Zumbo (1I6),
Cerca de 1880, os potentados afro-portugueses na região do Zumbo tinham-se
multiplicado. As autoridades portuguesas atribuíam-lhes títulos honoríficos de acordo
com a sua capacidade de influenciarem as chefaturas e reinos vizinhos (117). Os títulos
ostentados pelos capitães e sargentos-mores das regiões compreendidas entre Tete
e o Zumbo referem-se a terras cujos soberanos ainda em 1860 eram independentes,
tendo posteriormente perdido autonomia ou sido expulsos das suas terras. Estes
conquistadores menores eram José Anselmo de Santana, o primeiro capitão-mor do
Zumbo, cujo poder foi herdado pelo filho Manuel Santana, que também herdou de
Gabriel Rosário Andrade, um dos arquitectos do poderio do Canhemba, o cargo de
juiz das causas cafreais; Inácio de Jesus Xavier, o Carisamba, capitão-mor da Chicoa;
Firmino Luís Germano, capitão-mor do Cachombo; Vicente José Ribeiro, o Chimbango,
sargento-mor de Mocíngua e Mussanda Luz (118); José Miguel Lobo, capitão-mor de

("5) Wiese, "Expedição", BSGL, 1891, p. 248. Na prática, as grandes decisões não cabiam às
autoridades nomeadas por Tete mas aos prazeiros organizados em conselho de moradores, que corresponde
ao antigo "adjunto", uma espécie de assembleia onde tinham assento os terratenentes da Zambézia,
reunidos para decidir sobre questões diplomáticas e militares (M. Solla, "Apontamentos sobre o Zumbo",
pp. 348-9).
("6) Wiese, "Expedição", BSGL, 1891, pp. 248-9 e 342-3; W. M. Kerr, "The Uppçr Zambesi",
p. 391.
("7) Memórias e Documentos acerca dos Direitos [.-•]. P- 374.
O18) Em 1886-87, O Chimbango interveio numa disputa interna no reino marave de Undi, apoiando
um pretendente contra outro que era suportado pelo Canhemba (Wiese, "Expedição", BSGL, 1891,
pp. 391).
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Inhapende e Pimbe e irmão de José de Araújo Lobo, sucedendo-lhe João de A
(ou de Meneses) Lobo; António Francisco Lubrino, sargento-mor de Hilara; Seba
Morais de Almeida, capitão-mor de Mussenguez; Sebastião José Pereira Card
capitão-mor da Chirenga; José Martins, capitão-mor de Tete. A fama dos capitães-rn ° '
&s
da alta Zambézia, em especial de Mataquenha e Canhemba, chegava às mar$>P
119
a
Niassa( ).
°
Não parece muito correcto atribuir o êxito militar dos chicunda exclusivarne
posse de armas de fogo. Os N'gunes não as utilizavam e eram igualmente k a
sucedidos na guerra (120). A liberdade de acção e a impunidade de que gozavam f em
ica. _
a dever-se à divisão política dos povos senga, cheua e bisa em pequenas e mdefe v
s
chefaturas. A acção dissolvente dos capitães-mores da alta Zambézia, provocann a s
despovoamento da região senga, abriu caminho à ameaça de M'Pesene sobre 0 7 ,
°
O conflito entre os capitães-mores e os N'gunes provinha da indefinição dos lj
°
das respectivas áreas de influência, mas nunca degenerou em guerra aberta. Os ei»tes
zulu a norte do Zambeze eram compostos por populações heterogéneas. No " nos
de M'Pesene as tradições e a língua n'gune apenas se guardavam nos círculos
°
1S
próximos do rei. Ainda assim o sistema administrativo e os interditos alimentares
escrupulosamente observados. Os métodos usados pelos chicundas de Mataqi
^
eram semelhantes aos praticados por M'Pesene, a ponto de o explorador francê
confundir uns e outros, depois de observar os efeitos destruidores provocados
suas incursões (121). Se os métodos eram semelhantes, os objectivos mostrav &S
diferentes. Os N'gune escravizavam populações inteiras que, trazidas para a* S e
terras, acabavam por se diluir no mosaico cultural dos povos sujeitos a M p
Nunca, porém, este vendia escravos aos árabes, ao contrário dos chicund 6
P
muzungos afro-portugueses que tinham este comércio por móbil principal das
s

ua s
actividades guerreiras (122).
No último quartel do século XIX, os homens de negócio de Tete enviavam r
§ ^Pos
de caçadores para as regiões a norte do Zambeze compreendidas entre o vai
Luângua e as imediações do lago Niassa. Wiese pretende mesmo que a expanse do
dos
('") Id, ibid., 1892, pp. 425, 568-75 e 592; M. Solla, "Apontamentos sobre 0 7
pp. 275-7, 322-4 e 344.
^bO"5
(l2°) E. Foà, La traversée, p. 76. M'Pesene possuía alguns milhares de armas de f0
questão de prestígio, não sendo usadas na guerra (Wiese, "Expedição", BSGL, 1891, D
Por
O11) Id, ibid, 1891, p. 397, 1982, p. 559; E. Foà, La traversée, pp. 71-2. O viaj a n t e 4 ? 7 ) re
Sharpe também testemunhou as devastações de Mataquenha no prazo Chauáro, na margem e
d
do Luângua. Da narrativa de M. Solla infere-se que estas pilhagens e razias eram f e j t C'Uerda
autorização expressa do governador de Tete. (Wiese, "Expedição", BSGL, 1892, p. 467- j . s corn
"Apontamentos sobre o Zumbo", p. 344).
' ^°Ha,
('") Wiese, "Expedição", BSGL, 1892, p. 399.
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aportuguesados de Tete e do Zumbo cobria uma área muito mais vasta (123). Partindo
do Zumbo, caçadores chicundas subiam em embarcações o curso navegável deste rio.
A caça tornara-se muito mais interessante do que o medíocre comércio que se fazia
nessas regiões. A maior parte dos caçadores era composta por chicundas e outros
africanos aportuguesados ou oriundos das zonas portuguesas, mas havia também
aventureiros europeus e mestiços que preferiam dirigir pessoalmente as expedições
cinegéticas, celebrando acordos com os régulos, erguendo acampamentos semipermanentes e até mesmo aringas. A sua estratégia servia o objectivo de obter do régulo
local a renúncia ao chamado "dente da terra" que lhe pertencia por direito. Isso
conseguia-se a troco de presentes que tornavam os chefes prestigiados, do estabelecimento de entrepostos comerciais sazonais nas suas terras, quando não de lhes
dispensarem protecção. Alguns caçadores recusavam-se mesmo entregar o marfim que
por direito pertencia aos chefes. Os régulos mais fracos, procurando evitar que os
caçadorei; e viajantes desertassem as suas terras, acabavam por anuir. Depressa
perdiam infuência a favor dos caçadores que, prosperando, atraíam seguidores e
adquiriam poder, origem de frequentes conflitos com o régulo da terra (124). Em regiões
mais afastadas de Tete, situadas entre o Luângua e o Niassa, os caçadores dos
"portugueses" eram, pelo contrário, frequentemente atacados, roubados e por vezes
chacinados, como acontecia em certas zonas sujeitas à Macanga (125).
Os caçadores que, ao serviço dos homens de negócio de Tete, dirigiam expedições
para zonas mais distantes, acabavam frequentemente por quebrar o vínculo contratual
que os unia a um empresário e estabeleciam-se por conta própria, levantando aringas
e talhando a sua própria área de influência e jurisdição. Outros apoiavam-se em régulos
enfraquecidos que os acolhiam nas suas terras. Em 1885, o alemão Cari Wiese, homem
de negócios estabelecido em Tete, organizou uma expedição venatória e mercantil que
integrava 300 caçadores africanos ao seu serviço. A estes caçadores vinham juntar-se os habitantes das zonas onde subsistiam manadas de elefantes. Uns e outros
empregavam armas de fogo (126).
( m ) "É esta aringa [de Francisco José Pacheco] um dos estabelecimentos portugueses como se
encontram tantos desde o Nyassa até Luapula, Hiramba e Manica [do norte]" (id., ibid., p. 563).
O24) Id., ibid, pp. 401-2, 404, 486-94 e 563; id., Memorandum acerca das expedições, pp. 11-14.
(125) "Expedição", BSGL, 1892, pp. 486-94; José Victor Courtois, "Terra da Macanga", BSGL,
v, 1 (1885), p. 509. O padre Courtois refere um caçador-mercador de nome Costa como sendo
uma das vítimas (id., ibid., p. 511). Deve tratar-se do mesmo português que em 1883 intercedeu
junto do rei n'guni Chicusse a favor do viajante Montagu Kerr (Walter Montagu Kerr, "A Journey
from Cape Town overland to Lake Nyassa", Proceedings of the Royal Geographical Society 8
[1886] pp. 79-82).
(126) Memorandum, acerca das expedições, p. 3; id., "Expedição", BSGL,

1891, p. 481.
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A intensificação da caça na margem norte do Zambeze conduziu ao desaparecimento
das manadas de elefantes das zonas ocupadas pelos Maganjas, Chicundas e Maraves.
A extinção do elefante a leste do Luângua operou-se em poucos anos. Em 1896, as
manadas tinham-se retirado para os cursos superiores do Capoche e do Luângua,
únicas zonas onde a caça ainda prosseguia com algum proveito. Alguns reis mais
poderosos, como o n'gune M'Pesene — em cujas terras estanciavam, nas vésperas
do Ultimatum, mais de 2000 caçadores originários das zonas portuguesas — ou o
seu vizinho Muasse, cujas terras confinavam com os potentados islamizados do lago
Niassa, não abriam mão facilmente do marfim a que tinham direito e que representava
uma das principais fontes de receita, juntamente com o tráfico de escravos (127).
Cerca de 1860, ainda se caçava nas imediações do Zambeze acima de Caborabassa.
Ali se deslocavam caçadores ao serviço de portugueses e mesmo alguns europeus.
Os magros resultados, porém, não eram compensadores, cabendo metade do marfim
— o dente da terra — ao régulo da terra onde o elefante era abatido. A maior parte
do marfim que afluía ao Zumbo e a Tete, que se escoava em seguida através do curso
do Zambeze e era exportado pelo porto de Quelimane, provinha da região senga, a
referida Maravia ocidental (128). Os negociantes de Tete raramente se deslocavam a
essa região, sendo os sengas quem vinha vender o marfim ao Cachombo, povoação
portuguesa na margem do Zambeze, que era também o principal mercado de escravos
da alta Zambézia. Esse trato conheceu um incremento considerável até aos anos 70,
embora os Caetano Pereira tenham tentado, sem sucesso, interferir nele. A partir do
final da década de 1870, o marfim proveniente da margem norte do Zambeze deixou
de afluir regularmente. A escassez era menos devida à extinção das manadas do que
ao fluxo de marfim desviado para a rede muçulmana. Do ponto de vista comercial esta
foi a consequência mais importante do alastramento das actividades predadoras do
Canhemba e do Mataquenha em direcção a zonas senga situadas a norte de Tete.
Os resultados aparentemente maus obtidos pelos caçadores de Tete deviam-se ao
facto de eles próprios terem passado a vender o marfim às caravanas árabes que
atravessavam os confins da região senga, aproximando-se cada vez mais do vale do

(U7) Id., Memorandum acerca das expedições, p. 15. M'Pesene tinha o exclusivo do marfim,
proibindo a sua posse e comércio aos chefes que lhe estavam sujeitos {id., "Expedição", BSGL, 1891,
p. 410). Os Pereiras da Macanga, organizados de acordo com um sistema bastante centralizado,
hierarquizado e militarista, exigiam os dois dentes e parte da carne de todos os elefantes abatidos nas suas
terras (E. Foà, La traversée, pp. 89-90).
O28) A. Pacheco, "Un voyage de Tête à Zumbo", pp. 236 e 239. Em 1864, afluíram ao Zumbo cerca
de 1700 arrobas de marfim correspondentes a 2 mil elefantes abatidos. Em 1868, escoaram-se por
Tete mais de 3 mil arrobas, a maior parte das quais provinha do Zumbo (Pedro Augusto de Sousa
e Silva, Distrito de Tete, Lisboa, 1927, p. 53).
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Zambeze (129). O próprio Mataquenha vendia a maior parte do seu marfim aos árabes,
ainda que continuasse a escoar algum pela rota portuguesa do Zambeze ( no ). Os
caçadores vendiam-lhes também escravos porque o tráfico que se fazia através de Tete,
embora não se encontrasse extinto, estava bastante diminuído (131). As trocas comerciais entre os caçadores aportuguesados e os árabes eram frequentemente conflituosas,
pois as caravanas possuíam força militar considerável que lhes permitia tomar o marfim
pela força e mesmo escravizar os caçadores. As guerrilhas zulu e chicunda, que se
intensificaram com a destruição das principais chefaturas senga, em nada ajudavam
à regularização do tráfico para Tete, pela insegurança que traziam às rotas caravaneiras
que convergiam no Cachombo. As devastações entre o Luângua e o alto Capoche
eram devidas ao tráfico de escravos levado a efeito pelos n'gunes de M'Pesene e
pelos chicundas da Macanga. As autoridades portuguesas pouco ou nada faziam para
reprimir o tráfico que ainda se fazia por conta de mercadores de Tete e Sena, os quais
enviavam os seus agentes, alguns deles europeus, ao Cachombo ( m ).
O sucesso do comércio muçulmano nas imediações das zonas portuguesas
dificilmente pode ser explicado por factores unicamente económicos. Na década de
1880, ou talvez mesmo antes, os produtos comercializados pelos mercadores do vale
do Zambeze possuíam qualidade superior aos que as caravanas muçulmanas tinham
para oferecer, excepto no que dizia respeito aos tecidos de algodão (133). Embora
os produtos postos a circular pelos portugueses tivessem boa aceitação, eram mais
caros. No decurso da sua célebre expedição ao Niassa, Augusto Cardoso constatou

C29) Wiese, "Expedição", BSGL, 1891, pp. 335-6 e 338. O viajante inglês Montagu Kerr
observou a decadência do comércio de marfim em Tete, aquando da sua visita em 1883, que atribuiu
à migração das manadas de elefantes para regiões mais distantes, aonde afluíam milhares de caçadores
armados de fuzis que todos os anos partiam de Tete na estação própria ("A Jorney from Cape
Town overland to Lake Nyassa", pp. 76-7).
(13°) Wiese, "Expedição", BSGL, 1891, pp. 249-53 e 402. Em 1883, uma caravana que descia
o Zambeze, conduzida por José Miguel Lobo, parente de Mataquenha, compunha-se de 500
carregadores que transportavam marfim para Tete. Na sua peugada seguia o próprio Araújo Lobo
à frente de uma caravana com 600 arrobas de marfim (Memórias e Documentos acerca dos Direitos,
pp. 372 e 379).
('") Wiese, "Expedição", 1891, p. 245. Segundo as estimativas das autoridades, o tráfico de
escravos da costa de Moçambique, em 1870, tinha baixado para 2 a 4 mil escravos anuais (Augusto
César Rodrigues Sarmento, O governador geral da província de Moçambique e as conferencias
do engenheiro Machado na Sociedade de Geographia de Lisboa, Moçambique, Imprensa Nacional,
1881, p. 15). O'Neill, cônsul inglês em Moçambique, dava números da ordem dos 7 a 8 mil
que, em 1880, teriam baixado para 3 mil (Walter Montagu Kerr, "The Upper Zambesi", art. cit.,
p. 397).
('") Wiese, "Expedição", BSGL, 1892, pp. 246-7, 397 e 441; id., Memorandum, p. 7; E. Foà,
La traversée, p. 67.
('") Wiese, "Expedição", BSGL, 1892, p. 493.
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que a pauta aduaneira em vigor nos portos portugueses da África oriental era desfavorável aos mercadores e que o comércio apenas se mantinha devido à proximidade
dos mercados (134)Por outro lado, a rede mercantil era demasiado débil e baseada em iniciativas
individuais de mercadores europeus e mestiços que não raramente sofriam roubos e
extorsões por parte dos chefes africanos. Ao contrário das poderosas caravanas árabes,
os mercadores portugueses não se envolviam no comércio de escravos em larga escala.
Os muzungos e seus chicunda capturavam-nos para os revenderem aos árabes, embora
alguns fossem encaminhados para outros mercados do interior, como o Barotze e a
Machonalândia, a sul do Zambeze. Os árabes desenvolveram uma organização comercial e mesmo política muito superior. Possuíam representantes residentes nos pontos
fixos onde as caravanas estanciavam vários meses por ano. Nas zonas n'gune, alguns
desses agentes fixos ocupavam lugar de destaque entre as hierarquias africanas. Este
facto não impedia, aliás, que as caravanas fossem frequentemente atacadas pelos zulus.
Alguns chefes caravaneiros eram elementos oriundos dos estabelecimentos muçulmanos
da costa de Moçambique, teoricamente sob administração portuguesa. Por vezes, um
funcionário do sultão de Zanzibar radicado no Niassa acompanhava as caravanas sem
propósitos mercantis. Ele era uma espécie de embaixador encarregado de fazer um relato
completo das regiões que atravessava e um agente que devia colocar a influência
zanzibarita no interior debaixo da soberania do sultanato. Na região do Niassa os
mercadores muçulmanos entraram em conflito com os grupos mercantis cheua
estacionados na margem ocidental do lago, que tentaram dispensar os árabes como
intermediários com a costa, exigindo-lhes altos preços pelo marfim e escravos. Uma
reacção concertada da organização mercantil arábigo-zanzibarita não se fez esperar. Os
árabes desviaram as rotas caravaneiras para mercados mais lucrativos e passaram a
atacar as caravanas cheuas na travessia para os portos situados na costa entre Quíloa
e Quelimane ( n5 ).

Apesar de os sertões a norte de Tete serem sulcados por mercadores portugueses
ou de origem portuguesa, devastados por chicundas dos potentados afro-portugueses

034) Cardoso refere o exemplo de um mercador muçulmano que iniciava o giro comercial em
Zanzibar, onde as mercadorias eram mais baratas e, dirigindo-se para sul, acabava por fazer vários
percursos entre Quelimane e o Niassa, onde o marfim afluía em quantidade, porque, ainda que
obtivesse menor lucro em cada transacção, o tempo ganho no encurtamento das distâncias permitia-lhe fazer um maior número de viagens ao fim de alguns anos (Augusto Cardoso, "Conferencia",
Relatórios e Informações. Anexo ao Boletim Oficial, Lourenço Marques, Imprensa Nacional, 1927,
pp. 17-9).
035) Wiese, "Expedição", BSGL, 1892, pp. 394, 413, 441 e 478-9.
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e por caçadores ao serviço de portugueses, a Coroa Portuguesa chegou a meados
da década de 1880 sem ter argumentos que lhe permitissem reclamar direitos sobre
essas regiões. Pelo contrário, um resumido relato de um viajante inglês publicado numa
revista de grande reputação, por norma omitindo a presença de portugueses brancos
ou mestiços e de aportuguesados, permite à Inglaterra preparar a reivindicação de
regiões sob sua influência ou do seu "interesse", de acordo com a linguagem diplomática. O viajante e agente britânico, Alfred Sharpe, constitui o exemplo mais eloquente.
Não só omitiu a referência a portugueses e aportuguesados nos escritos que publicou,
como não visitou o Zumbo de acordo com o projecto inglês de circunscrever o domínio
português às margens do Zambeze a leste do Zumbo (136). Nas vésperas do Ultimatum
as autoridades coloniais procuravam recrutar os pequenos mercadores e caçadores
brancos e mestiços que desfrutavam de alguma influência junto dos régulos, para
agentes do governo português. Nesse sentido se organizou a expedição Wiese-Solla,
em 1888, que visava colocar sob influência portuguesa os soberanos cujas terras se
estendiam para norte do Zambeze até aos estabelecimentos britânicos do lago Niassa.
A um nível diferente, Paiva de Andrade, ao serviço dos interesses privados que viriam
a constituir a Companhia de Moçambique, tentou, sem êxito, atrair à órbita portuguesa a Macanga, onde a mineração aurífera deixara de se fazer nos anos 50 devido
a conflitos internos no potentado afro-português e à perturbação causada pela vizinhança n'gune (137).
Na verdade, os poderosos muzungos da alta Zambézia não estavam interessados
na afirmação da soberania da Coroa Portuguesa. Em certo sentido, eram os primeiros
a combatê-la. Eles sabiam distinguir entre a esfera de actuação dos súbditos
portugueses e a influência dos agentes da Coroa. Limitaram-se a fazer a entrega,
largamente gratuita e fictícia, das suas terras à Coroa sob a forma de prazos. Quando,
depois das expedições científicas, chegou a fase das "expedições políticas" ( m ) que
antecedeu o Ultimatum, os muzungos, detentores de títulos honoríficos e elevadas

C36) Alfred Sharpe, "A Journey from Lake Nyassa to the Great Loangwa and Upper Zambesi
Rivers" Proceedings of the Royal Geographical Society, xn, 3 (1890), pp. 744-751. Sharpe
confessou tal projecto a Wiese (1892, pp. 395-6 e 466). O projecto inglês era ainda mais favorável
aos britânicos do que o acordo de fronteiras posterior ao Ultimatum que lhes concedeu na zona
do Zumbo. Na verdade tratava-se de uma alteração na posição britânica que até então reconhecera
aos portugueses o direito à posse da circunscrição do Zumbo há muito definida, de forma imprecisa,
como estendendo-se por oito dias de viagem a oeste do Zumbo (cf. Walter Montagu Kerr, "The
Upper Zambesi", art. cit., p. 386).
('") Wiese, Memorandum acerca das expedições, pp. 5 e 8-9; id., "Expedição"; BSGL, 1892,
pp. 426 e 487.
(l3ii) A expressão surge nos "Apontamentos sobre o Zumbo", de M. SoIIa (p. 352).
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patentes, não hesitaram em tentar impedir o sucesso dessas iniciativas governamentais,
sem sequer se preocuparem em poder vir a ser implicados em factos que os
comprometiam (139). Em especial procuravam impedir o alargamento da influência do
governo de Tete junto dos régulos com os quais mantinham relações. Por isso, estes
estavam convencidos de que os capitães-mores eram rebeldes à autoridade do
governador de Tete. Até ao último quartel do século, os Caetano Pereira da Macanga,
monopolizando as relações com os potentados da região do Niassa, impediram que
estes tivessem estabelecido relações directas com as autoridades de Tete, como era
seu desejo. No vale do Luângua, Mataquenha assume-se como efectivo representante
do poder português. A ele compete avassalar e distribuir os símbolos — as bandeiras — que selam a vassalagem à Coroa Portuguesa. Contudo, não aceitava que
os régulos que ele considerava, com algum exagero, estarem situados na sua área de
influência, recebessem bandeiras portuguesas de outras mãos que não as suas. O
Canhemba recusará acompanhar a expedição de Vítor Cordon ao Sanhate, depois de
se ter comprometido a fazê-lo, numa tentativa para impedir a sua realização (14°).
Apesar destas ambiguidades, a influência "portuguesa" na África central nas
vésperas do Ultimatum era muito mais ampla do que geralmente se crê. As autoridades
portuguesas pretendiam que ela se estendia sobre os régulos de ambas as margens
do Cafué, os quais eram flagelados por súbditos de Luanica, o soberano dos Lozi,
e de M'sire, o poderoso rei Nyamwezi do Catanga. Não obstante o esforço da Coroa
para estender a sua influência, o súbito alargamento do distrito do Zumbo teve lugar
num contexto muito preciso. Por um lado, ficou a dever-se às aringas e estabelecimentos
comerciais criados pelos grandes senhores do Zumbo, em particular pelos Araújo Lobo
de Mataquenha. Por outro, às reacções dos africanos à influência arábigo-suaíli e
inglesa que jogaram a favor dos portugueses. No Machuculumbe e no vale do Cafué
a presença inglesa desencadeou alguma hostilidade (141).
A ocupação da "estrada do Cafué" tornara-se a principal vertente da política de
expansão colonial a partir do Zumbo. O tempo urgia e os planos colonialistas sucediam-se a um ritmo mais acelerado do que a marcha dos homens no terreno. Em 1880, o
Cafué já integrava o plano português de comunicações fluviais através do continente

C39) Em 1888, por exemplo, Firmino Germano, que fora capitão-mor do Cachombo, tentou
levar M'Pesene a combater a expedição Wiese-Solla (Wiese, "Expedição", BSGL, 1891, pp. 259
e 368-9).
(14°) Id., ibid., 1892, pp. 486, 502 e 564-6; M. Solla, "Apontamentos sobre o Zumbo",
p. 354; René Pélissier, História de Moçambique. Formação e oposição (1854-1918), i, Lisboa,
1987, p. 92.
(U1) Luís Ignacio, "O Zumbo", BSGL, 1891, p. 316.
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africano (142). Mas nesse mesmo ano nasceu o projecto de um caminho-de-ferro que
ligasse o Cachombo — povoação que viria a assinalar a fronteira entre o futuro distrito
do Zumbo e o de Tete — a Nhacói, seguindo o curso do Zambeze e do Cafué (143).
Um comando militar foi fundado nos anos de 1880 na confluência do Cafué com o
Zambeze, composto por 5 militares e algumas dezenas de chicundas, na sua maior parte
escravos, que obedeciam a Araújo Lobo, e outros muzungos estabelecidos na região.
Um comércio regular fazia-se entre o Zumbo e regiões além da confluência do
Sanhate com o Zambeze (144). Em 1886, Paiva de Andrada preconizava a criação de
um distrito do Cafué. A estratégia consistia em alargar a estreita faixa ao longo da
margem direita do Zambeze a partir da confluência do Cafué. Para pôr o plano em
marcha, as autoridades deviam recorrer a Araújo Lobo, incentivando-o a estabelecer
a ligação — e ocupação — até ao Bié, mesmo que a acção dos capitães-mores fosse
considerada um simples "primeiro passo [...] em que seria perigoso ficar" (l45). Esta
estratégia — que visava aplicar no terreno o projecto do "mapa cor-de-rosa" tornado
público em 1886 pelo ministro Barros Gomes — representava a tomada de consciência
por parte dos círculos colonialistas de que não existia do lado angolano, nesta época,
uma dinâmica sertaneja com capacidade comparável à evidenciada pelos senhores do
Zumbo. No momento em que o colonialismo se preparava para entrar em cena e travar
o processo zambeziano, este sistema tinha triunfado onde as caravanas bienas
haviam falhado.
De acordo com o plano traçado em Lisboa, a expedição de Vítor Cordon ao Sanhate
foi preparada com todo o secretismo. Em Tete, donde a expedição partiu, não houve
conhecimento público dela. Contudo, os primeiros resultados revelaram-se auspiciosos
e depressa foram divulgados na imprensa inglesa que habituara a opinião pública do
seu país à ideia de uma "Zambézia britânica", contribuindo, assim, para o Ultimatum
inglês (146). Devido ao apoio dos potentados afro-portugueses no alto Zambeze, a
ocupação das margens do rio prometia ser tarefa fácil (147). Além de uma fortificação

O42) Joaquim José Machado, Moçambique, Sociedade de Geographia de Lisboa, 1881, p. 19.
( m ) Augusto de Castilho, O Zambeze. Apontamentos de duas viagens, Sociedade de Geographia de
Lisboa, 1880, p. 62.
O44) Luís Ignacio, "O Zumbo", BSGL, 1891, pp. 308 e 311. Solla, "Apontamentos sobre o Zumbo",
p. 353.
( u5 ) Joaquim Carlos Paiva de Andrada, Relatório de uma Viagem as Terras do Changamira, Lisboa,
Imprensa Nacional, 1886, pp. 30-1.
O46) Wiese, "Expedição", BSGL, 1892, p. 428; J. Machado, Fornecimento d'armas aos Matabelles,
Zambézia britânica e o território dos Swasis, Sociedade de Geographia de Lisboa, 1889, p. 14; Eric
Axelson, Portugal and the Scramble for Africa (1875-1891), Witwatersand University Press, Johannesburg, 1967, p. 146.
C47) Charles E. Novell, The Rose-Colored Map. Portugal's attempt to build an African Empire from
the Atlantic to the Indian Ocean, Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1982, p. 161.
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na foz do Cafué, a expedição levava por missão erguer fortins na foz do Sanhate, na
aringa Luciano Cordeiro e em três outros locais, um deles em território da Machonalândia.
Estas e outras fortificações deviam completar uma apertada rede de aringas que se
estendia desde o alto Luângua à região do Zumbo ( u8 ). O optimismo inicial decerto
contribuiu para desencadear a reacção inglesa que conduziu ao Ultimatum.
Como estava previsto, Cordon obteve auxílio de Mataquenha numa zona onde a
influência deste era reduzida. Na verdade todo o curso do Zambeze para oeste estava
incluído, havia mais de dez anos, na esfera de actuação de Canhemba. Este não estava
interessado no estabelecimento da soberania portuguesa nessas regiões nem, para esse
efeito, manter ali chicundas à mercê dos chefes locais a quem fazia guerra. O
estabelecimento português que existira na foz do Cafué estava muito abandonado (149).
Cordon pôde constatar os efeitos negativos e as constantes revoltas que Canhemba
suscitava no alto Zambeze. O agente inglês Alfred Sharpe afirma que o curso do
Zambeze estava despovoado desde o Zumbo até ao Cafué e mesmo além deste rio
devido aos mestiços portugueses, constatando Cordon o vazio humano que se
produzira no Sanhate. Por isso, Cordon advogou que se devia extinguir a protecção
aos potentados afro-portugueses e dar início a uma nova era nas relações entre as
autoridades portuguesas e os reinos africanos (15°).
Vítor Cordon avassalou inúmeros reis ao longo do Zambeze e ergueu a aringa
"Luciano Cordeiro" na foz do Sanhate. Aqui avassalou um certo número de régulos
e recebeu embaixadas de M'sire, o poderoso rei do Catanga, e de Boroma, o grande
rei lenje, inimigo de Canhemba, que, depois de batido por este e pelo Mataquenha,
se retirara das imediações do Zumbo ( m ).
As dificuldades experimentadas pela expedição e pelo comando militar do Cafué
nas relações com os chefes africanos foram atribuídas, não se sabe com que
fundamento, à interferência de agentes britânicos (152). Era sobretudo a leste do Sanhate
que os Matabeles, incitados pelos agentes britânicos que lhes forneciam grandes
quantidades de armamento ligeiro, assediavam os territórios dos Muzururus que

048) Luís Ignacio, "O Zumbo", BSGL, 1891, p. 312.
049) Ch. E. Novell, The Rose-Colored Map, p. 158.
(15°) Alfred Sharpe, "A Journey from Lake Nyassa", p. 748; Filipe Filismino Nunes Palet, "Victor
Cordon na expansão do ultramar português", BSGL, LXIX, 7-8 (1951), pp. 389-93; M. Solla,
"Apontamentos sobre o Zumbo", p. 382.
( m ) Termos de vassalagem nos territórios de Machona, Zambezia e Nyassa. 1858 a 1889, Lisboa,
Imprensa Nacional, 1890, pp. 66-9; Albino Lapa, "Vítor Cordon", Pelo Império, 51 (1939), pp. 5-25.
Foi um outro Boroma antepassado deste — pois não se trata de um nome mas de um título — o
responsável pela destruição do Zumbo, em 1836, durante as perturbações n'gune (M. Solla, "Apontamentos
sobre o Zumbo", pp. 255, 352, 355 e 383).
O52) Luís Ignacio, "O Zumbo", BSGL, 1891, p. 311.
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Cordon avassalara, minando, dessa forma, a influência portuguesa e permitindo à
Inglaterra reivindicar uma área muito mais vasta do que aquela que o seu protegido
Lobengula, rei dos Matabeles, de facto ocupava (153). Os ingleses procuravam, desta
forma, alterar a geografia política da região a seu favor apesar do acordo luso-germano-britânico que previa a suspensão da introdução de armas de fogo na África oriental.
Para contrariar a influência inglesa na margem sul do Zambeze, os portugueses
apostavam nas populações chona e tonga que combatiam os Matabeles. Abandonaram
a ideia de um caminho-de-ferro transzambeziano, substituindo-o por outro que devia
ligar o Pungué (porto da Beira) ao Sanhate, atravessando a Machonalândia, ao mesmo
tempo que se beneficiaria a linha do Zambeze utilizando meios mais modestos na
melhoria das comunicações entre Tete e o Zumbo (154). Não se tratava de assegurar
a posse das margens do Zambeze. Estava em disputa a sua bacia hidrográfica,
procurando os portugueses garantir a posse das nascentes do Luângua, Sanhate e
Mfuli, até ao Mazoé (155).
Obrigada a retirar depois de quatro meses de privações, a missão de Vítor Cordon
foi seguida pela expedição "Neves Ferreira", composta por Henrique de Lima e Gustavo
de Bivar, que, em 1890, visitaram o Cafué (156).
A definição das esferas de influência que se seguiu ao Ultimatum não veio alterar
substancialmente as coisas no terreno no curto prazo. Em 1895 o tráfico de escravos
prosseguia em toda a sua pujança nos territórios submetidos a M'Pesene. O
estabelecimento dos ingleses no Niassa apenas desviou as rotas das caravanas árabes
para norte. As autoridades inglesas não demoraram a sujeitar os potentados que ficaram
incluídos na British Central Africa. M'Pesene foi derrotado e o seu território ocupado
em 1898 (157). As actividades de Mataquenha passaram a repartir-se por ambos os lados
da fronteira luso-inglesa. Os filhos europeizados de José de Araújo Lobo envolveram-se na rebelião do Zumbo, em 1917, contra o domínio português, tendo sido
presos (I5S).

(l53) "Relatório do coronel Joaquim Carlos Paiva de Andrada enviado ao Consul de Portugal no Cabo
da Boa Esperança, em 30 de Dezembro de 1890", Documentos relativos aos acontecimentos de Manica
(Setembro a Dezembro de 1890), Lisboa, Imprensa Nacional, 1891, pp. 26-7.
C54) J. Machado, Fornecimento d'armas aos Matabelles, pp. 6-10 e 19-20.
C55) Caetano Montez, "11 Cartas de [...] Paiva de Andrada a [...] Neves Ferreira", Moçambique.
Documentário Trimestral, 25 (1941), pp. 79 e 125.
O56) Albino Lapa, "Vítor Cordon", Pelo Império, 50 (1939), pp. 48-51.
('") Foà, La traversée, pp. 47, 75 e 80-82.
(158) Sousa e Silva, Distrito de Tete, p. 103.
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Conclusão
O relativo insucesso das redes de comércio afro-portuguesas foi mais acentuado
do lado moçambicano do que do angolano. Contudo, se as experiências no domínio
de uma penetração sertaneja predominantemente comercial falharam, a penetração que
resultou da expansão dos prazos, modelo militar-comercial caracteristicamente zambeziano,
triunfou em direcção à África interior entre 1870 e 1890, arrastando consigo um cortejo
de males e um rasto de destruição, agravado pela proliferação das armas de fogo.
Devido aos efeitos das actividades predadoras das forças que actuavam profundamente na África austral — afro-portugueses, zanzibaritas e outros — aquando da
partilha de África e da ocupação colonialista que permitiria novos métodos de
aproveitamento dos recursos do continente, as velhas formas de exploração na África
oriental baseadas no tráfico de escravos e comércio de marfim davam sinais evidentes
de esgotamento (159).
O papel da Coroa Portuguesa em todo este processo foi bastante apagado, não
lhe sendo estranha a turbulência que afectou a Zambézia durante a segunda metade
do século XIX. Como em épocas anteriores, as iniciativas governamentais não puderam
dispensar o concurso dos terratenentes. A Coroa recorreu aos prazeiros para o
estabelecimento da feira no curso médio do Luângua, projecto dependente do apoio
que lhe dispensou Pedro Caetano Pereira entre 1824 e 1829. Esse tipo de dependência
acentuou-se aquando da reocupação do Zumbo e ao longo da vida deste estabelecimento
português. Continuou a fazer-se sentir durante o curto período das chamadas
expedições de ocupação em direcção ao Barotze, a que o Ultimatum veio pôr fim. Este
facto não tem, aliás, nada de anormal. O mesmo fizeram os grandes exploradores
europeus: "Se Stanley, Cameron, von Goetson, Versepuy, Wissman, puderam passar
por onde quiseram, é aos seus Zanzibaritas que o devem" (160). O que pode parecer
surpreendente é, pelo contrário, o escasso partido que as autoridades portuguesas
souberam tirar da rede de sertanejos, pombeiros, muzungos, mussambazes, chicundas
e outros, que compunham o mundo afro-português.

059) W. M. Kerr, "The Upper Zambesi", art. cit., p. 397.
060) Foà, La traversée, p. 142.
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Fig. 1 — A África centro-oriental no século XIX

Resumo: O presente artigo discute o papel desempenhado pelos sertanejos afro-portugueses
— na sua maioria mestiços e crioulos —, estabelecidos no curso médio do Zambeze, na abertura dos
sertões da África centro-meridional ao mundo exterior, que, desde finais do século xvm até cerca
de 1890, se expandiram para vastas regiões contíguas até aos cursos dos rios Cafué e Luapula.
Enquanto parte da rede mercantil portuguesa tinha origem na costa oriental de África, os mestiços
da Zambézia acabaram por se encontrar ao longo do vale do Zambeze com os seus compatriotas
provenientes do planalto do Bié, assim como com os mercadores arábigo-suaíli oriundos de Quíloa
e Zanzibar.
O artigo também discute as possíveis causas do insucesso das redes mercantis "portuguesas"
contrapondo-o ao sucesso alcançado por outros mercadores. Distingue entre as iniciativas levadas
a cabo pela Coroa Portuguesa nos domínios científico, político e comercial, daqueles empreendimentos
postos em prática pelos elementos privados implantados no terreno.
Ao mesmo tempo que se malogravam as experiências na África central, cujos objectivos eram
unicamente económicos, o processo de penetração comercial conduziu ao alargamento do sistema
fundiário dos "prazos". Este modelo militar-comercial triunfou claramente entre as décadas de 1870
e 1890 através de diferentes mecanismos — a guerra e a pilhagem, ou a caça ao elefante e ao
escravo —, proporcionados pela proliferação de armas de fogo. Estas actividades dos potentados
afro-portugueses estavam centradas nas terras que rodeavam a vila do Zumbo. A partir deste centro
eles penetravam o continente em profundidade, dizimando as regiões que se estendiam até ao lago
Bangweolo e ao Barotze.
Vários povos, entre os quais os diferentes grupos maraves e os mercadores bisa, sofreram os
efeitos dos métodos empregues pelos afro-portugueses e pelos arábigo-suaíli. No início do século xx,
o colonialismo teve alguma dificuldade em reduzi-los pela força.
Durante todo este processo, a Coroa Portuguesa desempenhou um papel muito apagado. Os seus
projectos só puderam ser postos em prática mediante o auxílio que lhes concederam os principais
terratenentes e chefes mestiços. O mesmo aconteceu com os primeiros exploradores europeus que
dependiam dos guias e dos entrepostos suaíli para atravessarem a África central. O que verdadeiramente
surpreende, neste contexto, é o escasso partido que as autoridades portuguesas tiraram dos sertanejos,
pombeiros, muzungos, mussambazes, chicundas e outros, que compunham o mundo afro-português
nas vésperas do colonialismo.
Palavras-chave:

Bisa; Cafué (rio); Cazembe (reino do); comércio caravaneiro; comércio de

marfim/caça ao elefante; Lago Niassa; Luângua (rio); Moçambique; Tete; Tráfico de escravos;
Zambeze (rio, vale do); Zulu ou Angunes (povo, regulados); Zumbo.
Abstract: This paper deals with the role played by the Afro-Portuguese settlers on the mid
Zambesi valley — mostly mestizo and Creole people — in the "opening" of South Central Africa
hinterland to the outside world, by moving into contiguous areas up to the Kafwe and Luapula rivers,
from the late 18th century onward till 1890. As part of the Portuguese trading network originates
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in the East African Coast, the Zambesian half-caste people met, along the Zambesi valley, their
counterpart fellows — the so called pombeiros — from Bié plateau (South central Angola), as well
as they met the Arab and Swahili merchants from Kilwa and Zanzibar along the routes westward
of Lake Nyasa, or they met the British explorers coming from the South.
The paper also looks for the reasons why both western and eastern "Portuguese" trading
networks not succeed as other traders did. It distinguishes Portuguese crown initiatives, in the
scientific, political and commercial fields, from those due to private and local elements.
As abortive experiments in Central Africa, by commercial means only, failed, the penetrating
process outcome in a territorial enlargement of the "prazo system". This characteristic zambesian
military-trading model clearly succeeds from 1870s to 1890s, through conquest, plundering, elephant
and slave hunting, proportionate by firearms' proliferation. The Afro-Portuguese estates and
activities found a siege at the lands round the Zumbo village. They deeply ravage the country up
to the Bangweolo Lake and the Barotsi regions.
Some African peoples, as the Maravi groups or the Bisa merchant communities, suffered the
effects of these African Portuguese and Arab-Swahili methods. In the early 1900s, colonialism took
his time to eliminate them by force.
During this process the Portuguese crown played a very little role. The crown projects never
run without assistance from local half-caste leaders. The same happened with early European
explorers and pioneers that depended upon Swahili guides and settlers to travel in Central Africa.
What seems to be astonishing is how little advantage took the Portuguese authorities from the
sertanejos, pombeiros, muzungos, mussambazes, chicundas and others, that composed the AfricanPortuguese world before colonialism.
Key-words: Bisa people; Caravan trade; Cazembe (kingdom); Ivory trade/elephant hunting;
Kafwe (river); Lwangua (river); Mozambique; Nyasa Lake; Slave trade; Tete; Zambesi (river, valley);
Zulu or N'guni (people, chieftaincies); Zumbo.

