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“Item, daly a Embire que he huma fortaleza del rey de Menomotapa que haguora faz de 

pedra em sosa a qual se chama Camanhaya e homde elle sempre esta ha jornada de 

cimco dias e daly por diamte emtram no reyno de Menomotapa que he a fomte de ouro 

de toda esta terra e este he o mor rey de todos estes e todos lhe obedecem desde 

Menomotapa ate Çofalla” 

(Veloso,1512, D. P. M. A. C., p. 182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traços da presença portuguesa no Vale do Zambeze entre os sécs. XVI-XIX à luz 
das pesquisas realizadas pela Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(JIU) entre 1971 e 1972 
 

 

 

2 
 

Índice 

 

RESUMO/PALAVRAS-CHAVE                                                                               

ABSTRACT/KEYWORDS                                                                                        

AGRADECIMENTOS                                                                                               

ABREVIATURAS                                                                                                      

CRONOLOGIA                                                                                                                                                                   

INTRODUÇÃO……………………………………………...……………….……..….12 

CAPÍTULO I 

1. A investigação arqueológica no vale do Zambeze, Moçambique …...….………..…15 

 1.1. A Junta de Investigações do Ultramar …………………………….………….......21 

 1.2. Um estudo interdisciplinar e as limitações prévias à nossa investigação …….......23 

CAPÍTULO II 

2. O vale do Zambeze ………………………...……………...………………….....…..29 

 2.1. Caracterização geográfica ………………...……………………………...…….....29 

  2.1.1. Preâmbulo ………………………………...…………………………...….…....29 

  2.1.3. Geomorfologia ……………………………...………………………….……....29 

  2.1.4. Hidrografia …………………………………...…………………………..….…31 

  2.1.5. Vegetação ……………………………………...…………………………........32 

  2.1.6. Fauna …………………………………………..………………………..……..33 

CAPÍTULO III 

3. Contextualização histórica e arqueológica………..………………….……….……..34 

 3.1. Do Grande Zimbabwe ao “Estado” Mwenemutapa (do séc. X ao séc. XV)……...34 

 3.2. A presença portuguesa no vale do Zambeze (do séc. XVI ao séc. XIX)……….....46 

CAPÍTULO IV 

4. O dzimbabwe do Songo ………………...………………………………...…………59 



Traços da presença portuguesa no Vale do Zambeze entre os sécs. XVI-XIX à luz 
das pesquisas realizadas pela Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(JIU) entre 1971 e 1972 
 

 

 

3 
 

 4.1. Localização e ambiente ……………...……………………………………...……59 

 4.2. A tradição oral ………………………...…………………………………….……60 

 4.3. As intervenções de terreno ……………...…………………………………..……61 

  4.3.1. A Brigada do Vale do Zambeze (1971-1972) ………...……….……….....…...61 

  4.3.2. A intervenção de 1995-2001 ……………………………………………..….…63 

4.4. As estruturas preservadas ………………………………………………………....64 

 4.4.1. O forno (?) de fundição …………………………………...……………...…….66 

 4.4.2. Os restos de estruturas domésticas ………………………..………………........67 

4.5. Datação ……………………………….……………………...……………...….…68 

5. Os fortes do Zumbo ……………………………………………...……………….....69 

 5.1. Localização e ambiente ………………………………………...………………...70 

 5.2. A intervenção da Brigada do Vale do Zambeze (1971-1972) …...…………….…70 

 5.3. Forte Velho II ……………………………………………………..………….…..71 

 5.4. Forte D. José ………………………………………………..……...….……...…..72 

 5.5. Forte D. Afonso ……………………………………………………...….………..73 

6. O Forte de Cachomba …………………………...………………………….……….75 

 6.1. Localização e ambiente ………………………...……………………….…...…...75 

 6.2. A intervenção da Brigada do Vale do Zambeze (1971-1972) ...………….………75 

 6.3. A arquitectura …………………………………………………...…………....…..76 

CAPÍTULO V 

7. A cultura material – A cerâmica…...……………………………………………...…78 

 7.1. Metodologia de análise …………...………………………………………...….....78 

  7.1.1. Os tipos formais ………………..……………………………………..……..…81 

  7.1.2. As decorações …………………...……………………………………..……....82 

   7.1.2.1 As técnicas ……………………...……………………………..……….….....82 

   7.1.2.2.Os motivos ………………………...………………………………….……...83 



Traços da presença portuguesa no Vale do Zambeze entre os sécs. XVI-XIX à luz 
das pesquisas realizadas pela Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(JIU) entre 1971 e 1972 
 

 

 

4 
 

 7.2. As amostras estudadas ………………….………………………….……….…….84 

 7.2.1. O dzimbabwe do Songo ……………….….……………………….……...…….84 

7.2.1.1. Os tipos de bordo …………………….…………………………….………….85 

7.2.1.2. A caracterização tecnológica ………….…………………………….….….….85 

7.2.1.3. As decorações …………………………..……………………………..…....…87 

7.2.1.4. Considerações sobre o conjunto …………..………………………….…….…88 

7.2.1.4.1. Integração crono-cultural ………………....…………………........................90 

7.2.2. Os fortes do Zumbo …………………………….…………..……….…...…..….91 

7.2.2.1. O Forte Velho II ……………………………….…………………….………..91 

7.2.2.1.1. Os tipos de bordo …………………………...…………………….……...….92 

7.2.2.1.2. A caracterização tecnológica ……………….…………………….…………92 

7.2.2.1.3. As decorações ……………………………….………….……….……….….93 

7.2.2.1.4. Considerações sobre o conjunto …………….………………….…………...94 

7.2.2.2. A prospecção entre o Forte Velho II e o Forte D. José …..……………….......95 

7.2.2.2.1. Os tipos de bordo ………………………………………..…………………..95 

7.2.2.2.2. A caracterização tecnológica ……………………………..…………………96 

7.2.2.2.3. As decorações ……………………………………………..………………...96 

7.2.2.2.4. Considerações sobre o conjunto …………………………..………………...96 

7.2.2.3. O Forte D. José ………………………………………………..……………....97 

7.2.2.3.1. Os tipos de bordo……………………………………………..…….………..97 

7.2.2.3.2. A caracterização tecnológica…………………………………..……….……98 

7.2.2.3.3. As decorações…………………………………………………...…………...99 

7.2.2.3.4. Considerações sobre o conjunto………………………………...………….100 

7.2.2.4. O Forte D. Afonso………………………………………………...…….……100 

7.2.2.4.1. Os tipos de bordo………………………………………………...…………101 

7.2.2.4.2. A caracterização tecnológica……………………………………...………..101 



Traços da presença portuguesa no Vale do Zambeze entre os sécs. XVI-XIX à luz 
das pesquisas realizadas pela Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(JIU) entre 1971 e 1972 
 

 

 

5 
 

7.2.2.4.3. As decorações………………………………………………………………102 

7.2.2.4.4. Considerações sobre o conjunto……………………………………………103 

7.2.3. A integração crono-cultural das amostras dos fortes do Zumbo………....…….103 

7.3. Porcelanas e Faianças………………………………………………………….....104 

7.4. A contaria…………………………………………………………………...……105 

CAPÍTULO VI 

8. Resultados e discussão ………………………………………………………….….106 

8.1. O dzimbabwe do Songo revisitado ……………………………………………....106 

8.2. Forte D. Afonso e Forte de Cachomba: os últimos fortes portugueses em 

Moçambique? …………………………………………………………………….…..109 

9. Conclusões ………………………………….……………………………………...111 

10. Bibliografia ………………………………….……………………………………113 

GLOSSÁRIO 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traços da presença portuguesa no Vale do Zambeze entre os sécs. XVI-XIX à luz 
das pesquisas realizadas pela Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(JIU) entre 1971 e 1972 
 

 

 

6 
 

Resumo 

No início da década de 70 a Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(BEPA) foi chamada a intervir em consequência da construção da Barragem de Cahora 

Bassa no vale do Zambeze, em Moçambique. Destas intervenções de emergência e 

salvamento resultou um acervo de materiais arqueológicos de cinco sítios históricos 

distintos, nomeadamente, Songo, Forte Velho II, Forte D. José, Forte D. Afonso e Forte 

de Cachomba. Os materiais encontram-se depositados no centro de Arqueologia e Pré-

História do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) e permaneceram 

inéditos até há bem pouco tempo. A história mercantil do vale do Zambeze encontra-se 

intimamente ligada com os sítios escavados pela Junta de Investigação do Ultramar 

(JIU) e aqui revisitamos os seus estudos antigos, com a revisão dos dados documentais e 

registos de tradição oral, como do registo arqueológico, a partir do estudo dos materiais 

cerâmicos exumados em escavação e dos seus complexos arquitectónicos. 

 

Palavras-chave: Idade do Ferro Superior, presença portuguesa em África, 

dzimbabwe do Songo 

 

Abstract 
 

The Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia (BEPA) was summoned 

to take action as a result of the Zambeze Valley (Mozambique) Cahora Bassa Dam 

building early in the 1970’s. The emergency and rescue interventions that took place 

translated into a collection of archaeological materials spawning from five different 

locations, namely Songo, fort of Velho II, fort of D. José, fort of D. Afonso and fort of 

Cachomba. This collection was stored in the Centro de Arqueologia e Pré-História do 

Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), and remained unseen up until very 

recently. The Zambezi valley trading history is closely linked to the sites excavated by 

the Junta de Investigação do Ultramar (JIU). Here, we revisit the older studies, as well 

as try to add new data, by studying local pottery and also trough an interdisciplinary 

study combining oral, documental and archaeological sources. 

Keywords: Late Iron Age, Portuguese presence in África, dzimbabwe of Songo 
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Cronologia 

 

c. 1075 - Pequena vila K2 muda-se para Mapungubwe. 

c. 1200 - O sítio do Grande Zimbabwe começa a prosperar. 

- Primeira evidência de extração mineira do ouro na região. 

c. 1250 - Fim de Mapungubwe. 

c. 1250-1300 - Construções de pedra no Grande Zimbabwe. 

c. 1300 - Grande Zimbabwe desenvolve-se em “Estado”. 

- A influência cultural do Grande Zimbabwe espalha-se na região.  

- Kilwa, na costa Leste, apresenta sinais de prosperidade nunca antes vista. 

c. 1450 

 

 

1489 

- Construção de Khami. 

 -“Estado” Mwenemutapa e “Estado” Torwa a Norte e a Sudoeste, 

respectivamente, no planalto karanga. 

- Pêro da Covilhã em Sofala. 

1498 

 

 

- Armada de Vasco da Gama aporta em Inharrime, Quelimane e ilha de 

Moçambique. 

- Chegada da primeira expedição portuguesa à Índia (porto de Calecut). 

 

1500 - A armada de Pedro Álvares Cabral aporta à Ilha de Moçambique. 

1501 

1505 

1507 

- A armada comandada por João da Nova aporta à Ilha de Moçambique. 

- Construção dos fortes de Sofala e Kilwa/Quíloa. 

- Construção de uma fortaleza na Ilha de Moçambique. 

-Criação da feitoria portuguesa da ilha de Moçambique 

1511-12 

 

1511 

- Primeira viagem de António Fernandes para o interior em busca da corte 

do Mwenemutapa. 

- Expedição militar portuguesa a Angoche. 

1517 

1547 

- Um representante do Mwenemutapa desloca-se à feitoria de Sofala. 

- Última referência ao Changamira até 1684. 

1560-1 

 

1571 

1572-3 

- Expedição religiosa ao Monomotapa, liderada por D. Gonçalo da Silveira. 

- Morte do missionário português. 

- Expedição militar chefiada por Francisco Barreto chega ao Zambeze. 

- Construção do forte de S. Tiago em Tete. 

1575 

 

1597 

1607 

 

1608 

1610 

- Vasco Fernandes Homem, o sucessor de Francisco Barreto, conduz de 

novo uma expedição para o Zambeze. 

- Os portugueses auxiliam o Mwenemutapa. 

- Holandeses assaltam e incendeiam a Ilha de Moçambique. 

- Doação de minas do território do Mwenemutapa aos portugueses. 

- Construção do forte São Tiago, em Tete. 

- D. Estevão de Ataíde funda os fortes de Santa Cruz, Quelimane, Santo 

Estevão a norte de Tete, de Massapa. 

1614 

 

1628 

1629 

 

1644 

- Diogo Simões Madeira tenta localizar as minas de prata de Chicôa. 

- Cria-se o forte de Chicôa. 

- O Mwenemutapa Kapararidze lança um ataque contra os portugueses. 

- O Mwenemutapa Mavura avassala-se aos portugueses e cede-lhes diversos 

territórios na zona de Tete. 

- Danangombe torna-se a capital do “Estado” Torwa. 

1652 

 

- O Mwenemutapa Siti Karzurukumusapa baptiza-se nos rituais católicos.  

 

1684 - Referência ao Changamira a Nordeste. 



Traços da presença portuguesa no Vale do Zambeze entre os sécs. XVI-XIX à luz 
das pesquisas realizadas pela Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(JIU) entre 1971 e 1972 
 

 

 

11 
 

1693 

 

 

1710 

1719 

1720 

1721 

- Aliança entre o Mwenemutapa e o Changamira para expulsarem os 

portugueses do planalto. 

- Destruição e abandono das feiras do planalto. 

- Changamira ataca o povoado do Zumbo. 

- Estabelecimento da feira do Zumbo e restauro da de Manica. 

-Construção do Forte Velho II 

- Os holandeses criam uma feitoria na baía de Lourenço Marques. 

1725 

 

1729 

1731 

1804 

1814 

1831 

1838 

1889 

1891 

- Expedição do holandês De Kuiper com a finalidade de atingir o reino do 

Monomotapa. 

- Conclusão do Forte D. José. 

- Inauguração de uma escola de artes e ofícios no Zumbo. 

- Ataque à vila do Zumbo. 

- Construção do forte São Miguel em Chicôa. 

- Povos Nguni atravessam o planalto. 

- Guerra civil nos Ndebele. 

- Conclusão da construção do Forte D. Afonso. 

- Primeira investigação arqueológica no sítio do Grande Zimbabwe. 

 

 

 

 

 

Cronologia baseada nos seguintes autores: Lobato, 1957, 1962; Duarte, 1993; Newitt, 

1997; Roque, 2012; Rodrigues, 2013. 
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Introdução 

O vasto acervo arqueológico recolhido pelas instituições coloniais em 

Moçambique, no âmbito das várias Missões Científicas entre os anos 30 e 70, 

permanece ainda hoje em grande medida inédito. As colecções aqui em estudo provêm 

de cinco sítios arqueológicos escavados durante 1971 e 1972, em consequência da 

construção da Barragem de Cahora Bassa, nomeadamente: o dzimbabwe do Songo, 

Forte Velho II, Forte D. José, Forte D. Afonso e Forte de Cachomba (Fig. 1). As 

campanhas arqueológicas, dos sítios supra mencionados, foram levadas a cabo pela 

BEPA sob liderança do Dr. Miguel Ramos. Estes materiais mantiveram-se quase 

inéditos em consequência da morte de Miguel Ramos e apenas em 2004 foram uma 

primeira vez estudados no âmbito da tese de doutoramento da Dra. Conceição 

Rodrigues, auxiliar das campanhas de 1971-72 (Rodrigues, 2004, 2009, 2010). Os 

materiais recolhidos encontram-se, actualmente, sob a tutela do IICT. 

A presente dissertação incide sobre o estudo das colecções arqueológicas dos 

sítios supra mencionados, mais concretamente das cerâmicas locais, com excepção do 

Forte de Cachomba, por se tratarem apenas de recolhas de superfície não cerâmicos. 

Estamos perante cinco sítios arqueológicos distintos, com cronologias diferentes 

mas que apresentam uma continuidade histórica do que foi a memória dos povos do 

vale do Zambeze e toda a sua história social, política e mercantil, precedente à chegada 

dos portugueses e o período posterior.  

O dzimbabwe do Songo fora anteriormente interpretado pela Dra. Solange 

Macamo (2006) como sendo uma construção datada do séc. XVIII, com base nas datas 

de rádiocarbono recuperadas de uma segunda escavação nos finais dos anos 90 e inícios 

de 2000, relacionando-o directamente com a tradição oral disponível, recuperada por 

Santos Júnior (1941) décadas antes. A arquitectura, assim como as cerâmicas 

recuperadas, apresentam semelhanças com a tradição de Khami e do Grande Zimbabwe, 

tendo levado a investigadora a relacioná-lo com a presença do Changamira no vale do 

Zambeze, já a presença portuguesa se fazia sentir há mais de um século. 

Com base nas datações de radiocarbono recuperadas pela escavação da BEPA 

em 1971-72 e com base em novos elementos arquitectónicos conhecidos para o Songo, 
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tentámos reinterpretar a construção e funcionalidade do sítio, às portas da garganta de 

Cahora Bassa. 

Os estudos sobre a presença portuguesa no vale do Zambeze têm sido feitos, 

essencialmente, através do estudo das fontes documentais. Pouca atenção tem sido dada 

à Arqueologia, nomeadamente das construções militares deixadas um pouco por todo o 

país moçambicano. O trabalho pioneiro da BEPA veio preencher o vazio da pesquisa 

arqueológica no vale do Zambeze no período da presença portuguesa entre o séc. XVI e 

o séc. XIX. 

Os fortes do Zumbo, construídos entre o séc. XVIII e séc. XIX no âmbito da 

histórica feira do Zumbo, serviram, não só para marcar a presença e hegemonia 

portuguesa na região, mas também de defesa da vila face à instabilidade vivida no vale. 

A documentação é relativamente abundante, pelo que a Arqueologia apenas veio 

cimentar o que previamente se sabia. O mesmo não ocorre para o Forte de Cachomba, 

cujos registos históricos não nos indicam uma data de construção exacta, tendo sido 

interpretado pela Dra. Conceição Rodrigues como um forte português do séc. XVII, 

anterior à construção dos fortes do Zumbo e com o objectivo de apoiar e facilitar a 

aproximação dos portugueses das minas de ouro do Mwenemutapa (Rodrigues, 2010, p. 

262-265).   

Com base na interpretação da arquitectura única do Forte de Cachomba e 

apoiados em alguns registos documentais, tentaremos reinterpretar os motivos da 

construção deste forte, relacionando-o com a ameaça britânica de que resultou o 

Ultimatum de 1890. 

O trabalho foi organizado em 6 capítulos. O primeiro pretende ser uma 

sistematização do estado da arte no que toca à investigação arqueológica na região do 

vale do Zambeze em Moçambique, no período cronológico dentro da IFS, 

nomeadamente do estudo das construções de pedra, originalmente designadas por 

zimbabués
1
, focando a importância das Missões Científicas no terreno desde 1936, 

                                                           
1
 Estes recintos de pedra eram designados por zimbabué ou zimbabwe, que significa na 

língua Shona “casa de pedra”, que acabou por dar nome ao país em 1979. Para evitar 

conflitos com o nome do país, a investigação contemporânea usa hoje preferencialmente 
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chefiadas por Santos Júnior e, mais tarde, com a BEPA, chefiada pelo Dr. Miguel 

Ramos. O Capítulo 2 estabelece o contexto ambiental e características físicas da região 

do vale do Zambeze, mais propriamente da área da agora barragem de Cahora Bassa. O 

Capítulo 3 é exclusivamente dedicado à contextualização histórica e arqueológica dos 

períodos cronológicos compreendidos entre o séc. X ao séc. XV, pré presença 

portuguesa e do séc. XVI ao séc. XIX. No Capítulo 4 é feita uma apresentação dos sítios 

em estudo, procedendo à contextualização da descoberta de cada um, a descrição dos 

trabalhos realizados em 1971-72, uma descrição da arquitectura e do espólio recolhido. 

O Capítulo 5 é dedicado ao estudo metodológico das cerâmicas locais recolhidas nas 

escavações, com a descrição da metodologia aplicada e os seus resultados. O Capítulo 6 

e último, apresenta as considerações finais relativamente ao trabalho desenvolvido.  

Esta dissertação surge no âmbito do projecto PROMEMICI – Protagonistas e 

Memórias das Missões Científicas. Arqueologia e Agenda Colonial Portuguesa, 

financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia - FCT (PTDC/IVC-

HFC/5017/2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          

as designações shona dzimbabwe (singular), madzimbabwe com o prefixo “ma” para 

plural (Ndoro, 2001) ou, em inglês, stone enclosures ou dry stone structures. 
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1. A investigação arqueológica no vale do Zambeze, Moçambique 

“O estudo da arqueologia pré-histórica das nossas colónias teve (…) algumas 

pequenas notas (…). Se atentarmos na grande extensão das nossas colónias, pode 

dizer-se que isto é pouco, como bem pouco é aquilo que hoje vai sendo feito, que sendo 

alguma coisa mais, é ainda muito pouco em relação áquilo que podia e devia ser feito.” 

(Santos Júnior, 1934, p. 5). 

Com a independência política das colónias americanas, a atenção dos países 

europeus virou-se para África. A Conferência de Berlim (15 de Novembro de 1884 a 26 

de Fevereiro de 1885) espelhou o atraso nacional em matéria de “ocupação efectiva” 

dos territórios africanos pelo que houve a necessidade de legitimar a sua posse face à 

pressão britânica sobre as suas possessões em África. Com o litígio do “Mapa Cor-de-

Rosa” cresce a necessidade intrínseca de reafirmação imperialista e valorização 

histórica da expansão ultramarina e, por isso, o Estado Português criou a Commissão de 

Cartographia (CC) em 1883. Em pleno Scramble for Africa, a CC deveria produzir 

informação de índole geográfica, materializada em cartas geográficas, dando o primeiro 

passo para o conhecimento do território africano. Durante o Estado Novo, a CC passou 

a designar-se por Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais 

(JMGIC), marcando o início de duas fases distintas na produção científica ao serviço do 

império português (Lobato, 2010, p. 18). A primeira correspondeu à «instalação 

colonial» em África e numa segunda fase foi dominada pela preocupação no fomento da 

investigação científica para lá da simples cartografia do terreno.  

Esta “nova” JMGIC visava que o reconhecimento geográfico das colónias fosse 

acompanhado do seu reconhecimento ambiental e humano, indo para além daquilo que 

foram os objectivos iniciais da CC. Assim, as missões científicas ganharam uma 

periodicidade quase anual, com a criação de novas áreas de investigação, como a 

Geologia, Botânica, Antropologia e Etnografia, dentro das quais a Arqueologia surgiria 

como um área de estudo complementar e não prioritária. Estas missões originaram um 

espólio diversificado e de elevado valor científico, que continua, em grande parte, ainda 

hoje inédito. 
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Destacam-se as Missões Antropológicas, nomeadamente, a Missão Etnográfica 

e Antropológica de Moçambique (MEAM) entre 1936 e 1956, que foi pioneira e 

desenvolveu os seus trabalhos ao longo de 6 campanhas chefiadas por Santos Júnior 

(Santos Júnior, 1938, p. 3), seguida das Missões Antropológicas na Guiné (1945-47), 

Angola (1948-1955) e Timor (1953-1975). A MEAM foi criada em 1936 pelo Decreto-

lei nº 26 842 de 28 de Julho de 1936 e em 1945, pelo Decreto-lei nº 34 478 de 3 de 

Abril, passou a designar-se Missão Antropológica de Moçambique (MAM). A recolha 

dos dados de natureza antropobiológica constituía o núcleo central do trabalho 

desenvolvido e muitas vezes ia para lá do previsto. Materiais arqueológicos e 

etnográficos, fotografias, desenhos, cartografia ou documentação manuscrita ajudavam 

a tentar conceber o território e as gentes, com o pressuposto de que o seu melhor 

conhecimento ajudaria a uma melhor administração destes, como é demonstrado pelo 

excerto de Santos Júnior que se segue: 

“A Antropologia é um dos melhores, senão o melhor instrumento ao serviço da 

política indígena (…) A antropologia física, estabelecendo as afinidades somáticas, 

procura descobrir parentescos ou definir, com precisão, a natureza étnica das 

diferentes tribos. A Arqueologia ou melhor a Pré-História, descobrindo e estudando 

criteriosamente as velhas culturas, desvenda origens, e fornece à Antropologia os 

rumos que a orientam no complexo estabelecimento de muitos problemas etnológicos 

de origens. A Etnografia observando o viver diário dos negros, as suas necessidades e 

materiais, a maneira como os indígenas as conseguem satisfazer, e as manifestações 

dos seus sentimentos de origem espiritual, dá-nos a chave indispensável para 

entrarmos com segurança no conhecimento da vida material e moral.” (Santos Júnior, 

1948, p. 4). 

A MAM desenvolveu os seus trabalhos em Moçambique entre 1936/37/38, 

1945, 1946, 1948 e 1955/56, chefiadas por Santos Júnior e sob orientação de Mendes 

Corrêa (Santos Júnior, 1938). O seu principal objectivo era a “apreciação somática das 

tribos e suas relações de similitude ou diversidade” e a elaboração de uma Carta 

Etnológica de Moçambique (Santos Júnior, 1956, p. 6). Para isso a recolha de dados de 

natureza antropobiológica constitua o núcleo central dos trabalhos. A Etnografia teve 

um papel fulcral nas pesquisas de Santos Júnior, no entanto, a Arqueologia, apesar de 
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não ser o objectivo principal da MAM, não passou despercebida. Em seis campanhas, a 

MAM percorreu a quase totalidade do território moçambicano, resultando assim em 

milhares de registos, levantamentos e inquéritos etnográficos e linguísticos, escavações 

arqueológicas, assim como o levantamento de pinturas rupestres e prospeções.  

Até Dezembro de 1941, data em que Santos Júnior publica On the PreHistory of  

Mozambique, Separata do nº28 do documentário trimensal «Moçambique», muito pouco 

se sabia sobre a “África Portuguesa”. Santos Júnior tinha apenas o conhecimento da 

ocorrência de alguns achados de artefactos em pedra, denunciando assim, a falta de 

interesse neste território (Santos Júnior, 1941, p. 24-25). Outros autores tinham-se já 

insurgido sobre a falta de interesse por parte da metrópole nas suas colónias, por 

exemplo, o Prof. Mendes Corrêa por diversas vezes assinalou este desinteresse, achando 

estranho e pouco provável que, em Moçambique, não existissem culturas pré-históricas, 

como se assinalavam um pouco por todos os ademais países africanos, inclusive com os 

países de fronteira (Corrêa, 1936, apud Santos Júnior, 1941, p. 25). 

Neste vazio de informação e investigação que se fazia sentir, as seis campanhas 

da MAM vieram enriquecer o mapa de sítios pré-históricos em Moçambique, mais 

incessantemente na província de Tete, com várias descobertas no vale do Zambeze, com 

maior incidência na sua margem Sul, como o sítio de Nhancuaze, Chitavi, Sussa, 

Marissa, Sanandala, entre outros, na margem Norte sítios como o Forte Velho II, Forte 

D. José e Forte D. Afonso no Zumbo, Indjuze e Indjuze II. Os sítios pré-históricos com 

presença de arte rupestre foram também assinalados por Santos Júnior, tendo visitado 

Chifumbazi e Chicolone situados a Norte da província de Tete, quase na fronteira com a 

Zâmbia (Idem, p. 60-65).  

Santos Júnior demonstrou também interesse nos monumentos de pedra, 

chegando a visitar as ruínas do Grande Zimbabwe, afirmando que eram necessárias 

mais pesquisas na província de Manica e Sofala de modo a aumentar o número de 

monumentos de pedra conhecidos. Durante as Missões, Santos Júnior visitou as ruínas 

da Nhaangara, ou Niamara, situadas a 15 km para Sudoeste da Vila Gouveia, no distrito 

de Barué, na margem esquerda do rio Nhaangara. Mais a Sul, dá também conta de mais 

ruínas, as ruínas de Zembe e Mavita, mencionadas por M. H. da Cruz, conservador do 

Museu da Beira. Durante a 6ª campanha da MAM. Em 1955 Santos Júnior visitou as 
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ruínas de Manyikeni, na província de Inhambane, a 133 km a Sul do rio Save, tendo 

efectuado algumas recolhas de superfície, nomeadamente um fragmento de cerâmica 

local decorada e três conchas de Gástrópode terrestre da família Achatinidea 

(Rodrigues, 2009, p. 59-61).  

O dzimbabwe de Manyikeni é o sítio arqueológico mais estudado em 

Moçambique (Garlake, 1976; Morais e Sinclair, 1980), cujos estudos ajudaram a 

estabelecer uma tipologia da cerâmica e da arquitectura do sítio tendo sido possível 

definir uma estrutura para os padrões de assentamentos da tradição Zimbabwe na 

região. 

O dzimbabwe do Songo, em estudo nesta dissertação, é mencionado pela 

primeira vez em 1941 por Santos Júnior, que em 1937 tentou visitar o sítio, mas sem 

sucesso. Em 1950 o mesmo investigador regista o sítio pela primeira vez na Carta da 

Pré-História de Moçambique (Fig. 2) apresentada no XIII Congresso Luso-Espanhol 

para o Progresso das Ciências, carta fruto do seu trabalho nas Missões (Santos Júnior, 

1950).   

A comparação destas ruínas de pedra em território africano com os castros em 

Portugal é desajustada o que demonstra a visão eurocêntrica de muitos investigadores 

da época, numa tentativa de provar o potencial arqueológico e histórico das colónias. 

“And if, in truth, all that we have seen about the archaeology of Mozambique is 

truly impressive, and leads us to postulate some remote influence of this strip of the 

Iberic Peninsula that to-day is Portugal – an almost millenary nation – upon the 

prehistoric civilizations of East Africa, how are we to explain the absence of similar 

archaeological elements along the western coast of Africa?” (Santos Júnior, 1941, p. 

71).            

 As campanhas da MAM ficaram para a história e vieram dar um contributo 

inestimável para o conhecimento arqueológico e histórico da região do vale do Zambeze 

e em muitas outras regiões de Moçambique. Mais importante ainda, vieram provar a 

existência de uma pré-história indígena que nunca antes tinha sido verdadeiramente 

valorizada.  
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Outros investigadores no terreno iam contribuindo para o conhecimento 

histórico e arqueológico de Moçambique, como foi o caso de Velez Grilo (1968) que 

em 1956 fez uma expedição ao distrito do Zumbo com o objectivo de encontrar o 

recinto muralhado de M’Bire Nhantekwe.  

O crescente interesse no estudo dos recintos muralhados em Moçambique, ainda 

durante o período colonial, ficou marcado pela dualidade de tratamento da questão. Por 

um lado os eurocêntricos, por outro os que acreditavam que estes recintos eram de 

origem indígena. Um dos primeiros investigadores a interessar-se pelos recintos 

amuralhados foi Heinz Wieschhoff, que nos finais dos anos 20, escavou os 

madzimbabwe de Magure e Niamara, na província de Manica (Morais, 1976, p. 2) e que 

atribuiu a sua construção a locais, tentando também conferir uma cronologia para 

ambos, criando assim o termo cultural Zimbabwe-Monomotapa, termo adoptado pelos 

investigadores até hoje. Destacam-se, ainda, os trabalhos de Lereno Barradas (1963a, 

1963b, 1968, 1972), que se interessou pela arte rupestre e pelas construções de pedra, 

com uma perspectiva eurocêntrica. No seu artigo Os Construtores de Zimbabues (1972) 

Barradas atribui a construção dos recintos de pedra aos europeus, ou sob a sua 

influência, no entanto atribui a origem da cerâmica e outros elementos tecnológicos às 

comunidades Bantu, ou seja, de origem indígena (Idem, p. 46).   

Embora esta visão racista e eurocentrista fizesse parte da agenda de muitos 

investigadores, alguns autores distanciavam-se de tal pensamento, como foi o caso de 

Roza de Oliveira (1963, 1970, 1973), jornalista e arqueólogo local, que concentrou a 

sua pesquisa na província de Manica, tendo realizado um mapa geral dos monumentos 

de pedra em Moçambique. No seu artigo Zimbabwes de Moçambique: Proto-História 

Africana (1973) conclui que estes foram construídos por indígenas, ao contrário da 

posição anteriormente tida por Barradas. Oliveira atribuiu também os recintos 

amuralhados de Moçambique fazendo parte do período cultural proto-histórico 

Zimbabwe-Monomotapa.  

No que toca a estudos sobre o Império Mwenemutapa e a penetração portuguesa 

para interior, destacam-se os trabalhos de Manuel Simões Alberto e José Oliveira Boléo 

(Boléo, 1952, 1970, 1972).  
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Na década de 70 foi criado o Departamento de Arqueologia e Antropologia, da 

Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, sendo o único departamento universitário 

a efectuar pesquisas e estudos arqueológicos no país. Muitas das pesquisas são 

financiadas pela SAREC, uma agência sueca de cooperação na área da investigação. 

Entre 1995 e 2001 o dzimbabwe do Songo voltou a ser estudado, com apoio do projecto 

SIDA/SAREC, dirigido por Solange Macamo (Macamo, 2006). 

A Arqueologia no vale do Zambeze e regiões vizinhas, carecem ainda de estudos 

aprofundados sobre a evolução e caracterização dos padrões de povoamento. Destacam-

se os trabalhos mais recentes de Hilário Madiquida e Solange Macamo (2004) na bacia 

do rio Zambeze. 

Quanto à presença colonial portuguesa em Moçambique, nomeadamente na 

região do vale do Zambeze, destacam-se os trabalhos pioneiros de Alexandre Lobato 

(1957, 1962), que veio refutar as teses anteriores de uma origem árabe ou africana do 

sistema dos prazos.  

Na década de 60 do séc. XX, as independências africanas vieram suscitar um 

renovado interesse pelo tema por parte de investigadores estrangeiros. Destacam-se 

Allan Isaacman (1972) e Malyn Newitt (1973) que tentaram, pela primeira vez, 

sistematizar a história dos prazos entre 1750 a 1902. Este último publicou também a 

History of Mozambique (1995) sendo, ainda hoje, uma obra de referência. Ainda sobre o 

tema dos prazos, destacam-se os trabalhos mais recentes de José Capela (1995) e 

Eugénia Rodrigues (2002, 2013).  

No que toca à presença militar portuguesa, nomeadamente do estudo 

arqueológico dos fortes edificados pelos portugueses em Moçambique, a investigação é 

escassa, tendo começado nos inícios dos anos 60, com Desmond Clark e a sua 

escavação pioneira do forte que protegia a feira portuguesa na localidade da Feira, perto 

do Zumbo (Clark, 1963). Seguiram-se os trabalhos da JIU em 1971-72 aos fortes do 

Zumbo e ao Forte de Cachomba (Ramos, 1973, 1979, 1980; Ramos e Rodrigues, 1978, 

1979) e pela informação que temos, foram os últimos. 
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1.1. A Junta de Investigações do Ultramar 

Em 1969 iniciou-se a construção do empreendimento da barragem de Cahora 

Bassa no vale do Zambeze, em Moçambique, que viria a dar origem a um lago artificial 

que cobre uma área de 2.700 km2. A construção levantou, à época, vários problemas de 

ordem ecológica, geológica, biológica e histórico-arqueológica. A construção de uma 

barragem implica a perda, quase total, dos vários elementos que compõem a paisagem e 

foi nesse âmbito que foi criada dentro da JIU a Comissão Central Orientadora da 

Investigação Ciêntifica para Cahora Bassa (CCOICC). Esta recente Comissão tinha 

como objectivos a coordenação do conjunto de tarefas inerentes à execução do plano de 

actividades científicas relacionadas com o estudo da região afectada pela construção da 

barragem (Ramos, 1973, p. 7-8). 

No que toca ao domínio histórico-arqueológico, foi solicitada a colaboração da 

Secção de Pré-História e Arqueologia, estabelecendo assim a Brigada de Estudos de 

Pré-história e Arqueologia do Vale do Zambeze (BEPAVZ) criando, pela primeira vez 

no âmbito da JIU, um grupo especificamente dedicado ao estudo da Pré-história e 

Arqueologia.  

O grupo teve como objectivos as seguintes tarefas: prospectar e inventariar as 

estações arqueológicas das áreas afectadas; levar a cabo escavações sistemáticas dos 

sítios selecionados “de maior representatividade cultural ou ambiental, pré-histórica, 

proto-histórica ou histórica” (Idem, Ibidem); elaboração de uma Carta Arqueológica 

dinâmica e por fim, preservar as construções existentes e eventual remoção ou 

reconstituição em museus ou parques. Esta última já parecia mais ambiciosa e apesar 

dos esforços da equipa em apresentar planos pormenorizados da remoção e reconstrução 

de uma das torres do Forte de Cachomba, forte este que viria a ser submerso e perdido 

para sempre, tal nunca chegou a acontecer (Ramos e Rodrigues, 1979, p. 53-65). 

Das duas campanhas efectuadas, a primeira teve como objectivo proceder ao 

reconhecimento geral da zona afectada, de grosso modo toda a bacia do Zambeze em 

Moçambique, recolher dados dos vários monumentos aí presentes “considerados mais 

importantes”, nomeadamente, fortes do Zumbo e Cachomba, o recinto amuralhado do 

Songo e efectuar prospeções nas áreas vizinhas dos locais atrás mencionados. A 
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segunda campanha teve como objectivo aprofundar os estudos nas zonas mencionadas, 

como estender as pesquisas a outros locais. Condicionamentos de ordem logística 

fizeram com que se iniciassem os trabalhos pelos monumentos de carácter histórico, 

nomeadamente dos fortes do Zumbo e de seguida se concentrasse a atenção no recinto 

amuralhado do Songo e na prospeção de estações paleolíticas e de arte rupestre em todo 

o vale do Zambeze (Ramos, 1973, p. 9). 

Já na vila do Zumbo a equipa procedeu ao levantamento topográfico do Forte 

Velho II, Forte D. José e Forte D. Afonso e efectuou algumas sondagens no seu interior 

e em torno das construções. O material arqueológico recuperado é vasto, tendo sido 

recuperada cerâmica local lisa e com decoração, maioritariamente, com elementos 

geométricos, objectos de ferro e porcelana chinesa branca com motivos decorativos em 

várias gamas de azul. É de salientar um fragmento do tipo Cantão com representação de 

um pagode (Idem, p. 10) datada da dinastia Ming, época Wan-Li, com uma cronologia 

de 1368-1644. Segundo Ramos (Idem, p. 11) a porcelana chinesa exumada na zona do 

Zumbo constitui a primeira prova palpável da rota comercial do Zambeze.  

Ainda no Zumbo, a equipa procedeu à prospeção de jazidas líticas perto do leito 

do rio.  

Em direcção a Tete, equipa efetuou escavações no Forte de Cachomba, situado 

na povoação de mesmo nome, na margem direita do rio, que se encontra hoje submersa 

em consequência da construção da barragem. O sítio foi escolhido para ser estudado 

“por se situar ali um antigo forte que constitui belo exemplo da arquitectura militar 

portuguesa no interior da África.” (Idem, Ibidem).  

A equipa procedeu ao levantamento topográfico e fotográfico de pormenor e 

puseram em evidência todas as estruturas que as sondagens permitiram. Dentro e fora 

do recinto foram exumados objectos de ferro e o cão de uma espingarda de pederneira.  

No exterior do forte foram efectuadas algumas observações de carácter 

geomorfológico, onde se recolheram amostras sedimentares e indústrias líticas. Ramos 

aponta ainda o papel activo dos homens mais velhos da povoação que lhe forneceram 

alguns dados sobre a utilização das várias dependências do forte e de outras ruínas que 

se encontravam na área (Idem, Ibidem).  
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O recinto muralhado do Songo foi o único sítio indígena estudado com duas 

campanhas distintas, a primeira em 1971 e a última em 1972. No primeiro ano de 

campanha deu-se prioridade à recolha de superfície dos artefactos líticos e cerâmicos, 

assim como à primeira escavação, definindo a camada 2, que permitiu recolher alguns 

fragmentos cerâmicos que inicialmente afloravam parte à superfície. Todos os 

fragmentos foram registados, fotografados e desenhados in situ. Na segunda campanha 

o trabalho de campo privilegiou as zonas com vestígios de construções habitacionais, 

restando apenas fragmentos de daga in situ, formando a base das casas típicas de “pau-

a-pique”, no total de três estruturas e ainda uma oficina metalúrgica. 

1.2. Um estudo interdisciplinar e as limitações prévias à nossa 

investigação 

Ao longo do rio Zambeze as primeiras evidências de comunidades agrícolas da 

IFI foram encontradas por Carl Wiese em 1909 no abrigo sob rocha de Chifumbaze, a 

Nordeste da província de Tete (Phillipson, 1993). Este complexo data do 1º milénio a.C. 

e a sua cerâmica insere-se na tradição Urewe, originária da região dos Grandes Lagos 

(Huffman 1989; Sinclair et al, 1993; Phillipson, 1993). Pequenas aldeias foram 

surgindo com a introdução da agricultura, do gado e da metalurgia do ferro. 

Os primeiros “Estados”
2
 africanos estão intimamente ligados ao comércio com o 

Oceano Índico e as comunidades Swahili estabelecidas no litoral, pelo menos desde 700 

d.C., como demonstram as escavações efectuadas em Chibuene (Sinclair et al, 1993). 

Estes contactos produziram informação documental importante da época nomeadamente 

as primeiras fontes históricas conhecidas destes contactos são de autores árabes, como 

al-Masudi no séc. X, al-Idrisi no séc. XII e ibn Battuta no séc. XIV, mas também 

autores chineses, prévios à chegada dos portugueses no início do séc. XVI (Roque, 

2012, p. 37-39).  

Os contactos entre estas comunidades da IFS e as comunidades Swahili 

contribuíram para a intensificação das actividades mercantis, assentes na troca de bens 

                                                           
2
 Optámos por não entrar na discussão sobre a natureza dos “Estados” Africanos. É uma discussão em 

aberto, sobretudo para o mundo Shona-Karang, uma vez que o mesmo carácter “urbano” do Grande 
Zimbabwe é discutível. 
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vindos do interior, como o ouro, trocados por contas de vidro, tecidos e outros objectos 

vindos do litoral, baseando assim, o crescimento e poder das comunidades da IFS 

interior numa economia de wealth finance (Senna-Martinez, 1998, p. 132). Estas 

comunidades são caracterizadas, no centro de Moçambique, pela construção de recintos 

de pedra, provavelmente iniciadas no séc. XIII até às invasões Nguni no séc. XIX. 

Alguns destes recintos integravam-se na esfera política e social do “Estado” 

Mwenemutapa (Pikirayi, 1993).  

Com a chegada dos portugueses este sistema foi-se modificando com a 

penetração para interior e tentativas de controlo do comércio do ouro e consequente 

introdução do sistema dos prazos, as feiras e os fortes portugueses.  

As primeiras fontes portuguesas datam do final do séc. XV e do séc. XVI, como 

é exemplo o Diário da Viagem de Vasco da Gama 1497-1499, o Livro de Duarte 

Barbosa de Duarte Barbosa de 1518 ou Lendas da Índia de Gaspar Correia. A partir do 

séc. XVI as fontes documentais são compostas por cartas e crónicas de viajantes e 

missionários jesuítas portugueses que atravessam a colónia, trazendo relatos do famoso 

Mwenemutapa e do seu Império. 

Apesar da indiscutível importância histórica das primeiras fontes portuguesas, 

elas são, na sua maioria, vagas e assentes em rumores, pelo que devem ser lidas e 

interpretadas de forma crítica (Costa, 1980, p. 17-8). No que toca às informações sobre 

os recintos de pedra é ainda mais visível, pois muitos dos relatos confirmam as crenças 

de uma origem fenícia mas também relacionada com relatos bíblicos sobre o Rei 

Salomão e a Rainha de Sabá ou com a geografia clássica. 

“Father de Barros inferred that the ruins were the Agizymba of Ptolemy, for 

according to Ptolemy the Romans had penetrated through Africa to a nation called 

Agizymba south of the Equator.” (Bent, 1892, p. 239, apud Braddock 1999, p. 40). 

A relação entre os portugueses e a corte do Mwenemutapa encontra-se bem 

documentada, sendo possível recuperar vários aspectos sociais, políticos e económicos 

dos povos Shona
3
. Em Novembro de 1506 uma carta de Diogo de Alcáçova para El-Rei 

                                                           
3
 Grupo étnico dominante do actual Zimbabwe. São conhecidos como os Karanga nas fontes 

portuguesas. 
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D. Manuel dava conta da instabilidade política e da situação de guerra que se vivia na 

corte do Mwenemutapa:  

“Já Vossa Alteza sabe como doze ou treze anos que há guerra no reino donde 

vinha o ouro a Sofala, e ele é este o Mocaranga. A guerra, senhor, foi nesta maneira no 

tempo de Macombe Monomotapa, pai deste Quesaringo Monomotapa […] que era 

grande senhor em seu reino […].” (Alcáçova, 1506, apud Rodrigues, 2013, p. 61). 

Em 1511 e 1514, um português de nome António Fernandes realizou, pelo 

menos, duas viagens ao território sob o controle do Mwenemutapa com o objectivo de 

reunir o maior número de informações sobre o mesmo e o reconhecimento do território 

interior. As suas jornadas ficaram registadas pela mão de Gaspar Veloso em Descrição 

da viagem do degredado António Fernandes ao interior do Monomotapa e permaneceu 

esquecida durante cerca de 400 anos. A primeira tentativa de interpretação das suas 

jornadas e da única fonte disponível foi feita por Hugh Tracey em 1939 e um ano mais 

tarde na versão portuguesa do livro António Fernandes: descobridor do Monomotapa 

1514-1515 (Tracey, 1940). Fernandes descreveu um sertão dominado pelo 

Mwenemutapa, à excepção do Butua e fortemente marcado pela presença de mercadores 

Swahili. Fernandes fez também descrições de índole geográfica e hidrográfica, com a 

localização das minas de ouro desconhecidas, assim como os percursos da rota do 

comércio deste que se desviava para Angoche: 

“Item, daly veo ter ao reyno de Quytenge que há delle a estoutro sete jornadas. 

Nesta terra há muito ouro que se nella tira e comarqua com Batongua em que há muito 

ouro e marfim o qual ouro se tira na mesma terra e he muito e esta terra tem huum rio 

que vem ter a Cuama e vay sair ao mar dezasseis leguoas da barra de Çofalla e neste 

mesmo rio da terra de Quitengue se pode fazer huuma casa de feitoria em huum ylheo 

que esta no meyo do rio que sera de compridam de huuma carreira de cavallo e outro 

tamto em larguo. E fazemdo se ally esta casa averia Vossa Alteza ho ouro todo desta 

terra e asy ho de Menomotapa porque he deste ylheo jornada de dez dias e alem disto 

se podia resguatar muito marfim pera se levar a India ou a esses reynos e asy se 

corregeria o resguate de Çofalla que he danado per huum rio mais pequeno que vem 

d’Amguoge ter a este de Quitengue por homde vem muytos çambuquos carregados de 

panos que resguatam per toda a terra.” (Veloso, 1512, p. 186). 
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Estas informações sobre a rede fluvial que ligava com maior rapidez o comércio 

litoral com o interior foram decisivas para a mudança da estratégia portuguesa em 

Moçambique e consequente penetração para interior. Décadas mais tarde, já os 

movimentos para o sertão prosseguiam a bom ritmo.  

Em 1552 João de Barros publicou a primeira Década da Ásia, com um capítulo 

dedicado à corte do Mwenemutapa. Apesar de nunca ter estado na costa africana, o 

autor sistematizou a informação que chegava desta região a partir da Casa da Mina e 

assim conseguiu relatar vários aspectos da vida dos Shona. 

Através das fontes escritas europeias dificilmente um historiador terá um 

contacto directo com o seu objecto de estudo: os africanos. A documentação portuguesa 

de época tende a glorificar os seus feitos de forma a justificar a sua presença naquele 

território sempre acompanhadas de estratégias para conquista e domínio do mesmo. A 

realidade africana aparece-nos filtrada por representações eurocêntricas que é necessário 

descodificar. 

Na África Subsaariana a Arqueologia constitui, muitas vezes, a única fonte 

primária de informação da vida de uma comunidade para o período anterior a 1500. Um 

interesse especial tem rodeado, na África Oriental, as questões da expansão Bantu no 

contexto do desenvolvimento da IFI e da emergência de formações sociais complexas 

no interior, como no caso do Grande Zimbabwe. Este foi alvo de pesquisas intensas, 

muito por ser considerada a capital da primeira tentativa de criação um “Estado” 

africano e porque as fontes documentais são bastante escassas. Para a problemática dos 

“Estados” sucessores do Grande Zimbabwe, nomeadamente com as dinastias Torwa e 

do Mwenemutapa, a pesquisa arqueológica concentra-se, essencialmente, no primeiro, 

visto que a documentação escrita é muito escassa.  

Os trabalhos de Robinson (1959), Garlake (1970, 1973a), Summers (1971) entre 

outros, continuam a ser importantes, pois são os primórdios da investigação 

arqueológica no que concerne ao “Estado” Mwenemutapa. As primeiras comparações 

com a sua ligação ao Grande Zimbabwe, assim como uma sequência cronológica, 

advêm destes estudos. Os anos 70 ditaram o fim da investigação arqueológica na zona 
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devido à guerra da independência. Nos anos 80 os trabalhos foram retomados pela 

Archaeology Unit of the History Department da Universidade do Zimbabwe.  

A Antropologia e Etnografia foram também responsáveis pelo avanço do 

conhecimento no que toca às comunidades da IFS em África, principalmente no que 

toca ao povo Shona, sobre a sua cultura material, religião e outros aspectos da vida 

social, económica e política. Esta informação pode e deve ser usada pela Arqueologia 

para uma interpretação mais completa do desenvolvimento das populações humanas 

nesta região. 

Para além destas fontes “externas”, existem também as fontes “internas”, que 

são uma alternativa para o estudo da Arqueologia Histórica em África. As fontes 

“internas” prendem-se, essencialmente, com a tradição oral, histórias locais e folclore. 

Estas fontes têm sido criticadas pela curta temporalidade e pela sua cobertura selectiva e 

conteúdo mítico, o que para os historiadores, são, na maioria das vezes, menos 

confiáveis que as fontes “externas” escritas (Pikirayi, 2006, p. 232).  

A tradição oral, embora nem sempre seja de fácil interpretação, no entanto está 

sujeita a factores como selecção, reinterpretação, feedback e muitas vezes ditada pelo 

processo permanente de construção da memória das sociedades, diminuindo, assim, a 

sua fiabilidade quanto mais para trás no tempo recuamos, por isso, carecem de ser 

confirmadas por evidências independentes, como a pesquisa arqueológica e/ou 

descoberta documental. Segundo Vansina (1985, p. 196) as tradições orais constituem 

uma fonte primária importante, que relatam, muitas vezes, a origem de um povo, o seu 

rei ou grandes migrações. 

A Arqueologia fornece as fontes primárias – e aqui concordamos com o ponto de 

vista de Vansina que afirma que os artefactos são objectos mudos por si só. A cerâmica 

é, na maioria das vezes, o artefacto mais recuperado das intervenções arqueológicas. O 

seu estudo assenta num agrupamento tipológico e a sua análise através da estatística. No 

entanto, um estudo meramente tipológico e estatístico, não é suficiente, sendo que um 

estudo multidimensional e multidisciplinar é apontado por vários autores como a melhor 

forma de completar o discurso arqueológico (Van der Leeuw e Pritchard, 1984), que 

muitas vezes pode cair no exagero das meras classificações.  
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As fontes escritas, por sua vez, são um registo mais directo e imediato. “Most 

historical evidence arises out of the need of people in the past to communicate not with 

posterity but with each other.” (Peires, 2008, p. 68) e nem a Arqueologia nem a tradição 

oral nos podem dar uma visão tão em primeira mão de uma realidade que já não existe.  

Outras limitações ao nosso estudo prendem-se com questões internas. Não 

tivemos acesso à documentação original, nem a cadernos de campo das campanhas da 

BEPAVZ do Dr. Miguel Ramos, director e responsável pelas mesmas. Os próprios 

registos logísticos no que toca a toda a operação da campanha, depositados no IICT, 

foram de pouca ajuda. As únicas fontes disponíveis a que tivemos acesso para a 

descrição das campanhas e das suas acções arqueológicas, assim como os materiais 

exumados, foram as publicações de Ramos (1973, 1979, 1980) que se revelaram 

insuficientes e a dissertação de Doutoramento da Dra. Conceição Rodrigues, auxiliar da 

BEPA em 1971-72, apresentada em 2004 à Universidade de Coimbra intitulada A 

Arqueologia em Moçambique nas Missões Cientificas da antiga Junta de Investigações 

do Ultramar: 1936-1972, que apresenta uma enumeração completa de toda a acção 

realizada entre 1971-72. O nosso estudo incide sobre as cerâmicas locais exumadas do 

dzimbabwe do Songo, Forte Velho II, Forte D. José e Forte D. Afonso, no entanto, teria 

sido proveitoso que tivéssemos tido acesso às cerâmicas de importação, nomeadamente 

recuperadas do Forte Velho II e do Forte D. José, das quais não se sabem o seu 

paradeiro. 
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2. O vale do Zambeze 

2.1. Caracterização geográfica 

2.1.1. Preâmbulo 

O vale do Zambeze é um dos principais recursos naturais de África, 

condicionando a implantação humana ao longo do território desde a IPI até hoje. Os 

recursos naturais de um rio são imensos, providenciando comida, água, sendo uma via 

de circulação mais eficaz e rápida de pessoas e bens. Se a essa condição adicionarmos 

riqueza aurífera, então teremos a combinação para o desenvolvimento de áreas de 

exploração destes minérios e sua circulação. É neste contexto genérico hidrológico e 

geológico-mineral que se inserem os cinco sítios em estudo neste trabalho, 

nomeadamente, o dzimbabwe do Songo, no contexto do “Estado” Mwenemutapa, o 

Forte de Cachomba, o Forte Velho II, Forte D. José e Forte D. Afonso, que representam 

diferentes ambientes e momentos cronológicos. O primeiro, no âmbito da expansão dos 

Mwenemutapa para Norte e os últimos, no âmbito da presença portuguesa entre o séc. 

XVI e o séc. XIX no vale do Zambeze, em Moçambique.  

2.1.3. Geomorfologia  

A província de Tete é caracterizada por alguma diversidade no que toca ao 

relevo (Fig. 3). Ao longo do vale do Zambeze o relevo é mais ou menos uniforme, 

caracterizado pelos planaltos médios, variando entre 200m e 500m, que estabelecem a 

transição para zonas mais altas. A Norte da província de Tete o relevo é caracterizado 

por zonas de altiplanaltos, marcados por altitudes entre os 600m e 1000m, de que temos 

exemplos os altiplanaltos de Marávia-Angónia, que constituem a continuação das 

Angónia-Highlands, que se encontram a poente do vale do Rift e limitadas pelos vales 

do Bua no Malawi, Aruângua Grande e Zambeze. As maiores altitudes encontram-se 

nos montes Dónuè, com cerca de 2096m, Chiróbué, com cerca de 2021m, Sangano, 

com cerca de 1843m, na Marávia, os montes Macônguè, com cerca de 1692m, Fingoè, 

com cerca de 1508m, Tchiputo com cerca de 1502m, entre outros. 

Os sítios em estudo encontram-se implantados em planaltos médios, ao longo do 

curso do Zambeze, o que tornava mais fácil o seu acesso.  
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Quanto à geologia, a zona em estudo caracteriza-se essencialmente pelo sistema 

Karroo, que se inicia no Paleozóico e se alonga pelo Mesozóico e que no território 

moçambicano apresentam as séries de Ecca, Beaufort e Stormberg (Boléo, 1971, p. 38),  

que está amplamente representado ao longo do curso do Zambeze. Predominam o grés 

de cores variadas, tendo na base a série produtiva onde aparecem camadas de carvão, 

também com alguns níveis de xistos micáceos e negros. A maior mancha Karroo 

encontra-se entre o rio Lúria para Noroeste até Chicôa, ocupando toda a superfície de 

terreno entre o Zambeze e a fronteira Sul do distrito de Tete até à vila do Zumbo. 

Predominam as rochas de grés, as quais formam os contrafortes do planalto do 

Zimbabwe e as encostas da margem direita do Zambeze. Este grés assenta sobre xistos 

argilosos, ou sobre grés de grão mais fino e juntamente com estes xistos, têm-se 

encontrado por vezes camadas de carvão.  

A presença de granito na província de Tete também está atestada, caracterizado 

por uma rocha de grão grosseiro, contendo feldspato, quartzo e biotite. Seguindo de 

Tete para Norte encontramos os primeiros afloramentos graníticos, juntamente com 

rochas plutónicas básicas, como o monte Chiúta, cortados por pórfiros quartzíferos e 

por diábases. Seguindo para Noroeste, na região de Maravia, encontramos granitos 

granulíticos e quartzo hialino que cortam em veios os gneisses e granitos. Na região de 

Chicôa os granitos têm um aspecto semelhante aos do Norte e ao longo do Zambeze, o 

granito biotítico passa frequentemente a anfibólico.  

Os recursos minerais da região são desde há muito conhecidos, nomeadamente 

com a pesquisa do ouro desenvolvida pelos portugueses no séc. XVII e que foi uma das 

causas para a sua penetração pelo rio Zambeze, que os fez chegar ao Zumbo, que virá a 

ser a vila mais interior de Moçambique. A província de Tete é propensa a ouro, 

principalmente para Noroeste na região de Fíngoè e na região de Angónia. O ouro 

aluvial aparece em rios que drenam as formações do Greenstone Belt, assim como os 

segmentos crátons encravados no Mozambique Belt. 

Outro metal importante que foi alvo de extracção antiga foi o ferro. Jazidas de 

ferro encontram-se essencialmente no Monte Tumba, a Leste do rio Vúzi, no distrito de 

Fíngoè, no Monte Muenguè, a Leste do rio Mucanha, no distrito de Mágoè e no Monte 
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Muande, a Leste do rio Mavúdzi, no distrito de Moatize a 30km da cidade de Tete (Fig. 

4).  

2.1.4. Hidrografia  

O Zambeze é um dos rios mais importantes de África, sustentando ecossistemas 

valiosos, uma grande população humana e fauna bravia. O delta do Zambeze é 

biologicamente das terras húmidas mais abundantes da África do Leste. Nasce no 

Noroeste da Zâmbia, atravessando Moçambique de Oeste para Leste (cerca de 900km 

em extensão) acabando por desaguar no Oceano Índico. Desde sempre que a hidrografia 

condiciona o Homem e a Natureza, influenciando a distribuição da população, 

actividades humanas e da distribuição da fauna e vegetação.  

A bacia do rio Zambeze em Moçambique (Fig. 4) já não apresenta a mesma 

configuração que em tempos tinha, devido à construção da barragem de Cahora Bassa 

nos anos 70, que justificou a intervenção da BEPA da antiga JIU, de que surgem os 

materiais em estudo neste trabalho. Segundo Andrade (1929) o rio apresentava-se 

“desimpedido e largo, com uma fraca corrente, à excepção de alguns pontos onde há 

uns pequenos rápidos (…)” do Zumbo até Chicôa, povoação desaparecida pela 

construção da barragem de Cahora Bassa. Abaixo desta povoação tornava-se estreito, 

com cerca de 35 a 55m de largura, onde ia encaixar em gargantas, num vale bastante 

encaixado, como é exemplo as gargantas de Cahora Bassa, coberta de rochas e onde a 

corrente era bastante forte durante todo o ano. Entre estas duas povoações o rio corria a 

uma altitude de 331m (Real, 1966, p. 11), mostrando poucos desníveis, largo e por 

vezes rodeado por extensas planícies aluviais. O encaixe chegava a atingir um desnível 

de cerca de 800m entre a serra do Songo, na sua margem Sul e a serra de Chipiriziua, na 

sua margem Norte. A jusante da cidade de Tete verifica-se outro estrangulamento, com 

as gargantas da Lupata. A partir desta região o leito do rio alarga-se, atingindo em 

alguns locais mais de 5km de largura, que em épocas de cheias chegava a alcançar os 

10km. No entanto a presença de bancos de areia torna bastante difícil a navegação nesta 

área, que apenas se torna possível em alguns meses do ano, como Abril e Maio, e 

somente para barcos de calado inferior a 1m (Idem, p. 12).  
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Em direcção ao Oceano Índico, o Zambeze divide-se em vários braços, 

terminando num delta bastante complexo, com uma frente costeira de cerca de 60km de 

largura. Ao longo da margem Norte confluem com o rio Zambeze rios como o 

Metambôa, rio Muze, rio Mucanha, rio Aruângua, rio Nhimbe, rio Capoche, rio 

Revúboê, entre outros de menor dimensão. Em menor numero mas não menos 

importantes, na margem Sul, os rios Panhâme, rio Daque, rio Mazoe, Ruia e Luenha. 

Estes rios não apresentam um caudal permanente durante todo o ano, chegando muitos a 

secarem durante as estações quentes ou a reduzirem drasticamente o seu caldo.  

2.1.5.Vegetação  

A vegetação ocorrente na região do Zumbo é caracterizada pela Savana seca tipo 

etíope (Fig. 5), com abundância do mutiate (Colophospermum mopane) que apenas 

crescem em zonas quentes, secas e de baixa elevação e o embondeiro (Adansonia 

digitata) cujo fruto, makua, é usado na alimentação das populações, sendo rico em 

vitaminas e minerais. As suas folhas podem também ser ingeridas, assim como as 

sementes, que produzem um óleo comestível. A presença da acácia rubra (Delonix 

regia) também se verifica mas em menor número.  

A paisagem deste local é caracterizada por vegetação esparsa, alguma arbórea e 

outra arbustiva, adaptadas às condições climatéricas que se fazem sentir na região; 

clima seco, com pouca precipitação e com pouca humidade atmosférica, ainda que 

próximos de um rio com a dimensão do rio Zambeze.  

No planalto do Songo a vegetação sofre algumas modificações, apresentando-se 

menos seca, as árvores tornam-se menos dispersas e também verifica-se um aumento ao 

nível da vegetação arbustiva e herbácea. Isto deve-se tanto às circunstâncias 

topográficas como hidrográficas da zona, que aumentam a disponibilidade de recursos 

hídricos e a retenção de humidade no local. O facto deste sítio se apresentar próximo da 

garganta de Cahora Bassa também contribui para o formar do tecido vegetal com a 

configuração que se apresenta. As espécies predominantes no planalto do Songo são 

espécies dos géneros Brachytegia, Julbernadia e Upaca. A espécie Colophorpermum 

mopane e outras espécies de herbáceas apresentam uma importância e um valor 
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acrescido para as populações locais, dado que proporcionam a pastorícia de ovinos e 

caprinos. 

2.1.6. Fauna  

A fauna bravia da província de Tete é mais abundante nas zonas de Savana 

Arbórea e Arbustiva. Estas zonas fervilham de vida selvagem em espaços amplos e 

abertos, onde grandes manadas de mamíferos alimentam-se e na qual se encontram os 

grandes felinos.  

Nas zonas de Savana habitam mamíferos herbívoros de grande porte como a 

girafa (Giraffa), o rinoceronte (Ceratotherium Simum) e mamíferos herbívoros como a 

zebra (Dolichohippus hippotigris) e a impala (Aepycepos melampus), o gnu 

(Connochaetes gnou) e órix (Oryx gazella), temos também mamíferos felinos 

predadores como o leão (Panthera leo), o leopardo (Panthera pardus) e a chita 

(Acinonyz jubatus), mamíferos canídeos como o mabeco (Lycaon pyctus) e chacal-

prateado (Canis adustus) e aves como o falcão (Falco biarmicus), a águia (Haliaeetus 

vocifer), o abutre (Neophron percnopterus) e a avestruz (Struthio camelus). As florestas 

abertas de Miombo também apresentam uma grande diversidade e número de espécies. 

Nelas habitam as mesmas espécies que nas Savanas com algumas excepções, dado os 

recursos alimentares de uma e outra zona e até devido à densidade arbórea e à dimensão 

dos Miombos que podem atingir os trinta metros de altura. Estas florestas são o lar de 

mamíferos como o elefante-africano (Loxodonta africana), palanca-negra (Hippotragus 

niger) e o bufálo-de-lichtenstein (Sigmoceros lichtensteinii).   

Relativamente à fauna aquática é de sublinhar a existência de crocodilos 

(Crocodylos niloticus) ao longo do curso do rio Zambeze.  

Resta um apontamento final ao elefante africano que na província de Tete, em 

alguns locais, foi caçado até à extinção, devido ao seu valor económico, dado que o 

marfim era muito apreciado e procurado por mercadores africanos e europeus. 
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3. Contextualização histórica e arqueológica 

3.1. Do Grande Zimbabwe ao “Estado” Mwenemutapa (do séc. X 

ao séc. XV) 

As comunidades do IFI do litoral e dos planaltos interiores da África Oriental 

caracterizam-se por pequenas comunidades de agricultores-pastores-metalurgistas, com 

base numa agricultura de queimada, com o cultivo do sorgo (Sorghum), milho miúdo 

(Pennisetum), macúndi (Vigna sinensis) e outras leguminosas, aliada a uma pecuária de 

ovi-caprinos, mas também ainda com alguma actividade de caça, pesca e recoleção 

(Senna-Martinez, 1998, p. 131).  

A partir do séc. VIII, a presença de gado bovino aumenta, proporcionando 

assim, o primeiro meio de acumulação de riqueza no seio destas comunidades. O 

trabalho do ferro era, ainda, incipiente, permitindo apenas uma pequena produção de 

armas e utensílios de base. Durante o último quartel do primeiro milénio d.C., os 

primeiros entrepostos Swahili do litoral instalam-se e começam a estabelecer uma rota 

comercial através do vale do Limpopo. Por esta via, peles, marfim, ouro e cobre do 

interior eram trocados por contas de vidro, tecidos e outros produtos vindos do Índico. 

No interior o acesso a estes objectos importados e de prestígio é monopolizado pelas 

elites emergentes e financiará (wealth finance) a complexização social emergente (Idem, 

Ibidem). 

O primeiro centro que assistiu a esta complexificação social está bem patente no 

sítio de K2 (fronteira do Botswana com o Zimbabwe), onde foram encontrados 

estábulos centrais para o gado bovino, no entanto a partir de 1020 desapareceram, 

mostrando uma mudança para uma função mais cerimonial da praça central. No final do 

séc. XI a capital mudou-se para Mapungubwe (fronteira do Botswana com o 

Zimbabwe), ocupando o cabeço que domina a povoação na base. A residência do chefe 

é, agora, delimitada por muros de pedra. A crescente quantidade de contaria vinda do 

Índico e porcelana chinesa mostra o incremento de relações com o litoral moçambicano. 

Mapungubwe é considerado um dos primeiros madzimbabwe, uma primeira capital 

regional do que se tornará no “Estado” Zimbabwe (Idem, p. 133). 
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A cerca de 5km de Vilanculos foi identificado o sítio de Chibuene, um sítio 

aberto, sobre a praia, onde se efectuaram escavações entre 1977 e 1981 (Sinclair, 1982, 

1987). As datas de C14 revelam uma ocupação inicial a partir do séc. VI-VII e uma 

segunda ocupação mais tardia a partir do séc. XIII-XIV. Foram recuperadas contas de 

vidro do tipo Zhizo, um tipo de contas de vidro mais antigas encontradas na região 

(Wood, 2000), porcelanas (céladon) islâmicas, datadas do séc. XI (Sinclair, 1982), 

fragmentos de vidro, objectos em cobre, associados à fase inicial de ocupação e outros 

objectos de ferro. A evidência de produção de ferro no local é rara. Na fase mais antiga 

de Chibuene os contactos com o interior do vale do Limpopo estão patentes na presença 

de cerâmica da tradição Gokomere/Ziwa, com uma data do séc. VI ao séc. XII (Sinclair 

1987) mas também pela presença das contas de vidro Zhizo encontradas no interior, 

nomeadamente em Shroda (Botswana).  

Em Shroda foi registado o trabalho em larga escala do marfim que seria enviado 

para a costa para o comércio de longa distância, em troca de contas de vidro e outros 

bens exógenos (Mitchell, 2003, p. 290). A partir do séc. XIV a cerâmica exumada em 

Chibuene marca uma clara mudança de tradição, desta vez com estreitas afinidades com 

a cerâmica local de Manyikeni, a apenas 50km da costa e identificada com a tradição do 

Grande Zimbabwe (Sinclair, 1987, p. 81-86; Ekblom, 2004, p. 100). 

Manyikeni situa-se em Vilanculos a 450km Este do Grande Zimbabwe e a cerca 

de 50km da costa, sendo o único sítio amuralhado contemporâneo do Grande Zimbabwe 

junto à costa moçambicana, com uma datação entre 1200 a 1450. A arquitectura de 

Manyikeni apresenta um recinto construído, maioritariamente, com xisto, com uma 

forma elíptica, cujo interior apresentava seis divisões, incluindo vestígios de daga 

pertencente a cabanas de “pau-a-pique” e uma área que se pensa ser destinada à 

fundição de ferro. Das escavações em Manyikeni foram exumados objectos de ferro, e 

cobre, contas de vidro, porcelanas chinesas, cerâmica em vidro, fragmentos de cerâmica 

local, idêntica à tradição do Grande Zimbabwe da sua primeira fase (séc. XII), mas com 

evidentes diferenças regionais (Garlake, 1976, p. 39). Foi ainda identificado um 

enterramento de um chefe local, que se fazia acompanhar de um número significativo de 

contas em cobre e ouro.  
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As alterações económicas no mercado do Oceano Índico, no séc. XIII, que agora 

procurava crescentemente o ouro, ditaram a mudança da rota do vale do Limpopo para o 

rio Save, de forma a atingir o planalto zambeziano e as suas minas de ouro (Sinclair, 

1987). Esta mudança ditou o declínio de Mapungubwe como centro político e o 

desenvolvimento de um novo centro político e económico no planalto zambeziano, o 

Grande Zimbabwe.  

O Grande Zimbabwe tem origem nos agricultores Leopard’s Kopje, que no séc. 

X se espalharam para o Sul do actual Zimbabwe, vindos do Sudoeste. Em sítios como 

Gumanye, Chivowa (Idem, Ibidem) e o Grande Zimbabwe (Robinson, 1961, apud 

Pikirayi, 2001, p. 125), começam a aparecer as primeiras casas. A cerâmica local 

modificou-se e tinham agora acesso a vários artigos importados. Um século mais tarde 

começam a aparecer os primeiros recintos de pedra, construídos com granito disponível 

na região. A construção de recintos de pedra demonstra uma modificação profunda na 

sociedade de então, demarcando assim as primeiras áreas residenciais das primeiras 

elites, que em cerca de 1270 lançam as fundações de um primeiro centro complexo 

(Pikirayi, 2001, p. 125). 

 A construção de madzimbabwe na região que se estende entre o rio Zambeze e o 

rio Limpopo, começou, provavelmente, durante o séc. X, assumindo dimensões 

extremas nos sécs. XIV-XV no Zimbabwe Grande, com cerca de 15000 habitantes 

(Garlake, 1973a) e construído muito antes da chegada dos europeus.  

Os madzimbabwe eram construções de prestígio e status com uma função 

religiosa fundamental associada ao poder político (Randles, 1974; Beach, 1980). A 

divisão e estratificação da sociedade está bem patente nas construções do sítio do 

Grande Zimbabwe, com uma divisão clara dos espaços para a religião e ritos iniciáticos, 

para a actividade metalúrgica e do espaço sepulcral dos antepassados do chefe (Garlake, 

1973a). 

A base do desenvolvimento e prosperidade deste “Estado” assentou, não só, mas 

também, no controlo estrito dos contactos com os entrepostos litorais mercantis dos 

Swahili, principalmente entre os sécs. XIII e XV. Os panos e contas eram, regra geral, 

redistribuídos no seio da aristocracia dominante, com a função básica de criar e 

reproduzir uma hierarquia de lealdade no seio dessa aristocracia e, consequentemente, 
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de reforçar o seu poder de exploração sobre as comunidades (Senna-Martinez, 1998, p. 

134). 

Durante o séc. XIII a extração e comércio do ouro aumentou, servindo as 

cidades costeiras africanas, como é exemplo o sítio de Kilwa (Tanzânia), no séc. XII-

XV, um dos maiores pontos de contacto costeiro com o Oceano Índico. Nesta altura 

assistimos à construção do “recinto elíptico” no Grande Zimbabwe, assim como o 

Palácio Husuni Kubwa e da Mesquita Grande em Kilwa (Sutton, 1990). Os materiais 

exumados das escavações do Grande Zimbabwe demonstram os contactos estreitos com 

o litoral Swahili, com o aparecimento de uma moeda cunhada por al-Hasan ibn 

Sulaiman (1230-33), Sultão de Kilwa, peças em coral, contas de vidro, porcelanas, 

céladon persas e chinesas e outros artefactos locais como a cerâmica e peças em ferro, 

ouro e cobre (Garlake, 1973a, p. 111-135; Sinclair, 1987, p. 116). 

Em cerca de 1450 dois novos centros políticos emergiram em consequência de uma 

cisão dinástica no seio do Grande Zimbabwe: a dinastia Torwa, com capital em Khami e 

a dinastia dos Mwenemutapa, com a capital algures a Norte do planalto do Zimbabwe.  

A Sudoeste do planalto zambeziano implantou-se a dinastia de Torwa, ou Butua, 

segundo as fontes portuguesas (Garlake, 1982, p. 30-31), que se centrou em Khami, no 

planalto central, a Oeste perto de Bulawayo no actual Zimbabwe. A sua esfera de 

influência alcançou a região Sul e Leste do planalto, até ao Leste do deserto do 

Kalahari. O conhecimento deste “Estado” advém, quase exclusivamente, da 

investigação arqueológica, através das construções de pedra, idênticas às do Grande 

Zimbabwe mas mais elaboradas. Uma das características das construções de Khami é a 

construção de pedra em patamares, em torno de dolinas já existentes, utilizando um 

estilo de construção das paredes e decoração destas mais elaboradas que no Grande 

Zimbabwe, com frisos decorativos e motivos em divisas e padrões em xadrez. Assim 

como no Grande Zimbabwe, o “Estado” de Torwa tinha as suas bases económicas no 

comércio de longa distância, tendo sido exumados vários objectos que comprovam 

essas trocas, como porcelanas chinesas, que datam do reinado Wan-Li (1573-1691), 

contaria, entre outros. Uma data de radiocarbono de Khami sugere que a capital 

sucumbiu a um fogo no decorrer da segunda metade do séc. XVII (Beach, 1984, p. 26). 
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A dinastia de Torwa foi conquistada pela dinastia Rozwi dos Changamira em 

1695, anexando-a ao seu reino, mudando a capital para Danangombe a Este de Khami.  

A construção de recintos de pedra são amplamente conhecidas a Norte do actual 

Zimbabwe, e, segundo Beach (1980), refletem um movimento gradual das dinastias 

Shona para o Norte, levando consigo elementos da cultura do Grande Zimbabwe. Isto 

não significa que estes madzimbabwe fizessem parte do “Estado” do Grande Zimbabwe 

como uma unidade política em expansão. Segundo Pwiti (1996, p. 159) é neste processo 

de movimentação que surge a dinastia dos Mwenemutapa. Estes sítios a Norte, na sua 

fase inicial, entre o séc. XIV e séc. XV, apresentam uma cultura material idêntica à do 

Grande Zimbabwe (fase IV), mas com afinidades nas variantes Harare e Musengezi 

(Soper, 1989, p. 5-7). 

Datas obtidas dos vários madzimbabwe estudados a Norte vão desde o séc. XIV 

ao séc. XVI, o que sugere que, aquando o colapso do Grande Zimbabwe, o “Estado” dos 

Mwenemutapa já se encontrava em formação. Assim, a existência de diferentes 

construções de pedra a Norte do Zimbabwe, podem representar duas fases da formação 

e consolidação dos Mwenemutapa: os sítios mais antigos representam os movimentos 

iniciais para Norte, resultando na fundação do “Estado”, com datações entre os inícios 

do séc. XV, ou até mais cedo e numa segunda fase, a partir do séc. XV para a frente, 

podem ser vistos como o processo de mudança de capitais de um “Estado” já 

consolidado, como por exemplo, o sítio de Zvongombe (a Este do Monte Fura, 

Zimbabwe) e sítios vizinhos (Pwiti, 1996, p. 159). 

O comércio intercontinental começou a decair no séc. XV, como é demonstrado 

pela escassez de porcelana chinesa no Grande Zimbabwe, que ia agora para outros 

locais, nomeadamente a Norte do planalto. Isto deve-se à cisão dinástica no seio do 

Grande Zimbabwe que originou a fixação dos Mwenemutapa a Norte do planalto, sendo 

agora o rio Zambeze a principal rota comercial fluvial. Esta mudança na estratégia 

acentuou-se com a presença portuguesa a partir do séc. XVI, obrigando os mercadores 

Swahili a utilizar esta rota, em detrimento do rio Save, agora com porto principal em 

Angoche e Quelimane (Newitt, 1997, p. 50). Em 1511 uma expedição armada 

portuguesa foi enviada para Angoche para atacar a comunidade mercantil Swahili. O 

desejo dos portugueses era o de possuir o monopólio do comércio do ouro e para isso 
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sabiam que teriam de ter um melhor conhecimento da política indígena do interior, onde 

se situavam as minas de ouro. A presença portuguesa será desenvolvida no ponto 3.2. 

A região a Nordeste do planalto, conhecida historicamente pelos portugueses 

como a Mocaranga, tem recebido pouca atenção arqueológica, dependendo quase 

exclusivamente de documentos escritos, ou tradição oral, na tentativa de compreender o 

que foi o “Estado” dos Mwenemutapa. A exploração mineira na região foi também 

responsável pela destruição de vários sítios arqueológicos (Pikirayi, 1993, p. 42).  

A tradição oral e os registos históricos, principalmente dos portugueses, são 

abundantes e relatam aspectos da vida política, social e económica dos Mwenemutapa. 

A própria fundação do “Estado” está envolta em eventos míticos. Conta a história de 

que, Mutota, o fundador da dinastia, saiu do Grande Zimbabwe em direcção a Norte, à 

procura de sal e novas terras para o comércio e cultivo e assim fundou a sua dinastia 

entre 1425 e 1450, segundo Beach (1994, p. 99) perto da região do Monte Fura. O sal é 

um elemento de extrema importância para os Shona, sendo um símbolo de riqueza e 

prosperidade e era amplamente comercializado, ao lado do ouro ou do marfim. 

É de consenso geral que os sítios a Norte do planalto do Zimbabwe que 

apresentem cerâmica com decoração geométrica e uso de ocre e grafite brunido 

(Pikirayi, 1993, p. 63), construções em pedra, mas nem sempre e ligações comerciais 

com o Índico, representam uma continuidade com a tradição do Grande Zimbabwe, 

muitas vezes designada por Zimbabwe-Monomotapa, datada de entre os séc. XIII e XIV 

(Abraham, 1959; Garlake, 1973a; Beach, 1980). Em geral, os sítios de tradição do 

Grande Zimbabwe identificados a Norte do planalto encontram-se implantados em 

zonas férteis, levando a querer que a agricultura seria uma actividade importante para 

estas comunidades (Pikirayi, 1993, p. 187). 

O Monte Fura tem sido indicado como a capital dos Mwenemutapa por vários 

autores (Huffman, 1986; Soper, 1988). A partir do séc. XVI o padrão de assentamento 

humano na região do Monte Darwin e áreas vizinhas altera-se (Pikirayi, 1993). O 

período que se segue é caracterizado pelo decréscimo de material importado, 

nomeadamente das contas de vidro que chegavam a Baranda (no Monte Fura), mas 

também da construção de estruturas de pedra com uma finalidade defensiva, ao 
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contrário dos tradicionais dzimbabwe, em zonas de difícil acesso e pouco propicias à 

fixação humana. 

“The core of the Mutapa state was around Mount Darwin and the largest 

dzimbabwe in this área is Fura. This complex, like Great Zimbabwe and Khami, has the 

full capital pattern: Elite enclosures on the outer edge encircle a large palace, court 

and premarital building. Surprisingly, however, this complex is situated on top of Mt 

Darwin, 375 metres above the surrounding plain, with limited and difficult access… 

Even though Fura is the largest dzimbabwe in the Mt Darwin district, its stone walled 

area only enclosure about 6500 square metres – which is about the same as the larger 

level-five settlements under Great Zimbabwe – and its overall extent is only a third that 

of Khami… The size of this capital corresponds to the limited extent of the Mutapa 

kingdom and when compared with Khami and its territory, highlights the fragmentation 

that occurred within the old Zimbabwe empire.” (Huffman, 1986, p. 326). 

Ao todo foram identificadas 19 construções em pedra na área, na sua maioria 

circulares, recorrendo ao xisto para a sua construção. Algumas paredes apresentam 

aberturas ao longo das muralhas, situação não identificada no Grande Zimbabwe.  

Pikirayi (1993, p. 180) levou a cabo uma série de intervenções arqueológicas no Monte 

Fura nos finais dos anos 80 e inícios de 90. O investigador afirma que a realidade 

arqueológica que registou no local não vai de encontro ao discurso de Huffman. O autor 

acha pouco provável que a capital de um novo estado se tenha implantado numa zona de 

difícil acesso a recursos naturais, assim como difícil acesso humano (Pikirayi, 1993, p. 

180). Pikirayi relaciona estas construções de pedra no Monte Fura com o período 

Refuge ou tradição Mahonje, que teria durado desde o séc. XVI ao séc. XIX e que se 

caracterizou por um período instável na história dos Mwenemutapa, sendo pouco 

provável que o Monte Fura fosse a capital deste, durante este período. Não é nossa 

intenção desenvolver esta questão, que pode ser consultada em Pikirayi (1993). No 

entanto achamos que esta mudança de estratégia de assentamento e técnica defensiva, 

com as muralhas com seteiras se prende com a presença portuguesa no séc. XVI em 

Moçambique e a quase constante instabilidade das linhagens Shona durante este 

período, que muitas vezes andavam em guerra pela sucessão do título.  
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Pelo séc. XVI a rota do Zambeze já se encontrava estabelecida, florescendo, 

assim, novos sítios, como a feira de Baranda, localizada perto do vale de Mukaradzi, a 

8.5km Leste o Monte Fura, a 170km Norte de Harare, onde jazidas de ouro eram 

exploradas e conhecida como um local onde os mercadores iam para trocar os seus 

bens. É um sítio aberto onde foram exumadas cerâmicas locais, com polimento em 

grafite, sugerindo uma continuidade com a tradição do Grande Zimbabwe (Pikirayi, 

1993, p. 121), contas de vidro, cerâmica em vidro, cerâmica de pedra vinda do Próximo 

Oriente e Ásia, assim como porcelanas. Baranda não apresentou qualquer construção de 

estrutura em pedra e os seus habitantes usavam cerâmica local similar à usada em sítios 

de tradição Zimbabwe-Monomotapa. A terceira fase do sítio está datada do séc. XV e 

corresponde à fase da tradição Zimbabwe-Monomotapa, que apresenta uma grande 

mudança nas cerâmicas, padrão de assentamento e economia do sítio. A cerâmica da 

tradição Musengezi é substituída por cerâmica brunida com grafite e ocre e os contactos 

com o litoral materializam-se na presença de artigos de importação nestes sítios. 

O sítio de Dambarare situa-se a 40km Noroeste de Harare e é, assim como 

Baranda, um sítio arqueológico com relações afro-portuguesas, relacionado com as 

feiras. O sítio foi escavado por Garlake (1969) fornecendo 3182 fragmentos de cerâmica 

importada, nomeadamente porcelana chinesa e faianças, datando o sítio do séc. XVI ao 

séc. XVII (1570-1690), até ao início do séc. XVIII (1720-1750) (Idem, p. 39-41). 

Apenas seis fragmentos decorados de cerâmica local foram recuperados, apresentando 

decoração a pente no bordo e no gargalo, assim como fragmentos com grafite e ocre.  

O sítio de Luanze, a 160km Noroeste de Harare, é uma feira, contemporânea de 

Dambarare. As fontes escritas datam o sítio de 1580-1680, data confirmada pela 

presença de cerâmica importada. A cerâmica local é idêntica à de Dambarare (Garlake, 

1967). 

Nos finais dos anos 60, inícios de 70, foram escavadas as ruínas de Nhunguza e 

Ruanga por Garlake (1973b). O primeiro localiza-se a 56km Norte-Nordeste de 

Salisbury, o segundo a 110km deste. O que chamou a atenção dos investigadores foi o 

estado de conservação das ruínas, que na maior parte das vezes são destruídas por 

caçadores de tesouros ou outros curiosos. As suas características arquitectónicas 

remetem-nos para um ambiente do Grande Zimbabwe. 
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O recinto de pedra de Nhunguza apresenta uma planta circular construído com 

pedras graníticas da região. No seu interior vários vestígios de cabanas “pau-a-pique” 

foram identificadas, com diâmetros que variam entre os 3m, 6m e os 8m. A intervenção 

arqueológica durou oito semanas, fornecendo algumas contas de vidro, fios de cobre e 

pulseiras, escória de ferro e cerâmica local. 

O sítio de Zvongombe localiza-se no monte de mesmo nome e apresenta dois 

recintos de pedra. O dzimbabwe a Norte apresenta uma planta rectangular, situação 

anómala para a maioria dos madzimbabwe de tradição do Grande Zimbabwe. 

Exumaram-se alguns fragmentos cerâmicos, incluindo uma base de cerâmica céladon 

datada do final do séc. XIV. A Sul foi identificado outro dzimbabwe com uma planta 

rectangular. No seu interior foram identificadas sete bases de habitações “pau-a-pique”. 

Foram exumados uma conta de ouro, uma enxada de ouro, uma ponta de lança e fechas, 

grandes recipientes e cerâmica com brunido em grafite (Pwiti, 1996, p. 72). 

Já na região do Dande, entre os rios Kadzi e Musengezi, quatro madzimbabwe 

foram identificados e estudados por Pwiti, nomeadamente, Kasekete, Mutota, Chiwawa 

e Matusadona. O primeiro foi escolhido para serem conduzidas escavações por 

apresentar uma arquitectura complexa, assim como vestígios de actividade humana no 

seu interior.  

O dzimbabwe de Kasekete apresenta uma planta maioritariamente rectangular, 

com a zona Norte aparentemente aberta. Encostada à muralha Sul encontra-se uma 

divisão rectangular onde as paredes foram ligadas por argamassa em contraste com as 

muralhas de pedra seca. Esta técnica de construção é claramente exógena, assim como a 

a sua forma rectangular, de influência claramente portuguesa. O xisto foi a matéria-

prima utilizada para as paredes em detrimento do granito, apresentando o estilo “P” 

(Idem, p. 77). A maioria dos achados provém das sondagens realizadas no exterior e no 

interior da estrutura rectangular. Foram exumados pulseiras e contas em cobre, pulseiras 

de marfim, 120 contas de vidro de várias cores, 4766 fragmentos de cerâmica local, 

onde 2089 continham brunido em grafite. As tradições cerâmicas presentes são bem 

distintas, sendo que a primeira é identificada como a tradição Musengezi e a segunda 

referente à tradição Grande Zimbabwe. Existe ainda uma similaridade geral com as 

cerâmicas de Khami. Esta situação deve ser vista como um desenvolvimento paralelo 
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entre estas duas realidade, mas também como uma continuidade cultural entre o 

“Estado” Mwenemutapa e Torwa, que se formaram na mesma altura a partir do Grande 

Zimbabwe. Kasekete foi datado do séc. XV.  

Não existem datações para os restantes madzimbabwe, mas dada a similaridade 

da cultura material e da arquitectura, os investigadores pensam que sejam 

contemporâneos (Idem, Ibidem). 

Em Moçambique a construção de madzimbabwe espelhou uma mudança no 

padrão de assentamento humano, que agora dividia uma elite emergente do resto da 

população. Estas sociedades tinham uma estreita ligação com o comércio vindo do 

Índico, sendo que a maioria dos sítios desta época situam-se perto de rios, 

nomeadamente no vale do Zambeze e rio Save, com construções de recintos de pedra, 

mas nem sempre. 

No vale do Zambeze situa-se o dzimbabwe de Niamara (ou Nhangara, 

Nhaangara, Nhaangala), que se apresenta como um dos maiores recintos de pedra em 

Moçambique. Localiza-se perto da cidade de Catandica, capital do distrito de Barué, na 

província de Manica. Foi escavado pela primeira vez pelo alemão Wieschhoff entre 

1928 e 1930 (Macamo, 2006, p. 132). Nos anos 60 o investigador Roza de Oliveira 

realizou prospecções no sítio, assim como um estudo preliminar (Idem, Ibidem). Em 

1997 foram realizadas duas pequenas sondagens de 1x1 em Niamara assistidas por 

Ricardo Teixeira Duarte, Paulo Soares e Solange Macamo da Universidade Eduardo 

Mondlane (Idem, Ibidem), nomeadamente na zona das habitações A e B, de onde apenas 

foram retiradas amostras para datação C14. Niamara foi, provavelmente, uma pequena 

aldeia, com cerca de 30 cabanas de “pau-a-pique”, onde 9 ou 10 dessas cabanas 

estariam dentro do recinto em pedra. 

A construção em pedra foi feita recorrendo ao xisto, ao contrário do granito, que 

é usado para a maioria das construções consideradas da tradição do Grande Zimbabwe. 

O seu comprimento perfaz cerca de 130m, o dobro de Manyikeni e do Songo. A 

construção de uma plataforma, à semelhança do que acontece no Songo, remete-nos 

para uma tradição Grande Zimbabwe mais recente encontrada em Khami (Robinson, 

1959). Em Niamara foram usadas pequenas pedras de xisto para construir as paredes, de 

forma irregular e com recurso a pedras ainda mais pequenas que estas para as fixar, que 
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segundo Macamo (2006, p. 135), diferem da tradição Zimbabwe-Khami, onde as 

paredes são constituídas por camadas formando cursos. Restos de daga foram também 

recuperados nas paredes do monumento, fazendo querer que fora usada para cimentar as 

paredes de pedra, técnica de construção idêntica à tradição do Grande Zimbabwe. Na 

zona Norte da construção, foram identificados seis monólitos em cima da muralha, 

situação análoga no recinto do Grande Zimbabwe (Idem, Ibidem). 

A maioria dos objectos arqueológicos recuperados em Niamara ocorre de 

prospecções de superfície no exterior do recinto. Foram exumados objectos em ferro, 

como braceletes, pontas de seta, amplamente usadas pelas comunidades Shona da região 

(Gerharz, 1983, p. 50, apud Macamo, 2006, p. 141), assim como objectos em bronze, 

que após análises concluíram que seria bronze indígena e não europeu, como se 

considerava (Liesegang, pers. comm. apud Macamo, 2006, p. 141). As cerâmicas locais 

apresentavam polimento em grafite e decoração em zig-zag, idênticas às cerâmicas de 

tradição Zimbabwe-Khami, mas outras tradições e afinidades foram identificadas por 

Adamowicz, nomeadamente com o Norte da província de Nampula (Nampula C). 

Garlake (1976) identificou ainda afinidades nas cerâmicas mais antigas, datadas do séc. 

XII de Manyikeni, com as recuperadas em Niamara e Magure. 

No que toca a objectos importados, foram recuperados fragmentos de porcelana 

chinesa da dinastia Ming, datados do séc. XVI, recuperadas também em Danangombe 

(Randall-MacIver, 1906, apud Macamo, 2006, p. 141) e no Zumbo, apesar destes 

últimos pertencerem a um período mais recente da dinastia Ming (Ramos e Rodrigues, 

1978). Ainda um botão de ferro e duas facas provenientes dos contactos com os 

portugueses a partir do séc. XVI, contas de vidro e um braço de balança de bronze, 

objecto historicamente utilizado pelos comerciantes Swahili. 

Os resultados das datações de C14 colocam Niamara no séc. XVI (Macamo, 

2006, p. 141). Segundo Gerharz (1973, p. 231, apud Macamo, 2006, p. 145) o grupo 

cultural que construiu Niamara poderá ter ligações à dinastia Changamira Rozwi, 

segundo a interpretação da tradição oral e a memória colectiva do sítio, onde o 

Changamira é invocado em cerimónia antes de se entrar no recinto, ainda hoje 

(Wieschhoff, 1941, apud Macamo, 2006, p. 145).  
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A 13km para Sudeste de Niamara, encontra-se o dzimbabwe de Magure ou Guro, 

cuja construção em pedra foi feita recorrendo ao xisto e coberta em daga. A própria 

fundação das habitações é análoga em Niamara, fazendo querer que nos encontramos 

perante sítios contemporâneos (Macamo, 2006, p. 144). Solange Macamo sugere que 

Niamara e Magure terão sido «lugares de gênero, onde a área residencial seria em 

Niamara, ocupada pelos homens, teoria sustentada pela possível existência de sítio de 

guarda de bovinos, enquanto o Magure seria habitada pelas mulheres, onde 

praticariam agricultura, dada ao posicionamento do sítio, num vale fértil» (Idem, p. 

145-146, tradução do autor). 

Seguindo o rio Zambeze para Norte, depois de Tete, localizam-se outros recintos 

de pedra, nomeadamente o Songo e Chicôa, mas também aldeias ao ar livre, como é o 

caso de Degue-Mufa, implantada na margem Sul do rio Zambeze. Degue é também um 

dos prazos mencionados por Isaacman (1979) e aparece mencionado por Albino Manoel 

Pacheco no seu diário de viagem entre Tete e o Zumbo em 1861 (Beach e Noronha 

1980, p. 1-69). O sítio localiza-se no topo da colina de Chicolodue, com uma vista 

privilegiada sobre o rio Mufa, o rio Zambeze e a cidade de Tete. Apresenta cerca de 

3km de extensão, com vestígios de construções habitacionais, incluindo uma habitação 

de construção local mas de influência portuguesa e um forno metalúrgico na parte Norte 

do complexo. 

O sítio foi intervencionado em 2001 (Macamo, 2006, p. 163), de onde 

recuperaram vários elementos arqueológicos, nomeadamente, cerâmica local, cerâmica 

importada, nomeadamente porcelana chinesa, similares às recuperadas no Zumbo 

(Ramos e Rodrigues, 1978) e Baranda (Pikirayi, 1993, p. 146-154), mas também 

porcelana britânica e holandesa, contas e objectos em vidro. A cerâmica local consistia, 

na sua maioria, em recipientes com motivos triangulares incisos ou o chamado 

“crosshatching”, presente em sítios da região, como o Songo, Boroma, Baranda, 

Dambarare e Kadzi, no entanto parece insuficiente para atribuir uma nova tradição 

cerâmica, dado que a região apresenta cerâmica bastante heterogénea (Macamo, 2006, 

p. 182). As porcelanas recuperadas de Degue-Mufa apresentam cenas de florais e de 

paisagens, estilo que foi introduzido em África Oriental nos finais de 1500 (Sassoon, 

1975). O aparecimento de motivos de habitações ou pequenos barcos na porcelana está 

datado dos inícios até metade de 1700, durante a transição do período Ming para o 
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período Ch’ing. Em Degue-Mufa foi recuperado um fragmento datado de 1690, 

correspondente ao período Ch’ing. Quanto à porcelana inglesa, está datada da década de 

1800 e marca um novo período no que toca à importação de porcelana chinesa. A 

porcelana inglesa era produzida em larga escala e a preços mais baixos, dada a sua 

facilidade de produção, com a estampagem dos motivos nas peças (Stephens, 2003, p. 

10).  

Em Degue-Mufa exumaram-se o maior número de contas importadas no que 

toca à região do vale do Zambeze. A maioria das contas remetem-nos para um ambiente 

pós-1835, embora algumas datem do período Khami (Macamo, 2006, p. 179), entre 

1450-1820 (Huffman, 2000, p. 14). 

A única data de C14 coloca o sítio de Degue-Mufa no séc. XVII, no entanto é 

perceptível, devido aos elementos arqueológicos recuperados, que o sítio teve uma 

ocupação extensa e duradoura. 

Pouco se sabe sobre o dzimbabwe de Chicôa. Em 1995, no âmbito do projecto 

SIDA/SAREC, foi realizada uma pequena sondagem de 1x1 em Chicôa, mas não 

revelou qualquer material arqueológico (Macamo, 2006, p. 112). O local encontra-se 

hoje submerso devido à construção da barragem de Cahora Bassa. Apesar de não termos 

qualquer dado útil da arqueologia sobre Chicôa, o local é mencionado algumas vezes 

nas fontes, nomeadamente no que concerne à exploração de prata (Bocarro, 1876, p. 

577) e terá sido a capital do Mwenemutapa Nhapamdo em 1740 (Boxer, 1960, p. 8. 

apud Rodrigues, 2013, p. 304). 

3.2. A presença portuguesa no vale do Zambeze (do séc. XVI ao 

séc. XIX) 

No início do séc. XVI os portugueses chegaram à povoação de Sofala, com o 

principal objectivo de controlar o monopólio do comércio do ouro e do marfim, de 

forma a financiar o comércio das especiarias da India para a Europa (Duarte, 1993, p. 

41; Roque, 2012, p. 207; Rodrigues, 2013, p. 66-67). 

A pequena povoação de Sofala ficou para sempre imortalizada nas fontes árabes 

do séc. X, designada então por Al-Sufãla, como uma região vasta e rica em ouro e 

marfim (Roque, 2012, p. 37). Este imaginário de abundância atraiu os navegadores 
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portugueses ao qual passaram a designar Sofala como ilha, mina, ou local de resgate de 

ouro (Idem, p. 40).  

Com as informações recolhidas nas primeiras viagens à costa moçambicana, em 

1505 a Coroa portuguesa pôde delinear um projecto para controlar o comércio do 

Índico. Assim, foi ordenada a construção de fortalezas em Sofala e em Kilwa em 1505 

(Lobato, 1954a, p. 95). Dois anos mais tarde foi erguido um forte na ilha de 

Moçambique. 

No entanto, a construção destas fortalezas e as alianças feitas com o sultão de 

Melinde não foram suficientes para deter o monopólio do comércio do ouro e do 

marfim, muito menos eliminar a concorrência Swahili. Se, num primeiro momento, a 

reacção Swahili à presença portuguesa assumiu a confrontação directa, com as revoltas 

de 1506 e 1511, num segundo momento adapta-se e procura outros meios de impedir as 

actividades comerciais da feitoria de Sofala, através do bloqueio das vias de acesso, o 

corte do abastecimento à fortaleza, guerra de preços e o desvio das rotas comerciais, que 

escoavam agora para Angoche via rio Zambeze (Lobato, 1960, p. 100). 

  As dificuldades da feitoria de Sofala acentuaram-se nos finais da segunda 

década do séc. XVI, devido à instabilidade vivida no interior do planalto zambeziano, 

onde se localizavam as minas de ouro. O soberano de Quiteve e do Reino de Madanda, 

de nome Ynhamunda, em aliança com Changamira, efectuaram um bloqueio a Sofala, 

impedindo os contactos com o Mwenemutapa e Chicanga, de Manica.  

“E saberá Vosssa Alteza que já agora não vem aqui nenhuns cafres resgatar 

como faziam em outro tempo que era o principal proveito que havia em Sofala e isto 

porque Inhamunda tem ganho tanta terra que se não pode vir de nenhuma parte a esta 

fortaleza senão pela sua porque ele tem guerra com todos os reis e senhores seus 

vizinhos e não quer que por suas terras passem a buscar as mercadorias a Sofala.” 

(ALMEIRA, 1527, D. P. M. A. C., p. 276-278). 

Foi para o interior moçambicano que os portugueses viraram as suas atenções. 

De 1511 a 1515 António Fernandes, um degredado, efetuou três viagens ao interior do 

planalto, até ao seio do território do Mwenemutapa. A primeira viagem durou desde 

Janeiro de 1511 até fim do ano de 1512. A segunda ocupou todo o ano de 1513 e 1514 

(Lobato, 1960, p. 107-115). E a última terá sido em 1515 e terá chegado apenas até ao 
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Bângoè. Destas suas viagens trouxe consigo uma série de informações sobre a situação 

política do interior, a sua geografia e hidrografia, mas principalmente sobre a situação 

comercial. Por esta altura o itinerário ao longo do rio Zambeze, ou rios de Cuama, 

constituía uma importante rota de escoamento do ouro das feiras do mítico «Império do 

Mwenemutapa» e de outros “Estados” Karangas. As feiras mais conhecidas eram as que 

seguiam o Save a partir de Macombe, de Sofala através de Quiteve até Manica e de 

Angoche e Quelimane pelo vale do Zambeze (Newitt, 1997, p. 60-61).  

Em consequência dos relatos trazidos por António Fernandes ficou claro, para os 

portugueses, de que era necessário ir às feiras, onde o ouro era trocado, em vez de 

depender exclusivamente dos seus fortes na costa para o comércio deste. Em 

consequência disto, os portugueses decidiram manter o forte de Sofala e abandonar 

Kilwa em 1513 (Newitt, 2005, p. 87) e prepararam-se para explorar a rota do Zambeze e 

aí estabelecer feitorias que evitassem o desvio do comércio pelos mercadores Swahili de 

Angoche. 

Em 1511 uma expedição armada portuguesa foi enviada para Angoche para 

atacar a comunidade mercantil muçulmana. Apesar de terem sofrido várias baixas 

humanas, a armada conseguiu queimar a povoação e parte das embarcações. Estes 

conflitos não alteraram a continuidade das redes mercantis que estabeleciam o interface 

com o Índico (Newitt, 1997, p. 38).  

Em 1516 há já notícia de portugueses a penetrarem o sertão a título próprio. O 

comércio não oficial era uma constante, acabando por criar concorrência com as 

próprias feitorias. Segundo Lobato (1960, p. 104) cerca de três quartos do comércio 

estariam em mãos de privados. 

Em 1530 os portugueses ainda não se tinham instalado de forma permanente no 

vale do Zambeze. Em 1531 Vicente Pegado foi nomeado capitão de Moçambique e os 

primeiros assentamentos no Zambeze terão sido fundados nesta altura (Idem, p. 106). 

Em 1560, uma missão jesuíta, chefiada por Gonçalo da Silveira, partiu para o 

Zambeze com o objectivo de converter o Mwenemutapa, mas ao fim de uma breve 

estadia foi assassinado no ano seguinte. A sua morte teve um grande impacto na 

Europa, e, numa época em que o império dava os primeiros sinais de instabilidade 
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económica e financeira, expandir o território à procura de novas fontes de rendimento, 

como o ouro e a prata, parecia o ideal a fazer (Newitt, 1997, p. 62). 

Assim, em 1571, uma expedição chefiada por Francisco Barreto, começou a 

subir o rio Zambeze. Em Sena os seus homens foram atacados por uma estranha febre, 

talvez malária, e convencidos que teriam sido os muçulmanos residentes a pegar-lhes tal 

façanha, Barreto mandou chacinar todos os que conseguissem. Continuaram a sua 

jornada em direcção a Norte e perto das montanhas de Lupata confrontaram-se com 

forças Monga, da qual saíram vencidos (Rodrigues, 2013, p. 89-99). 

Em 1575, agora chefiados por Vasco Fernandes Homem, uma nova tentativa de 

conquista das minas do ouro na zona de Manica, mas após verem a dimensão da 

extração do ouro na região, concluiram que não havia nada para conquistar. Outra 

expedição foi enviada para a zona de Chicôa, perto das gargantas de Cahora Bassa, em 

busca de minas de ouro e prata, mas sem sucesso (Newitt, 1997, p. 153). 

Se por um lado todas as expedições falharam, a verdade é que estas não foram 

em vão. As chacinas de muçulmanos levadas a cabo pelos portugueses em Sena fizeram 

com que o seu poder mercantil decaísse, passando para mãos de portugueses. Ainda, o 

estabelecimento de capitanias portuguesas em Sena e Tete, que ganharam jurisdição 

sobre chefias do vale, os capitães portugueses passaram a agir como autoridades 

supremas perante os povos da região nas questões mais importantes. O número de 

portugueses na região aumentara e consolidara o seu poder. Com a asfixia da rede 

mercantil Swahili, os portugueses asseguraram um papel primordial entre o 

Mwenemutapa e os mercados do Índico (Rodrigues, 2013, p. 101). 

A iniciativa privada no interior contribuiu, também, para a crescente importância 

dos portugueses no comércio. A partir de 1570 os sertanejos estabeleceram-se ao longo 

do vale do Zambeze, obtendo terras através de conquistas armadas, compra ou doação 

feita pelos chefes africanos mediante alianças matrimoniais, dando origem aos 

chamados prazos da Coroa. Esta região, designada de Rios de Cuama e mais tarde Rios 

de Sena, passou a depender administrativamente do governo da capitania instalado na 

ilha de Moçambique. As terras adquiridas foram transformadas em Terras da Coroa e 

concedidas a particulares em regime de emprazamento – do latim placitum, contrato 

(Newitt, 1973, p. 3) - por três vidas, mãe, filha e neta, em troca do pagamento de um 
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foro. Esta linha de herança feminina estava em conformidade com a sociedade 

matrilinear africana do vale do Zambeze (Rodrigues, 2013, p. 555). 

O prazo significava uma forma de domínio português e assegurou o 

funcionamento das actividades comerciais e as ligações com as praças costeiras, o que 

contribuiu para a sua manutenção, consolidando-se a influência portuguesa em vastas 

regiões do interior (Lobato, 1957, p. 182-83). É difícil atestar o número de prazos 

consoante o tempo, mas sabemos que em cerca de 1750 existiam mais de 100 prazos 

entre a foz do Zambeze e Tete. Um século depois apenas 10 prazos estariam activos 

(Idem, Ibidem). 

As actividades principais dos prazos era o de acantonamento dos escravos e 

colonos, assim como o comércio e mineração do ouro e marfim (Capela, 2006, p. 74).  

Em 1640, o abastecimento de escravos angolanos para o Brasil foi interrompido, 

após a ocupação de Angola pelos holandeses. Portugal viu-se obrigado a recorrer à 

África Austral para manter o fluxo de escravos. Até então, a exportação de escravos 

vindos de Moçambique era insignificante (Lobato, 1996, p. 185), mas os prazeiros 

viram uma oportunidade para enriquecer. Regiões foram devastadas pela caça e venda 

de escravos, incluindo muitos prazos que vendiam os seus próprios cativos, resultando 

numa falta de mão-de-obra para as suas actividades económicas em meados do século 

XVIII. As invasões Nguni a partir de 1826 terão sido, também, uma das causas da 

decadência dos prazos da Coroa. Os prazos reflectem a presença portuguesa ou afro-

portuguesa em Moçambique até finais do séc. XIX, acabando por constituir uma 

estrutura politica, administrativa, económica e social. Não destruiu as estruturas sociais 

e políticas indígenas, mas condicionou-as. Este sistema foi abolido nos anos 30 do séc. 

XX
4
 (Newitt, 1997, p. 203) 

No final do séc. XVI a principal feira era a de Massapa, onde residia o “capitão 

das portas”, cuja autoridade se estendia às feiras de Bokuto e Luanze. Estas feiras 

beneficiaram da acção portuguesa no planalto, cujo comércio internacional se fazia cada 

vez mais pelo rio Zambeze. Para comerciarem em territórios do Mwenemutapa, os 

                                                           
4
 Para a questão dos prazos e sua evolução consultar: Lobato (1962), Isaacman (1972), 

Capela (1995), Newitt (1973) e Rodrigues (2013). 
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portugueses tinham de pagar a curva todos os triénios e cada pano em vinte era 

confiscado pelo Mwenemutapa sobre a actividade mercantil de estrangeiros.  

Ao mesmo tempo que os portugueses tentavam instalar-se no vale do Zambeze, 

uma invasão de povos vindos do Norte estabelecia-se na região. Estes povos eram 

conhecidos como os Maraves, provavelmente oriundos da região Luba-Lunda, sob a 

chefia dos clãs phiri. O seu estabelecimento a Norte do Zambeze trouxe importantes 

mudanças na geo-política da região (Rodrigues, 2013, p.111). Esta situação deixou o 

Mwenemutapa numa posição débil, pelo que em 1597 pediu auxílio aos portugueses 

contra o chefe marave Chunzo, situação que se repetiu em 1599. A 1 de Agosto de 

1607, o Mwenemutapa, em forma de agradecimento pela ajuda militar portuguesa, 

concede-lhes todas as minas do seu território: 

“Eu, Imperador da Manamotapa hei por bem e me praz dar a sua Magestade 

todas as minas de ouro, cobre, ferro, chumbo e estanho que houver em todo o meu 

império, contando que el-rei de Portugal, a quem dou as ditas minas, me conserve em 

meu estado, que eu possa pôr e dispor e da maneira que até agora fiz e fizeram os meus 

antepassados.” (BOCARRO, 1876, p. 548-552). 

O chefe africano entregou Chicoa a Madeira, obrigando um mambo local a 

reconhecê-lo como senhor. Em 1614 um novo forte foi erguido em Chicôa, baptizado de 

forte S. Miguel, por Diogo Simões Madeira, que partira em busca das minas de prata na 

região, acompanhado de 100 soldados e 600 carregadores (Rodrigues, 2013, p. 130). A 

prata era cada vez mais requisitada entre o comércio da Índia e da China e o cobre, 

também abundante na região, era indispensável ao fabrico de artilharia cada vez mais 

procurada (Idem, Ibidem).  

A tensão entre o Mwenemutapa e os portugueses aumentava, pois apesar deste 

ter cedido todas as suas minas, a elite Shona não era a favor e, certamente, faria pressão 

para que as restituísse. Assim, em 1615 Gatsi Rusere declarou guerra aos fortes 

portugueses. No entanto a região foi atingida pela seca e o vice-rei foi obrigado a enviar 

arroz para Moçambique (Vice-rei, 1614, apud Rodrigues, 2013, p. 131). Em 1616, 

Madeira abandonou Chicoa.  

No entanto, o plano de exploração das minas de Chicoa não terá sido 

abandonado. Em 1619, D. Nuno Álvares Pereira, então nomeado governador e 
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conquistador dos Rios de Cuama e das Terras do Mwenemutapa, chegou a Moçambique 

com 221 soldados e partiu de imediato para o Zambeze. Consigo levava um mineiro 

castelhano, de nome Cristóvão Tirado, que em 1621 avisava o rei da inexistência de 

prata abundante na região (Pereira, 1621, apud Rodrigues, 2013, p. 136).  

No entanto o plano da extração das minas de pratas na região não foi 

abandonado. Aconselhava-se aos capitães que deveriam manter as boas relações com o 

Mwenemutapa e atender aos seus pedidos, como o pagamento atempado da curva 

(Vice-rei, 1622, apud Rodrigues, 2013, p. 137). 

Em 1629, um novo tratado vem preconizar a livre circulação de homens e 

mercadorias isentos de qualquer tributo, tornando o Mwenemutapa vassalo da Coroa 

Portuguesa (Costa, 1982, p. 35-36). Os portugueses deixaram de se sujeitar ao protocolo 

Shona e passaram a poder apresentar-se ao Mwenemutapa sem o pagamento da boca, 

andar descalços e armados, bem como sentar-se em cadeiras ou esteiras no dzimbabwe 

do chefe (Lobato, 1962, p.85; Rodrigues, 2013, p. 141). 

Este tratado marca um novo período na dominação mercantil portuguesa. A 

perda de controlo dos mecanismos de gestão e redistribuição dos bens de prestígio pela 

aristocracia Shona e o crescente poderio dos portugueses marca o séc. XVII até ao final 

do séc. XIX, com crises crescentes e instabilidade dentro do sertão.  

Depois de 1629 os portugueses passaram a viajar pelo sertão e a negociar sem 

necessitarem de qualquer tipo de autorização, aproveitando-se para usurpar terras e 

recrutarem mão-de-obra pela força (Rodrigues, 2013, p. 141). Os portugueses abriram 

as próprias minas e multiplicaram as feiras fortificadas, demonstrando a instabilidade 

vivida na região. Utilizaram as feiras anteriormente fundadas pelo Mwenemutapa no 

século anterior, como Luanze, Bocuto e Massapa/Branda, expandindo-se e fundando 

novas feiras em Makaha, Quitamborvize, Dambarare e Ongoe, Chipiriviri (Newitt, 

1997, p. 96). Em Manica, a principal feira era a de Macequece e Matuca, esta última 

funcionava como uma feira particular. Para além de espaços comerciais, estas feiras 

encontravam-se em importantes pontos de extração do ouro. 

Apesar do falhanço do programa para o controle e exploração das minas, o 

período que se seguiu após o tratado de 1629 foi de verdadeira expansão das actividades 

comerciais e do poder de particulares espalhados pelo sertão. Esta dispersão de 
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mercadores nas terras altas diferiu da ocupação do vale por ter sido iniciado e levado a 

cabo por particulares, ao contrário da do vale que respondeu a um povoamento oficial 

da Coroa. O domínio territorial destes mercadores concedeu-lhes bastante poderio junto 

das populações locais (Rodrigues, 2013, p. 185). 

Estes mercadores possuíam exércitos que assaltavam as aldeias perto das minas 

para obter alimentos e cativos, contribuindo para a despovoação das aldeias e das minas. 

Esta situação enfraquecia a autoridade do Mwnemutapa, que se baseava no controlo do 

processo de mineração e comercialização do ouro. Os bens importados, que eram 

distribuídos pelos chefes Shona para recompensar os seus súbditos e firmar alianças, 

deixaram de afluir. Assim, em 1683 o Mwenemutapa ordenou o fecho das minas e para 

que a extração aurífera nos seus territórios fosse proibida em resposta ao impacto 

mercantil nas suas terras (Idem, p. 242). 

As últimas décadas do séc. XVII viu a ascensão dos Changamira, associados ao 

“Estado” Rozvi, os Shona islâmicos, sob liderança de Dombo, cujos portugueses 

identificam como sendo um pastor de Mukombwe, que terá recebido terras do 

Mwenemutapa. O seu poder ter-se-á constituído sobre guerras a Sul, contra os Torwa, 

acabando por conquistar a sua capital, Khami em 1630 e com guerras a Norte e Leste, 

contra os portugueses e o Mwenemutapa (Idem, p. 239). 

Face à cada vez maior dependência dos portugueses, o Mwenemutapa aliou-se 

ao Changamira em 1693 lançando um poderoso ataque, com o objectivo de expulsar os 

mercadores portugueses da região. A maioria das feiras portuguesas são arrasadas, 

principalmente a feira mais importante do planalto, Dambarare, enquanto os fortes de 

Sofala, Sena e Tete são atacados (Idem, p. 247). Este ataque veio acabar com o domínio 

mercantil português no planalto e veio impor a hegemonia Changamira no mesmo 

durante todo o séc. XVIII. As relações comerciais com os portugueses apenas são 

reatadas na segunda década do séc. XVIII, em Manica, por iniciativa deste. O 

Changamira concedeu uma pequena porção de terreno para a instalação de uma feira, 

mas proibiu qualquer controle sobre a actividade de mineração, que era controlada pela 

aristocracia local e obrigou ao pagamento da curva (Idem, p. 281-284). 

Estas restrições do Changamira fizeram com que os portugueses recuassem para 

as terras baixas do Sul do rio Zambeze (Idem, p. 319). Esta perda de controlo das feiras 



Traços da presença portuguesa no Vale do Zambeze entre os sécs. XVI-XIX à luz 
das pesquisas realizadas pela Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(JIU) entre 1971 e 1972 
 

 

 

54 
 

do planalto afetou drasticamente a região. O planalto zambeziano perdera o interesse 

mercantil, sendo que o Norte do Zambeze e as baías de Inhambane e Maputo são agora 

o foco, agora com do marfim e de mão-de-obra escrava. O período áureo da exploração 

mineira em território Marave deu-se entre 1740-1760 e as principais minas em 

actividade eram as de Mixonga, Pemba, Cahora Bassa, Cassunça e Mano (Idem, p. 336-

339). 

O Changamira estava interessado no comércio com os portugueses, pois eram 

estes que controlavam as rotas entre o sertão e o Índico. A elite continuava a não 

dispensar as contas e os tecidos, que eram usados para manter a elite. Assim, em 1719 a 

feira de Manica é reaberta, assim como o reconhecimento de uma nova feira no Zumbo 

(Idem, p. 283).  

A feira do Zumbo terá sido criada após a expulsão dos mercadores de 

Dambarare, por um Francisco Rodrigues ou pelo Goês Custódio Pereira. Primeiramente 

a feira terá funcionado na ilha de Meroa ou Chitakatira, um pouco abaixo da 

confluência do Zambeze e do Aruângua Norte. Perto de 1723 a ilha foi engolida pelo 

Zambeze e assim os mercadores mudaram a sua actividade para o território do Zumbo, 

na margem oriental do Aruângua (Idem, p. 288-289). Em 1788 mudaram-se para 

Makariva, na margem ocidental do mesmo rio, no território hoje conhecido como Feira, 

já na actual Zâmbia (Mudenge, 1977, p. 388-389). 

A partir desta feira saíam as rotas comerciais que conduziam ao Sul do 

Zambeze, abastecendo a Mocaranga, Muzeruru e Butua, tornando-se assim, a feira mais 

importante do séc. XVIII.  

Em 1729 passou a vila, sendo nomeado um juiz e um Capitão-mor (Rodrigues, 

2010, p. 39). Entre 1730 e 1760 o Zumbo tornara-se próspero, fase conhecida como a 

“febre do ouro” e em 1763 estimava-se que nele habitassem mais de 200 famílias 

(Miller, 1910, p. 418).  

Esta prosperidade, mas também instabilidade constante, fez com que por volta 

de 1720 se construísse o primeiro forte do Zumbo (Pereira, 1966, p. 212), designado por 

Forte Velho II pela BEPA (Ramos e Rodrigues, 1978) e por volta de 1729 foi 

construído o Forte D. José e o convento de S. Domingos (Vieira, 1934, p. 24). 
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Devido à constante instabilidade vivida no planalto, a feira Zumbo encontrava-se 

muitas vezes ameaçada pelos sucessivos conflitos militares entre os chefes Shona. Em 

1772 Ganyambadzi cercou a feira do Zumbo, aparentemente com apoio dos 

dominicanos, ressentidos com o facto de lhes ter sido retirado o comando da feira, 

dando asilo e apoio a Ganyambadzi (Rodrigues, 2013, p. 329). Em 1778 a feira volta a 

ser cercada, desta vez por Kasiresire, um seguidor de Changara. Os portugueses 

pediram auxílio a Butua e ao Dande, que acabaram por eliminar o príncipe. Em 1781, 

Changara, que se intitulara o rei do Zumbo, ordenou o encerramento da feira, alegando 

que os mercadores teriam usado a rota a Sul do rio, em vez de utilizarem a margem 

Norte, tentando assim escaparem-se do pagamento de impostos (Idem, p. 331). 

Mas a instabilidade não era só militar e política. No final do séc. XVIII o vale do 

Zambeze e Chidima foram assolados por uma grave seca, acabando por fragmentar o 

poder do Changamira com o seu assassinato. Em consequência desta instabilidade, o 

Zumbo foi muralhado pelo capitão-mor (Dinis, 1802, apud Rodrigues, 2013, p. 333). 

Até ao início do séc. XIX, o Zumbo vivera em relativa paz. Em 1804 o chefe 

Mburuma IV tomou o poder, declarando guerra aos portugueses, atacando a vila do 

Zumbo em 1813. Em 1836 o Zumbo voltou a ser atacado e abandonado (Newitt, 1997, 

p. 192). 

Somente em 1861 é que a feira voltou a adquirir alguma importância, com a 

nomeação de um novo Capitão-mor, Albino Manuel Pacheco, cuja cerimónia de tomada 

de posse se realizou no Forte D. José (Boletim Oficial do Governo da Província, 1862, 

apud Rodrigues, 2010, p. 40). A sua reabertura prende-se com o interesse dos Ndebele, 

que terão conseguido instalar-se na região do “Estado” Butua, que desde finais do séc. 

XVIII se encontrava enfraquecido devido às secas sucessivas (Newitt, 1997, p. 261). 

A prosperidade do Zumbo deveu-se ao comércio do ouro, cobre mas também do 

marfim e do comércio de escravos, já no séc. XIX. Em 1864 há a notícia do abate de 

2000 elefantes e do fornecimento de 1700 arrobas de marfim ao Zumbo (Rodrigues, 

2010, p. 42). Ao longo do séc. XVIII o comércio de escravos ganhara mais importância 

económica.  

A partir de 1740 os franceses começaram a necessitar de mão-de-obra para as 

suas colónias no Índico, nas ilhas de Bourdon e França. Inicialmente abasteciam-se em 
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Madagáscar, mas não tardou em explorarem outras fontes de escravos, nomeadamente 

em pontos controlados pelos sultões de Omã e pelos portugueses. Os lucros obtidos na 

venda de escravos aos franceses eram bastante elevados, dando inicio a um comércio 

ilícito em grande escala (Newitt, 1997, p. 228). Em 1812 o porto de Quelimane foi 

elevado a categoria de Capitania, o que demonstra o aumento do tráfico de escravos por 

este porto (Idem, p. 231). 

Os senhores dos prazos envolveram-se no comércio esclavagista, como o faziam 

noutros ramos do comércio, o que veio ter graves consequências demográficas na região 

dos Rios. Este comércio chegou a ultrapassar o lucro obtido com o comércio do marfim 

(Medeiros, 1988, p. 21). 

Para além do recente fluxo do comércio de escravos, uma nova mercadoria 

afluía ao território moçambicano: as armas. Os portugueses haviam renunciado este 

comércio, mas a chegada dos franceses veio mudar o embargo às armas (Newitt, 1997, 

p. 230). 

Durante o séc. XIX, ao mesmo tempo que o comércio de escravos aumentava 

para as Américas, este diminuía para o Atlântico africano. As pressões inglesas em 

muito contribuíram para o declínio do tráfico atlântico, tendo este sido proibido em 

1807 (Zonta, 2012, p. 323). Em 1836 Portugal viu-se obrigado a emitir um decreto onde 

se abolia a escravatura, no entanto este decreto em pouco veio impedir a continuação do 

tráfico, sendo que não foram tomadas quaisquer medidas fiscalizadoras (Newitt, 1997, 

p. 248). No entanto o tráfico continuava, chegando a aumentar nos portos de 

Moçambique. Isto deveu-se à dificuldade em vigiar os navios que saiam dos portos de 

Moçambique, controlados pelos portugueses, mas também pela necessidade de trabalho 

escravo nas fazendas e plantações americanas (Idem, Ibidem). Estima-se que mais de 

160.000 escravos tenham saído de Moçambique na última metade do séc. XIX (Capela, 

1989, p. 58).  

A década de 70 do séc. XIX assiste a um interesse renovado, por parte das 

potências europeias, em África em busca de matérias-primas e à conquista de novos 

mercados (Teixeira, 1987, p. 688). Para isso era necessário conhecer o terreno. Além 

das rotas africanas preexistentes, os portugueses e os pombeiros africanos ao seu serviço 

já se tinham aventurado no interior de África e no que toca a Moçambique, destacam-se 
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as expedições de Francisco José de Lacerda e Almeida, de Tete a Cazembe em 1798, a 

de Pedro João Baptista e Anastácio Francisco de Mucary a Tete, entre 1802 e 1814, a de 

Correia Monteiro e Pedroso Gamito, de Tete a Cazembe em 1831-1832 (Santos, 1988, 

p. 191, Henriques, 2004, p. 75). Expedições como estas contribuíram para argumentar o 

reconhecimento do princípio dos “direitos históricos” dos portugueses como base para 

reclamarem essas terras como suas. 

No entanto, a partir de 1875, a situação muda profundamente. No ano seguinte, 

na Conferência de Bruxelas, ouvem-se as primeiras críticas aos direitos históricos dos 

portugueses e assiste-se ao emergir do princípio da ocupação efectiva, que descartava 

qualquer interesse histórico nos territórios e apenas lhe interessava a recente corrida 

colonial das potências europeias aos territórios africanos (Santos, 1988, 268; Teixeira, 

1987, p. 690), período que ficou conhecido como o Scramble for Africa. 

Enquanto as potências europeias ocupavam África, em Portugal, a Sociedade de 

Geografia de Lisboa alertava para a questão colonial, lançando as primeiras grandes 

viagens de exploração portuguesa. Em 1877 uma expedição liderada por Serpa Pinto, 

Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens sai de Benguela em direcção ao Bié aonde se 

divide, o primeiro prosseguindo na direcção da costa oriental. Entre 1884 e 1887, 

Henrique de Carvalho explora toda a região da Lunda. Entre 1884 e 1885 Capelo e 

Ivens de Moçâmedes a Quelimane e Serpa Pinto e Augusto Cardoso exploram a zona do 

Niassa, Chire até Quelimane; Augusto Cardoso, em 1883, o interior de Sofala a 

Inhambane (Santos, 1988, p. 303). 

A 15 de Novembro de 1884 iniciou-se a Conferência de Berlim que veio 

solucionar dois problemas: o primeiro, prende-se com a bacia do Congo, reconhecendo 

a soberania da Associação Internacional do Congo, tornando-se o estado independente 

do Congo tendo como soberano Leopoldo II da Bélgica. Em segundo, reconhecer o 

princípio da ocupação efectiva e considerar apenas o valor adjutório ao princípio dos 

direitos históricos (Teixeira, 1987, p. 692). A partir daqui, Portugal vê-se obrigado a 

ocupar efectivamente os território que reclamava o seu direito histórico, no que toca ao 

interior africano.  

À data da Conferência de Berlim, as colónias africanas tinham pouco peso na 

economia da metrópole.  
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No decorrer da Conferência de Berlim a Sociedade Portuguesa de Geografia 

apresentou o projecto da África Meridional Portuguesa (ligação entre Angola e 

Moçambique) que ficou conhecido como o Mapa Cor-de-Rosa. As expedições para 

realizar o Mapa Cor-de-Rosa lançaram-se em 1887, Paiva de Andrade ocupa a 

Zambézia, Vítor Cordon e António Maria Cardoso ocupam o Niassa e outras regiões do 

Norte, Artur Paiva e Paiva Couceiro ocupam o Bié. Por fim, Serpa Pinto ocupa o 

Tungue, região onde os ingleses tinham o seu protectorado dos Macocolos, cruzando as 

duas esferas de influência portuguesa e britânica. O projecto do Mapa Cor-de-Rosa que 

chocava com os interesses britânicos, que queriam transitar livremente entre do Cairo ao 

Cabo, com efeito, em 1890, o Governo Inglês decide abrir com Portugal um conflito 

diplomático, conhecido como o Ultimatum, exigindo a retirada imediata das forças 

militares portuguesas dos territórios pretendidos pela Coroa britânica e em consequência 

todas as relações seriam cortadas e por fim um ataque armado.  

O incremento das trocas comerciais, mas também a pressão diplomática inglesa, 

terá justificado a construção de outro forte, que ficou concluído em Junho de 1889, 

baptizado de Forte D. Afonso (Sampaio, 2006, p. 216). Este forte foi considerado como 

a última construção militar portuguesa em Moçambique (Rodrigues, 2010, p. 42). 

No que toca ao Forte de Cachomba, não temos qualquer documento que 

comprove a data da sua construção. A sua documentação poder-se-á ter perdido após a 

extinção do Distrito de Tete e a criação do Distrito da Zambézia, onde toda a 

documentação foi enviada em 1892-93 para Quelimane. Durante essa viagem todo o 

arquivo se perdeu com o afundamento da pequena embarcação onde seguia tal 

informação, na zona de Lupata (Silva, 1927, p. 16). 

Em 1886 passou a haver entrega de correio no Zumbo duas vezes por mês. O 

correio era distribuído por duas praças que saindo de Tete, encontravam-se em 

Cachomba com duas do Zumbo, onde permutavam as malas (Sampaio, 2006, p. 215). O 

sítio é mencionado por Manuel Lobato (1996, p. 199) como o principal mercado de 

escravos da alta Zambézia.  

Em 1888 a Expedição Portuguesa a M’Pesene, comandada por Carl Wiese e 

Magalhães e Solla saiu do Comando Militar de Cachomba (Magalhães e Solla, 1907, p. 

241-247, apud Rodrigues, 2010, p. 346). Esta é a primeira referência ao Comando 
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Militar de Cachomba, que volta a ser referenciado em 1892, quando o Governo Militar 

da Chicôa ter-se-á instalado em Cachomba (Idem, p. 58). 

Em 1890 o forte é assinalado por Manuel Lacerda e Luís Inácio, então 

Governador do Distrito, num mapa dos prazos do Zumbo (Rodrigues, 2010, p. 259). 

Há conhecimento de que o edifício estaria em utilização até 1917 (Pélissier, 

1988, p. 373) e registos vários relacionados com o topónimo. 

A 20 de Agosto de 1890 é assinado o Tratado de Londres, que reconhece a 

soberania britânica sobre a região do Chire até ao Zambeze, em troca do 

reconhecimento do domínio português no planalto de Manica e Angola. Portugal 

poderia traçar estradas, caminhos-de-ferro e linhas telegráficas nos territórios a Norte do 

Zambeze reservados à autoridade britânica.  

A vila da Feira passou para domínio inglês, tendo o distrito do Zumbo sido 

considerado desnecessário e extinto três anos depois. O período seguinte é marcado por 

alguma instabilidade e receio da perda de domínio português em regiões de 

Moçambique, mas também a questão da rendosa cobrança dos impostos. 

 

4. O dzimbabwe do Songo 

4.1. Localização e ambiente 

O dzimbabwe do Songo situa-se no planalto de mesmo nome, na confluência do 

rio Ruenha com o rio Zambeze, na margem Sorte deste, na vila do Songo, na província 

de Tete. Foi construído numa posição central na área do planalto, num pequeno 

afloramento rochoso a cerca de 130km Noroeste da cidade de Tete, a cerca de 10-12km 

ao Sul do rio Zambeze.  

Localiza-se na folha 4 da carta de Moçambique 1:250 000 (Fig. 6). 

Coordenadas: Longitude Este 32º 46’ 20’’, Latitude Sul 15º 36’ 52’’  
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4.2. A tradição oral 

Muitos investigadores acreditam que a tradição oral pode servir de ponte entre a 

Arqueologia e a História documentada de forma a identificar linhagens políticas ou 

acontecimentos históricos e relaciona-los com sítios arqueológicos pré-coloniais 

africanos (Boeyens, 2012), especialmente no que toca ao Grande Zimbabwe e “Estados” 

posteriores, como já referido por Beach (1980).   

Os primeiros dados de tradição oral disponível para o Songo foram registados 

por Santos Júnior: 

“(…) was inhabited by the dêmas, a native tribe of very primitive customs and 

that practised anthropophagy. And on the base of the same moutains lived the 

machindas, who spread as far as Chicoa, Angara and Chicoa, in the territories of 

Inhampando – the name of an ancient king of the same tribe, also applied to its present 

chieftain.Now that first Inhampando put one day a swarm of bees into a bag and 

ascended by himself the mountain in order to meet the dêmas. It was forbidden to the 

machindas to enter the domains of the dêmas without a special permit; therefore, when 

they saw him there, they wanted to imprison him, but dared not do so because the 

Inhampando threatened them to open the bag, so that all of them would die. Taken to 

the chieftain of the dêmas, called Songo, the latter would have asked from the chieftain 

of the machindas: - Wherefore comest thou here? – To force you no more to eat human 

creatures. And if you don’t promise that henceforth you will no more eat human flesh, I 

will at once open my bag and all you shall die. Terrified by his menace, they at once 

solemnly swore no more to eat human flesh. Meanwhile the Inhampando, as a 

punishment for those who had eaten their fellow creatures, ordered a vast amount of 

stone to be carried to the spot, and all of it was then heaped into a sort of wall, which, 

according to my informant, has still to be seen there.” (Santos Júnior, 1941, p. 69-70). 

Durante a Campanha Nacional de Preservação e Valorização do Património 

Cultural em 1979, os agentes locais recolheram também informação oral do Songo que 

vai de encontro à informação dada por Santos Júnior. O local é conhecido como Katuta-

Mabwe que significa “transportar pedras” devido à sua tradição oral regional (Macamo 

e Duarte, 1996, p. 563). 
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Este registo conduziu Solange Macamo e Duarte Teixeira (Idem, Ibidem) a 

relacionarem a construção do dzimbabwe do Songo ligada à dinastia Nhampando, 

datada de 1720, que teria transferido a sua capital para a área Norte do planalto do vale 

do Zambeze durante o séc. XVIII (Beach, 1980, p. 144), período este que coincide com 

uma das datas de C14 da escavação de 1995-1996, correspondendo a uma etapa de 

presença humana no sítio entre os sécs. XVIII e XIX (Macamo, 2006, p. 42). Esta 

ocupação tardia não deve, contudo, corresponder à construção e primeira utilização do 

sítio. 

4.3. As intervenções de terreno     

 4.3.1. A brigada do vale do Zambeze (1971-1972) 

O dzimbabwe do Songo consiste numa construção constituída por um aterro ou 

embasamento de blocos de pedra e terra que assentavam sobre um afloramento rochoso, 

sobre o qual se ergueu o muro elíptico. No interior do recinto foram encontrados restos 

de 3 casas tradicionais de “pau-a-pique” e uma área metalúrgica (Fig. 7). 

O sítio nunca tinha sido intervencionado até 1972-73 pela equipa da JIU, que se 

deslocou até à vila do Songo, por ali ter sido assinalada a existência de um recinto 

amuralhado por Santos Júnior (1941), que segundo Miguel Ramos “poderia ser uma 

construção relacionada com a «cultura Zimbabué Monomotapa».” (Ramos, 1973, p. 

12). 

O local encontrava-se totalmente envolto por uma espessa camada de vegetação, 

incluindo árvores de grande porte cujas raízes ameaçavam destruir o que restava das 

muralhas. A equipa, à data com apenas quatro membros, viu-se obrigada a contractar 

alguns trabalhadores da zona para cortar as árvores de grande porte e a restante 

vegetação em volta da estrutura. Após limpa, a plataforma superior do recinto foi 

dividida em quadrantes para se proceder ao levantamento topográfico utilizando o 

Método da Irradiação, de acordo com Rodrigues (2009, p. 101).  

Exumou-se indústria lítica, predominantemente de quartzo, cerâmica local com 

decoração geométrica, fragmentos de moldes e outros objectos não identificados, e 
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pedaços de escória de fundição. Não foram identificados quaisquer objectos que nos 

remetessem para o comércio com o Índico.  

A equipa fez ainda o reconhecimento em zonas adjacentes do amuralhado do 

Songo e em todo o planalto, o que permitiu recolher vários materiais líticos e amostras 

de sedimentos. A equipa realizou ainda uma série de fotografias aéreas. 

“Não seria possível, dentro dos meios disponíveis para a realização dos 

trabalhos de campo em tão vasta região, efectuar estudos exaustivos, mesmo restritos 

às áreas prospectadas, tal a riqueza e variedade das estações arqueológicas que a cada 

passo se encontram. Todavia, os materiais recolhidos e as observações efectuadas 

permitem já, se forem devidamente completadas pelos necessários estudos de 

laboratório e de gabinete, elaborar alguns trabalhos que possam contribuir para o 

conhecimento da história da presença do homem no vale do Zambeze. Não caberiam 

nesta pequena nota descrições pormenorizadas, nem a discussão da multiplicidade das 

hipóteses de interpretação que foram surgindo no decorrer dos trabalhos, pelo que 

tentamos dar uma ideia do que se fez, procurando, ao mesmo tempo, chamar a atenção 

para o mundo aliciante que nos oferece a exploração arqueológica das nossas 

Províncias Ultramarinas.” (Ramos, 1973, p. 14).  

As escavações deram-se em duas campanhas distintas, a primeira em 1971 e a 

última em 1972. No primeiro ano de escavações deu-se prioridade à recolha de 

superfície dos artefactos líticos e cerâmicos e à primeira escavação, definindo a Camada 

2, que permitiu recolher alguns fragmentos cerâmicos que inicialmente afloravam parte 

à superfície. Todos os fragmentos foram registados e fotografados e desenhados in situ. 

Na segunda campanha o trabalho de campo privilegiou as zonas com vestígios 

de construções habitacionais, restando apenas fragmentos de daga in situ, formando a 

base das casas típicas de “pau-a-pique”, no total de três e ainda restos da estrutura da 

oficina metalúrgica. 

O solo foi dividido em quadrantes, numerados de 1 a 4, que por sua vez foram 

divididos em sectores, sendo cada um deles definidos paralelamente ao eixo maior e 

identificado por numeração romana de I a VIII. A sua vastidão levou a uma 
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quadriculagem materializada ao nível do solo com 5 m de lado – quadrado grande (Q g) 

e definida por letras maiúsculas alternadas a partir do eixo central, sendo: o orientado a 

Norte marcado de A a M (A, C, E…) e orientado a Sul, de B a N (B, D, F…), sendo 

igualmente numeradas alternadamente, assim no lado Oeste nºs 1, 3, 5, 7… e no lado 

Este nºs 2, 4, 6, 8, etc.  

As camadas foram identificadas por algarismos árabes e numeradas de cima para 

baixo, o critério foi de carácter macroscópico e residia na cor, textura, estrutura e 

consistência, tal como é proposto por Limbrey (1975, p. 256, apud Rodrigues, 2009, p. 

112). 

4.3.2. A intervenção de 1995-2001  

De 1995 a 2001, no âmbito do projecto Sida/SAREC, o sítio voltou a ser 

intervencionado e estudado, com escavações dirigidas por Solange Macamo entre 1995 

e 1996 (Macamo, 2006, p. 192).  

Entre 1995-96 foram realizadas mais de 10 sondagens, tendo sido recuperadas 

amostras de carvões para datação que foram retiradas da Sondagem nº 13, situada a 

Nordeste da plataforma, a 3m da muralha, perto de um arbusto e de vestígios de uma 

área domestica. As amostras foram posteriormente tratadas pela Universidade Uppsala, 

cujos resultados apresentamos na Tabela 1 (Idem, p. 120).  

A área escavada perfez um total de 23m2, de onde exumaram cerca de 262 

fragmentos cerâmicos com e sem decoração, escória de ferro e carvões. Mais uma vez, 

artefactos importados não foram identificados.  

Entre 1997-98 a campanha limitou-se à elaboração de uma planta topográfica 

(Fig. 8) e em 2001 o sítio foi visitado por Paul Sinclair da Universidade Uppsala com o 

objectivo de identificar processos secundários assim como actividades humanas no 

Songo (Idem, p. 112).  

A descrição da arquitectura do Songo feita por Solange Macamo apresenta 

elementos novos, desconhecidos até então, que demonstram ser de maior interesse. Do 

lado Ocidental da plataforma foi identificada uma acumulação de pedras, que já teria 
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sido identificada por Miguel Ramos (1973) mas dada a escassez de tempo não foi 

possível estudar. Segundo Liesegang (2005, apud Macamo, 2006, p. 190) seria um 

depósito de sal que teria sido queimado e assim vitrificado. No entanto não foram 

retiradas amostras para datação e o relatório nunca foi publicado. 

4.4. As estruturas preservadas  

Arquitectonicamente o Songo trata-se de uma construção de granito de tradição 

Grande Zimbabwe e Khami. O granito no distrito de Cahora Bassa formou-se entre o 

Pré-Cambriano e início do Paleozóico e aparenta uma cor acastanhada devido à 

presença de óxido de ferro na região. A abundância desta rocha fez com que fosse 

preferida na construção, como podemos verificar no Songo e em construções vizinhas 

em diferentes épocas históricas. 

A estrutura foi constituída por um aterro ou embasamento de blocos de pedra e 

terra que assentavam sobre um afloramento rochoso, sobre o qual construíram a 

plataforma, de forma elíptica (Fig. 9 e 10). A plataforma é inclinada em direcção a 

Norte e está situada a cerca de 7-8m acima da superfície da terra circundante. Ainda a 

Norte, a zona da entrada estava coberta de blocos de pedra e a partir dela desenvolvia-se 

um corredor ou rampa onde ainda se verificava grande parte da estrutura primitiva de 

alvenaria de pedra que formava e consolidava as laterais, sendo esta uma das 

características das construções de tradição Khami (Robinson, 1959, p. 11).  

Nas zonas mais intactas é ainda possível registar que se está perante uma 

construção classificada por Whitty (1961) de “P” (Fig. 11). Whitty desenvolveu a ideia 

de que as muralhas de pedra do sítio arqueológico do Grande Zimbabwe apresentam 

várias fases ou tipos de construção, sendo a ‘P’ caracterizada pela construção das 

paredes a partir de blocos dispostos horizontalmente “producting false courses that dip 

and swoop” (Idem, p. 8). No entanto, apesar das várias etapas de construção terem um 

significado cronológico distinto no Grande Zimbabwe, o mesmo pode não acontece nos 

sítios arqueológicos identificados a Norte do planalto. Sítios como Nhunguza e 

Zvongombe apresentam muralhas P, PQ, e Q em sequência, sem qualquer evidência de 

uma ruptura temporal clara (Pwiti, 1996, p. 39), tornando difícil assegurar uma 

cronologia exacta a partir deste método de observação.  
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É ainda visível uma escadaria, com cerca de 20,6m por 7,6m, que segundo 

Liesegang (1995, apud Macamo, 2006, p. 189) teria sido completamente ou 

parcialmente coberta por um telhado com uma porta à entrada. 

No extremo Sudoeste, também o ponto mais alto do recinto, sobressaía um 

núcleo de blocos de rochas graníticas. A zona Sul encontrava-se quase destruída, mas a 

estrutura ligava-se com o afloramento rochoso que lhe servia de suporte.   

A Oeste a situação era idêntica mas “tudo aponta que parte de uma estrutura 

(cercado?) em alvenaria de pedra estava derruído, dada a grande quantidade de pedra 

que nessa área era visível na plataforma superior do muralhado.” (Rodrigues, 2009, p. 

103). A intervenção de 95-96 veio esclarecer esta situação, concluindo ser um galpão de 

armazenamento de sal que se fundiu quando a plataforma foi queimada. Graças às novas 

tecnologias, conseguimos trocar algumas mensagens com Gerhard Liesegang, 

responsável pelo único relatório sobre este depósito de sal no Songo, que, apesar de não 

nos ter disponibilizado tal relatório, deu-nos uma breve descrição do mesmo: 

“If I remember correctly the interpretation of burnt salt deposit comes from 

relatively thick glass flux on what seemed to be burnt clay in a small rectangular 

building. The alternative would be bags with glass beads. Since the flux was grey and 

not coloured I ruled out beads. If I remember correctly I did not elaborate on this is my 

short report. The scientific responsibility was with Solange and the swedish supervisors. 

I do not know if they took samples. The historical knowledge about the site (17th-18th 

century) and scarcity of occupation traces not make it advisable to incur the cost of 

dating the little charcoal found there, but I do not know what was done in the second 

campaign (…) from the point of view of architecture, Songo is a one period platform 

site just as the Khami sites and the only place with old deposits might have been at the 

entrance, where there was a nest of wild bees and therefore inaccessible.” (Liesegang, 

G. – Re: Songo [Mensagem eletrónica via Academia.edu]. 17 Setembro de 2014. 

[Consult. 18 Setembro de 2014]. Comunicação pessoal. 
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4.4.1. O forno (?) de fundição  

A estrutura a que Rodrigues (2009, p. 125) designou como um “complexo do 

forno de fundição”, situava-se do lado direito da entrada do recinto (Fig. 12). Na área 

emergiam grandes fragmentos de daga, parcialmente cobertos por areia grossa e que 

seriam referentes aos alicerces da estrutura (Fig. 13). Foi possível registar uma sucessão 

de estruturas e subestruturas interligadas, distribuindo-se por uma área na ordem dos 

73m2. 

A arquitectura demonstrava uma câmara subcircular, designada por “Câmara I", 

e era constituída por uma base de daga, levantada depois do assentamento de um soco 

ressaltante de forma anelar, construído sobre o revestimento de terra batida que 

constituía o piso de toda a plataforma superior. Acreditamos que esta estrutura seja uma 

estrutura habitacional, que serviria como oficina. O seu diâmetro é de 8m, que vai de 

encontro aos diâmetros das restantes estruturas habitacionais.  

Anexa a esta encontrava-se a “Câmara II”, uma espécie de anexo, que se 

desenvolvia nos Q grande D 7, B 5 e B 7. Apresentava uma planta semicircular e um 

diâmetro interior de 3,5m, com uma espessura média de 0,50m das paredes. Paralelas a 

esta, encontravam-se mais três pequenas plataformas, que foram designadas por letras a; 

b; c, todas com uma planta semicircular. O seu diâmetro era idêntico para as 3 

plataformas, na ordem dos 1,70m. Ao todo, estas estruturas perfaziam um total de 

132m2. Este complexo de estruturas corresponderia assim a três fornalhas de redução 

anexas à “oficina”. 

A camada superficial deste complexo era constituída por areia e fragmentos de 

daga que afloravam à superfície. A Camada 1 era constituída por areia e terra com 

pedaços fragmentados de daga. A Camada 2, na “Câmara I”, era composta por areia e 

terra argilosa de cor castanha escura e bastante compacta contendo fragmentos de daga, 

restos de escória e fragmentos de cerâmica comum e fragmentos de molde, enquanto 

que na “Câmara II”, a mesma Camada 2, era formada por terra compacta, com 

fragmentos de escória e daga. A Camada 3 na “Câmara I” e “II” teria cerca de 25cm de 

altura e logo de seguida estaria o piso rochoso da plataforma (Fig. 14). Esta camada 
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forneceu fragmentos de cerâmica local, escória e seis fragmentos de madeira 

petrificada, sendo que três apresentavam vestígios de escória de fundição. Não sabemos 

a utilidade destas peças, mas talvez fossem fragmentos de moldes. 

A escória exumada foi estudada e foi possível aferir macroscopicamente que 

teriam ocorrido actividades de redução do minério de ferro (Idem, p. 191). 

Os carvões de madeira queimada exumados no C 12.1 Quadrante 3 D 5 e D7 – 

Câmara I – Camada 3 e 2, foram datados e permitiram situar uma primeira utilização do 

espaço entre 1397-1488 cal AD, podendo esta ter-se prolongado até ao primeiro quartel 

do séc. XVII (Tabela 1).  

Esta estrutura foi posteriormente destruída por um agricultor da zona (S.N.M.A., 

1981, apud Macamo, 2006, p. 112).  

4.4.2. Os restos de estruturas domésticas  

As áreas onde outrora se ergueram habitações foram escavadas e registadas no 

Quadrante 1, 2 e 4. Foram registadas três áreas habitacionais de planta circular. 

Todas as habitações registaram uma base de daga que ajudavam a tornar a 

estrutura da construção mais sólida e pavimentada. Esta aumentava de espessura à 

medida que se aproximava da orla exterior de cada construção, ainda com vestígios 

negativos da presença de toros de madeira na vertical de modo a apoiar a construção. 

A habitação nº 1, situava-se no Quadrante 1 – Sector III e seria a habitação mais 

pequena das três, com 8,3m de diâmetro. A habitação nº 2, situada no Quadrante 2 – 

Sector IV e a habitação nº 3, situada no Quadrante 3 – Sector I, apresentavam ambos 

cerca de 10m de diâmetro. 

Da área das habitações foram exumados vários fragmentos cerâmicos, incluindo 

fragmentos com decoração. 
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4.5. Datação 

Os restos de carvão exumados da “Câmara I”, do Sector II da Camada 2 e 3 

permitiram obter a sua datação através de C14, pelo Instituto Tecnológico e Nuclear 

(ITN) em Sacavém (Rodrigues, 2009, p. 206). De seguida apresentamos uma tabela 

com as datas C14 disponíveis para o sítio, obtidas na escavação de 1971-1972 e na de 

1995-2001: 

 

Sítio Tipo de 

amostra 

Camada Ref. do 

laboratório 

Idade BP Data 

Calibrada 

(2σ) 

Songo Carvão 

(Rodrigues, 

2009) 

Câmara I -

Camada 1 

Sac - 1596 470 +/- 

40 

1397-1488 

cal. AD. 

 

Songo Carvão 

(Rodrigues 

2009) 

Câmara I-

Camada 3 

Sac-1599 390 +/- 

45 

1436-1634 

cal. AD. 

 

Songo Carvão 

(Macamo, 

2006) 

Test pit 13 Ua-11336 180+/-75 1631-1949 

cal. AD. 

Tabela 1 – Datas C14 do dzimbabwe do Songo, segundo Rodrigues (2009) e Macamo 

(2006), calibradas pelo programa Calib. Ver. 7.0.2. 

As datas obtidas pela escavação de 1971-72 colocam a actividade metalúrgica no 

Songo como já existente, pelo menos desde os finais de séc. XIV e podendo ter 

continuado até ao primeiro quartel de séc. XVII, demonstrando que o sítio esteve 

primeiramente ocupado e em actividade ao longo de cerca de duzentos a duzentos e 

cinquenta anos.  

As datações obtidas pela escavação de 1995-2001, não só possibilitam 

considerar a tese de continuidade da actividade humana no Songo, mas como permitem 

estender essa ocupação humana até aos inícios do séc. XVIII. Porém, devido aos 

intervalos de confiança obtidos, continua não ser inequívoca a não existência de 

descontinuidades nomeadamente entre um primeiro momento e uma reocupação. 
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A apresentação de uma datação mais antiga para o sítio vem lançar uma nova 

interpretação para o dzimbabwe do Songo, que fora interpretado e associado ao séc. 

XVIII e ao “Estado” Rozvi (Macamo, 2006, p. 198), indo de encontro à história oral 

disponível para o sítio, que o relacionava com a dinastia Nhampando. Segundo Pikirayi 

(2001, p. 192) algumas fontes sugerem que, em meados do séc. XVIII, o Mwenemutapa 

terá mudado a sua capital para o vale do Zambeze, numa colina perto de Tete, que 

poderá indicar o sítio do Songo.  

A presença de cerâmica de tradição Zulu exumada da escavação de 1971-72 vem 

também atestar a presença de povos Nguni no dzimbabwe do Songo, em consequência 

da expansão de diversos grupos Nguni vindos da Zululândia no início da década de 30 

do séc. XIX para a região do vale do Zambeze (Rodrigues, 2009, p. 225).  

 As datas mais antigas colocam agora o sítio, inequivocamente, num período 

cronológico que se pode considerar dentro do processo de formação do “Estado” 

Mwenemutapa, onde os primeiros movimentos para Norte se começam a realizar após a 

cisão com o Grande Zimbabwe, que historicamente se localiza em cerca de 1450.  

A localização do dzimbabwe do Songo, às portas das gargantas do rio Zambeze, 

reforçando uma fronteira natural por excelência, será o “centro subsidiário” mais a 

Norte da extensão dos Mwenemutapa, que se conhece até hoje com uma cronologia 

mais antiga. 

5. Os fortes do Zumbo 

O conhecimento da existência de ouro no planalto foi a principal razão pela qual 

os portugueses começaram a subir o Zambeze nas primeiras décadas no séc. XVI, em 

busca das suas famosas minas de ouro.  

A feira do Zumbo era, assim como as outras feiras mais antigas, como de 

Massapa, Luanze e Bocuto, o principal núcleo comercial, onde os mercadores se 

dirigiam para permutar o ouro e o marfim, onde estes eram trocados por tecidos, contas 

e outros bens vindos de vários pontos do Globo. Dada a afluência de indo-portugueses 

no período chamado de “febre do ouro” entre 1730 e 1760, foram erguidas várias 
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estruturas de apoio militar, religioso e educacional no Zumbo, entre eles os fortes, uma 

escola de Artes e Ofícios, uma muralha, o convento de S. Domingos entre outras 

(Pereira, 1966, p. 212).  

Em 1762 o Zumbo passou a vila com a nomeação de um Juiz e um Capitão-mor. 

Em 1861, após destruição da vila do Zumbo, é nomeado um novo Capitão-mor e cuja 

cerimónia da assinatura da tomada de posse teve lugar no baluarte de S. José como 

assinala o Boletim Oficial do Governo da Província, 1862, nº 24 (Rodrigues, 2010, p. 

40). 

Em 1889 é concluído o Forte D. Afonso, já numa esfera política muito diferente 

daquela vivida no séc. XIX como explicado no ponto 3.2. 

5.1. Localização e ambiente 

O Forte Velho II, o Forte D. José e o Forte D. Afonso, localizam-se na vila do 

Zumbo, província de Tete, na margem Norte do rio Zambeze. 

Coordenadas respectivas na folha 2 da carta militar de Moçambique 1:250 000 

(Fig. 15): 

Longitude Este 30º 26’ 40’’, Latitude Sul 15º 36’ 56’’; 

Longitude Este 30º 27’ 13’’, Latitude Sul 15º 36’ 38’’; 

Longitude Este 30º 27’ 13’ , Latitude Sul 15º 36’ 48’’. 

5.2. A intervenção da Brigada do Vale do Zambeze (1971-1972) 

A primeira campanha arqueológica realizada no Zumbo, concentrou-se na 

prospecção da área envolvente do Forte D. Afonso, mas também no seu interior. A 

arquitectura foi registada, tendo sido feito um esboço cotado de toda a construção para a 
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representação gráfica das muralhas, torreões e construções de apoio existentes no seu 

interior. 

A 2º campanha alargou-se para Este, onde foram registadas ruínas de outras 

fortificações, nomeadamente o Forte Velho I, ou Forte D. José e o Forte Velho II. Os 

fortes do Zumbo nunca tinham sido estudados ou intervencionados até à intervenção da 

BEPA entre 1971 e 1972, que abordaremos separadamente nas páginas seguintes. 

5.3. Forte Velho II  

Forte Velho de Baixo, ou Forte Velho II, como designado pela intervenção da 

BEPA, cujo nome oficial não foi possível determinar. 

O forte apresentava uma planta rectangular de pedra de várias dimensões, mas o 

trabalho de campo apenas permitiu definir parte dos vestígios dos seus alicerces. 

Apresentava uma orientação geográfica diferente dos outros fortes, com fachada nobre 

virada a Norte de costas para o rio. 

A parada apresentava uma forma rectangular, definido por muralhas e a porta 

das armas desenvolvia-se numa zona externa à muralha Sul, fazendo-se o acesso por 

uma paragem de piso lajeado que dava acesso ao interior com 11m de largura.  

A construção central ou “casa do Capitão-mor”, encontrava-se no interior. 

Apresentava cinco divisões que deveria ter tido uma porta e escadas de acesso ao 

mesmo (Fig. 16 e 17). 

As muralhas exteriores apresentavam 53m por 67,30m com espessura de 0,70m 

em três dos lados, com excepção do lado virado a Sul, onde era de 1m. O corpo central 

apresentava uma largura de 17,80m por 25m. Dentro dos vestígios da muralha 

encontrava-se um pequeno aldeamento, situação que limitou a intervenção da BEPA, no 

entanto, a equipa terá contado com a colaboração espontânea dos habitantes (Rodrigues, 

2010, p. 83). 

Foi realizada uma prospecção e definição do traçado da estrutura, para realização 

do devido levantamento topográfico. Foram feitas seis sondagens, nomeadamente três 

no interior e três junto aos limites da fortificação no exterior (Fig. 18). 
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Foram exumadas, ao todo, 116 fragmentos de cerâmica local, 4 fragmentos de 

cerâmica importada, nomeadamente, 2 fragmentos de faianças pintadas e 2 fragmentos 

de porcelana, 5 peças líticas, 8 fragmentos de vidro, 2 contas de massa, e 2 de vidro, 

assim como amostras geológicas e osteológicas, que pertenciam a caprinos, sendo que 

um deles apresentava vestígios de corte.  

A caminho entre os Forte Velho II e o Forte D. José a equipa realizou algumas 

prospecções, da qual resultaram 6 fragmentos líticos, 24 fragmentos de cerâmica local, 

3 fragmentos de cerâmica importada, nomeadamente 1 fragmento de porcelana e 2 de 

faiança e 1 fragmento de vidro rosa.  

5.4. Forte D. José  

O Forte D. José apresentava uma planta sub-quadrangular (Fig. 19) e apenas 

conservava os alicerces feitos de pedra de vários tipos de rochas graníticas e de grés do 

Karroo. O forte apresentava a sua frente voltada para Sul.  

A entrada do forte era de planta rectangular e desenvolvia-se numa zona 

delimitada pela muralha. Este acesso era feito por uma escada de quatro degraus (Fig. 

21) a que se seguiria uma porta e, provavelmente, outras duas laterais que conduziam, 

ao que terá sido as instalações do Capitão-mor (Fig. 20). A casa do Capitão-mor teria de 

largura 25,70m e 19,25m comprimento. A parada apresentava 8,90m de largura por 

25,70m de comprimento. 

Foram registados os vestígios do que terão sido os torreões que se situavam no 

ângulo Nordeste e Sudoeste, bem como outras construções de várias dimensões no seu 

interior. As dimensões das muralhas eram de 49,80m por 52m, sendo a sua espessura de 

cerca de 0,60m, com excepção da muralha do lado Sul onde atingiria 0,90m.  

A intervenção de campo consistiu na limpeza do espaço, prospeções no exterior 

e interior, assim como pequenas sondagens. 

 As prospeções no exterior, realizadas em frente à área da entrada do forte até ao 

extremo Sudoeste, forneceram 27 fragmentos de cerâmica local, assim como 4 

fragmentos de ossos de animais. No interior, em toda a extensão da construção, a 

prospeção forneceu 2 peças líticas, 164 fragmentos de cerâmica local, 2 fragmentos de 

porcelanas, 2 fragmentos de vidro, e amostras geológicas. As sondagens forneceram 113 
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fragmentos de cerâmica local, 2 fragmentos de porcelana e 2 de faianças, 5 fragmentos 

líticos, 5 fragmentos de vidro, 1 conta de vidro, amostras geológicas e 6 amostras 

osteológicas, que tudo indicam serem de caprinos e bovinos. 

5.5. Forte D. Afonso 

O Forte D. Afonso apresentava uma planta rectangular (Fig. 22) e tinha cerca de 

206m de perímetro, com a sua frente virada para o rio Zambeze no sentido Sul, situação 

análoga no Forte D. José. Apresenta uma construção em alvenaria de pedra e para a 

construção e consolidação das paredes foi utilizada terra amassada e rebocada. É o forte 

melhor conservado dos fortes do Zumbo, pelo que foi possível identificar várias 

construções no seu interior, assim como descrever a sua arquitectura em geral de uma 

forma mais pormenorizada. 

 A Noroeste apresentava um grande torreão ainda conservado. Era de planta 

circular com um diâmetro interior de 12,50m, com uma espessura das paredes de 1,60m 

e altura de 2,70m. Encontrava-se bastante destruído na sua face virada a Norte. Na 

plataforma superior deste torreão estava instalado um marco geodésico. Os torreões 

seriam em forma de ferradura e teriam sido rematados por ameias, sendo que o torreão 

situado a Sudeste encontrava-se já destruído não podendo ver as ameias, mas foi 

possível calcular que teria medido cerca de 3m de altura máxima. O torreão Sudoeste 

encontrava-se menos destruído, sendo visível o seu traçado em forma de ferradura. O 

acesso aos torreões, pelo lado interno, faziam-se com degraus construídos de pedra. 

 A muralha do lado Oeste era a melhor conservada, com um comprimento de 

46,50m e 2,80m de altura junto ao torreão Sudoeste, tornando-se mais baixa à medida 

que se aproximava do grande torreão (Fig. 33), com 2,20m. Ao longo da parte central 

distribuíam-se 10 seteiras. A espessura da muralha Oeste (Fig. 32) era de 0,80m nesta 

zona. 

A fachada a Sul (Fig. 24) estava bastante destruída, restando apenas duas 

parcelas da muralha antiga. Esta fachada teria uma dimensão de 40,80m de 

comprimento com uma altura de cerca de 2,40m. A muralha a Este (Fig. 25) media 55m 

de comprimento e tinha uma altura de 3m. No seu seguimento e a 28m do torreão 

Sudeste, encontrava-se uma porta de madeira com a beirada de telhas de canudo, 

tipicamente português (Fig. 30). Ao longo desta muralha distribuíam-se 
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estrategicamente seis seteiras, três do lado Norte e outra sensivelmente a meio da parte 

intacta da muralha antes da porta e duas depois desta. Parte do revestimento exterior 

desta muralha tinha já desaparecido. 

A muralha Norte (Fig. 31) tinha 42,50m de comprimento, medidos até ao grande 

torreão, situado no extremo Noroeste. Esta apresentava uma altura de 2,50m, 

aumentando ligeiramente consoante a aproximação do torreão. Ao longo da muralha 

distribuíam-se, irregularmente, quinze seteiras de corte exterior rectangular. 

A construção central original tinha já desaparecido e no seu lugar estava agora 

uma construção recente de pedra e cimento, que servia de residência a um habitante 

local. A antiga construção seria destinada ao Capitão-mor e serviria de protecção da 

porta de armas deste forte (Rodrigues, 2010, p. 30). 

No centro do forte encontravam-se duas construções de apoio, designadas por A 

e B. A casa A (Fig. 34 e 36) era uma construção em alvenaria de pedra de planta sub-

quadrangular. Segundo Rodrigues (2010, p. 72) “A traça arquitetónica permite 

considerar que o seu objectivo primeiro seria muito provavelmente o de guardar o ouro 

e o marfim, então muito comerciados nas “feiras”, nomeadamente na do Zumbo, além 

dos bens necessários à guarnição do forte, como armas e mantimentos.”. No entanto a 

evidência arqueológica não atestou tal funcionalidade.  

Tinha uma área de 9m por 8,70m e era a maior e a melhor conservada das duas 

construções. As paredes eram feitas de grés com blocos irregulares dispostos com 

alguma simetria e ligados por pedra amassada e os espaços cobertos com pedras mais 

pequenas e posteriormente rebocadas. O interior apresentava um chão revestido por uma 

espécie de tijoleira (Fig. 35) de forma quadrangular e em volta da construção 

encontrava-se uma espécie de bancada térrea, correspondendo a um aproveitamento da 

sapata visível no exterior. 

A Casa B (Figs. 37 e 38), ou “dispensa/cozinha” como foi designada por 

Rodrigues (Idem, p. 77), era idêntica à casa A no que toca à arquitectura e à sua 

construção e materiais. Apresentava 6,67m por 6,46m e não apresentava a parede 

exterior do lado Oeste. A face virada a Este era independente da outra metade da 

construção. O lado virado a Oeste era delimitado pelas ilhargas laterais e dividido no 

meio por uma parede com apenas 1,80m de altura com uma espessura de 0,33m. 
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A intervenção arqueológica começou pela prospeção da área envolvente do forte 

assim como no seu interior e duas sondagens no interior. 

No total foram exumados 84 artefactos líticos, 16 fragmentos de cerâmica local e 

amostras geológicas vindas das prospeções no interior e no exterior do forte. A 

sondagem junto à construção B forneceu 1 artefacto lítico, 5 artefactos de metal 

recentes, 3 fragmentos de cerâmica local e amostras geológicas. A sondagem no interior 

da construção A forneceu apenas 2 fragmentos de cerâmica local e a sondagem 

realizada entre o grande torreão e a construção B forneceu uma peça lítica, um 

fragmento de cerâmica local e um fragmento de vidro. 

6. O Forte de Cachomba       

 6.1. Localização e ambiente 

O Forte de Cachomba localizava-se na margem Sul do rio Zambeze, a montante 

das cachoeiras de Cahora Bassa, na província de Tete e localiza-se na folha 4 da carta 

militar de Moçambique (Fig. 39). 

Coordenadas: Longitude Este -31º54’30’’ e Latitude Sul -15º40’.  

6. 2. A intervenção da Brigada do Vale do Zambeze (1971-1972) 

O Forte de Cachomba foi visitado por Santos Júnior no âmbito da 2ª campanha 

da MAM em 1937. No relatório da 2ª campanha (1940, p. 55) o investigador refere a 

existência de um forte a 43km da Chicôa e tirou algumas fotografias que nos permitem, 

hoje em dia, verificar algumas construções que desapareceram até à chegada da BEPA 

em 1971. 

 Em 1971 as acções de campo da BEPA limitaram-se ao reconhecimento do 

sítio, com a realização de um registo fotográfico, assim como a determinação da 

localização exacta do forte, dada às limitações logísticas, nomeadamente condicionados 

pela guerra colonial que se desenrolava na época e pelo facto de apenas dois elementos 

da equipa da Brigada terem sido destacados para estes trabalhos.  

No ano seguinte, durante a segunda campanha, foi levada a cabo uma 

intervenção arqueológica, com o levantamento topográfico do forte e prospecção da 

área envolvente. Os trabalhos foram divididos em Forte de Cachomba e área envolvente 
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da fortificação, que se revelou ser uma antiga estação lítica, designada por Estação 

Lítica Pré-Histórica de Cachomba (Idem, p. 273). 

 A área interior do forte foi limpa e definida em algumas zonas, assim como 

realizadas pequenas sondagens no interior da construção C. Dentro e fora do recinto 

foram exumados objectos de ferro, cerâmica não especificada e que não conseguimos 

localizar, o cão de uma espingarda de pederneira e fragmentos de impressos que devem 

datar do final do século passado. Fora do forte, foram efectuadas algumas observações 

de caracter geomorfológico, onde se colheu amostras sedimentares e indústrias líticas 

(Ramos, 1973, p. 12).  

A comunidade local terá tido um papel activo na investigação deste forte, 

ajudando na limpeza do seu interior, assim como fornecendo dados respeitantes às 

diferentes utilizações de cada construção no seu interior, principalmente para os mais 

velhos, como foi o caso de Afinê de Cachomba, uma autoridade local tradicional que 

manifestou o maior interesse em auxiliar nos trabalhos (Rodrigues, 2010, p. 279). 

6.3. A arquitectura 

O Forte de Cachomba apresentava uma planta sub-rectangular (Fig. 40), 

edificado com pedra tipo granitoide de diversas dimensões, com cerca de 390m de 

perímetro com a fachada principal virada a Norte para o rio.  

Apresentava quatro torreões de planta circular rematados com ameias com 

rampas de acesso. O torreão do extremo Sul encontrava-se bastante destruído. O torreão 

Sudoeste (Fig. 49) tinha uma dimensão entre o início da rampa de acesso e o extremo da 

zona derruída de 4,70m com diâmetro de 6,90m, com espessura média de 0,54m.  

A entrada da porta de armas, desaparecida à época, localizava-se no centro da 

muralha a Sul. A fachada virada a Norte (Fig. 41) media cerca de 92m e apresentava ao 

centro o que fora a entrada nobre para a construção (Fig. 42). A zona de acesso 

apresentava 2,70m de largura por 4,45m de comprimento, com uma escada de três 

degraus ao centro, com parte da estrutura da batente para assentar uma porta.  

A parte nobre, cujos trabalhos de 1971-1972 designaram construção A (Fig. 43), 

tinha 15,93m de comprimento por 9,75m de largura. Do lado direito da entrada a 

muralha encontrava-se ainda completa, apresentando de cada lado um torreão em forma 
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tronco-cónica com diâmetro máximo de 8,40m a Noroeste (Fig. 44) e 8,20m a Nordeste 

(Fig. 46). O primeiro torreão era o melhor preservado com uma planta circular e cinco 

ameias, enquanto que o torreão a Nordeste encontrava-se destruído do lado Norte com 

medidas idênticas ao torreão a Noroeste. O acesso a estes fazia-se com rampas no 

interior (Fig. 45).  

A muralha a Este media no exterior 91m de comprimento e tinha uma espessura 

média de 0,62m. Encontrava-se destruída em algumas zonas mas ainda foi possível 

registar a presença de seteiras. A muralha a Sul (Fig. 48) media 94,4m de comprimento 

com uma espessura média de 0,63m. Sensivelmente a meio desta registou-se parte da 

estrutura da porta Sul ou porta de armas, com uma largura de 2m. Apesar do pano da 

muralha se apresentar parcialmente destruído era ainda possível registar a presença de 

um contraforte com seteiras de forma sub-rectangular dispostas a meia altura e 

distribuídas por dois núcleos de quatro.  

A muralha a Oeste media 86,4m e apresentava uma parte do pano da muralha 

bem conservado. A espessura média era de 0,62m e nos torreões de 0,55m, com 

excepção do torreão a Noroeste onde era ligeiramente mais espesso com 0,68m.  Tanto 

no interior como no exterior do forte registaram-se diversas construções, que foram 

designadas de A a G (Idem, p. 294-297).  

A construção A ou a Casa do Capitão-mor situava-se imediatamente a seguir ao 

átrio da fortificação ainda com o murete ornamental que a envolvia. Parte das paredes 

ainda se encontravam levantadas.  

A estrutura B foi construída aproveitando a parede da muralha a Norte e situava-

se do lado direito da entrada. Teria uma única divisão com 5,67m de largura por 6,39m 

de comprimento e uma porta de acesso.  

A estrutura C (Fig. 51) foi construída aproveitando a muralha do lado Oeste, 

próximo do torreão a Sudoeste, com cerca de 11,20m de largura e 25,72m de 

comprimento. Rodrigues (p. 294) interpreta esta construção como um armazém, que 

deverá ter servido para guardar desde armas a mantimentos.  
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A estrutura D (Fig. 52) foi erguida, também, com aproveitamento da muralha a 

Sul, próximo da porta de armas. A construção era subdividida em cinco compartimentos 

de dimensões semelhantes.  

A estrutura E situava-se do lado Este do forte e os seus vestígios mediam 

21,80m de comprimento por 9,05m de largura, sem qualquer compartimento no seu 

interior.  

A estrutura F situava-se próxima do centro do grande terreiro definido pelas 

muralhas da fortificação e posicionada paralelamente à construção A. As dimensões 

eram de 5,40m de largura por 7m de comprimento e deve ter servido de apoio logístico. 

Por fim, a estrutura G, era a única construção que se encontrava no exterior do 

forte. Situava-se do seu lado direito a 24,25m de distância da muralha a Oeste. A 

população local designava-a como casa do Tenente. Foi alvo de uma pequena escavação 

para definição dos seus alicerces, que conclui-se ser uma construção com uma forma 

rectangular com entrada virada a Norte para o rio Zambeze e media 1,82m de largura 

por 17,80m de comprimento.  

Ramos e Rodrigues (1979) propuseram uma intervenção de remoção e 

reconstituição de partes do Forte de Cachomba, por ser o forte melhor conservado dos 

quatro na região e ser um marco importante na história da presença portuguesa no vale 

do Zambeze. No entanto o projecto nunca passou do papel e o forte encontra-se hoje 

submerso pelas águas da barragem de Cahora Bassa. 

7. A cultura material – A cerâmica 

7.1. Metodologia de análise 

O estudo que a seguir se apresenta é referente a todos os fragmentos cerâmicos 

locais classificáveis, provenientes das escavações realizadas entre 1971 e 1972, nos 

sítios arqueológicos do Songo, Forte Velho II, Forte D. José e Forte D. Afonso, no 

âmbito da construção da barragem de Cahora Bassa em Moçambique. As colecções 

encontram-se depositadas, desde então, no ex-Centro de Pré-História e Arqueologia no 

IICT. 
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A metodologia realizada passou, numa primeira fase, pelo inventário da 

colecção perfazendo um total de 610 fragmentos para o Songo, 116 para o Forte Velho 

II, 24 na prospecção entre o Forte Velho II e Forte D. José, 304 para o Forte D. José e 

22 para o Forte D. Afonso. De seguida efectuámos a separação das cerâmicas 

classificáveis (bordos e fragmentos cuja forma era possível determinar), de forma a 

determinar o NMI de cada conjunto. Neste processo, tentou-se também reconhecer 

algumas colagens que tivessem falhado no estudo original destas colecções, 

conseguindo quatro novas colagens.  

A amostra do Songo fica assim com um NMI de 19, o Forte Velho II NMI=14, a 

prospecção entre o Forte Velho II e o Forte D. José NMI=2, o Forte D. José NMI=14 e 

o Forte D. Afonso NMI=7, pelo que apenas as amostras do Songo, Forte Velho II e 

Forte D. José permitem algum tipo de aproximação estatística. 

Cada fragmento identificável encontrava-se já marcado, fruto do trabalho de 

laboratório após os trabalhos de campo de 1971-72, com um pequeno autocolante 

circular, no entanto, alguns dos fragmentos já não apresentavam o pequeno autocolante. 

Em 2004 os fragmentos foram de novo marcados, desta vez com um marcador de 

acetato preto, em consequência do estudo levado a cabo pela Dra. Conceição Rodrigues 

(2004, 2009, 2010). Para o presente estudo decidimos marcar os fragmentos com a 

nossa nova designação, preservando as marcações antigas. Assim o dzimbabwe do 

Songo foi designado por “SO”, o Forte Velho II foi designado por “FII”, a prospecção 

entre o Forte Velho II e o Forte D. José por “P”, o Forte D. José por “FI” e o Forte D. 

Afonso por “FA”, seguindo do número do fragmento de 1 a n. 

Todos os fragmentos que o permitiram e o justificaram foram desenhados por 

nós. Quando possível, ainda que raro, procurou-se elaborar uma reconstituição gráfica 

dos recipientes. Utilizámos a fotografia, suporte do desenho arqueológico, recorrendo a 

uma Nikon D80 e a uma objectiva Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG, servindo-nos a luz 

natural. 

A elaboração do inventário das colecções foi feito sob a forma de matriz de 

dados no programa Excel, um exercício único e bastante útil e imprescindível para a 

organização dos dados e posterior tratamento estatístico. Para a matriz, considerámos as 

propostas de Senna-Martinez (1989) e Elsa Luís (2010). Tomámos a liberdade de 
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proceder a algumas alterações no sentido de criar uma matriz que fosse de encontro às 

especificidades das amostras estudadas, de rápida e fácil consulta e dispensando 

algumas medidas e campos presentes na matriz original de Senna-Martinez (1989). 

Assim considerámos: 

Identificação: Número de inventário, número de inventário anterior, campanha, 

e proveniência (sondagem, prospecção ou escavação, área e camada) e descrição. 

Medidas: Diâmetro interno máximo (D); diâmetro interno do bordo (dbo); 

diâmetro interno mínimo do colo ou gargalo (dm); diâmetro exterior da carena (dc); 

altura total interna (H); índice de profundidade (Ip); espessura máxima das paredes (E); 

espessura máxima do lábio (el). Utilizámos para o cálculo das espessuras apenas a 

espessura máxima (E), em detrimento da espessura do lábio (el), pois interessa-nos uma 

aproximação à espessura máxima dos recipientes.  

Bordo: Perfil (redondo, direito, bisel simples interno ou externo, espessado 

interiormente) e orientação (direito, invertido, exvertido) do bordo.  

Pasta: A análise das pastas limitou-se a uma observação macroscópica das 

mesmas, tendo sido considerados vários campos: caracterização dos elementos não 

plásticos, registando a sua frequência (pouco frequente, frequente, muito frequente); e o 

seu calibre (pequeno, médio, grande); observação da consistência (compacta, média, 

friável); e textura (homogénea, xistosa, granular, arenosa, vacuolar); e registo do tipo de 

cozedura (predominantemente oxidante; predominantemente redutora; redutora com 

arrefecimento oxidante – Re/ox; oxidante com arrefecimento redutor – Ox/re; mista). 

Tratamento de superfície: Externo e interno. O estado de corrosão dos 

exemplares dificultou a correcta observação do tratamento de superfície, pelo que 

apenas foram classificados os exemplares em que tivemos plena segurança na sua 

identificação. 

Estado de conservação: Corroído, regular e bom. 

Decoração: Presença de decoração interna e/ou externa, cada uma delas 

subdividida em técnica e motivo. Para a técnica, e segundo Senna-Martinez (1989) e 

Vilaça (1995): impressão (pente, punção lateral); incisão (punção; canelura); excisão; 
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pintura; cordão plástico (colado, repuxado); decoração brunida. Já o motivo, dada à sua 

variedade, será descrito um a um. 

Formas: Identificação da forma (Tabela no ANEXO II) 

Depósito: Identificação do depósito dos fragmentos, com o respectivo número 

do tabuleiro e número da caixa, para uma mais fácil procura e arrumação das peças após 

o nosso estudo. 

Todos os desenhos, tintagens, montagens, gráficos e fotografia foram realizados 

pela presente autora deste trabalho. 

7.1.1. Os tipos formais  

Tratando-se de recipientes feitos de forma manual, os tipos aqui apresentados 

procuram representar a ideia mental original de cada tipo de recipiente constituindo 

grupos formais genéricos, dentro deles com algumas variações (tamanho, forma do 

bordo, etc). A tipologia aqui apresentada toma como base os princípios em que se 

basearam as tabelas elaboradas por Senna-Martinez (1989) e Luís (2010). Assim, foram 

considerados os seguintes tipos, de que se apresentam no ANEXO II a respectiva tabela 

síntese:  

Forma 1: Taças baixas de bordo levemente reentrante, recipientes abertos, pouco 

profundos (com índices de profundidade compreendidos entre 25 e 50). 

Forma 2: Taças em calote, recipientes abertos, pouco profundos (com índices de 

profundidade compreendidos entre 25 e 50). Subtipo 2.1 - hemi-elipsoidal; subtipo 2.2 – 

sub-esférica. 

Forma 3: Taças de perfil em S, com esboço de colo, pouco profundos (com 

índices de profundidade compreendidos entre 25 e 50). Subtipo 3.1 – colo curto; subtipo 

3.2 - colo alto. 

Forma 4: Taça de base plana, recipientes abertos, pouco profundos (com índices 

de profundidade compreendidos entre 25 e 50). 

Forma 5: Recipiente fundo tipo saco. Forma de que não foi possível estabelecer 

perfil completo, mas de que a tendência é para recipientes bastante profundos em 

relação a um bocal relativamente estreito. 
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Forma 6: Esféricos. Subtipo 6.1, esférico simples; subtipo 6.2, esférico de bordo 

ligeiramente exvertido. 

Forma 7: Globulares. Subtipo 7.1, colo curto; subtipo 7.2, colo cónico. 

Forma 8: Esféricos achatados. Recipientes ovoides, deitados e marcadamente 

fechados. Subtipo 8.1 – Com colo indiferenciado; subtipo 8.2 – colo curto; subtipo 8.3 – 

colo alto.  

Forma 9: Potes indeterminados com perfil em S. Subtipo 9.1 – Com lábio 

exvertido curto; subtipo 9.2 – Lábio longo e muito exvertido. 

Para além destas formas, teremos também em conta as recuperadas por Solange 

Macamo (2006) após a segunda escavação no Songo. Estas últimas vão de encontro às 

que recuperámos, com a excepção da ocorrência de globulares com um colo muito alto, 

forma bastante diferenciada das restantes e com um significado cultural bastante 

distinto, que discutiremos mais à frente. 

7.1.2. As decorações 

7.1.2.1. Técnicas 

As técnicas decorativas identificadas foram a técnica impressa, técnica incisa, 

técnica mista, onde combina a técnica impressa com a técnica incisa, engobe brunido e 

punção lateral. A técnica impressa é conseguida através da impressão de matrizes 

naturais, como a digitação, caules de herbáceas, bordos de conchas, ou pela utilização 

de uma matriz fabricada, seja ela geométrica ou figurada, simples ou mecânica. Para as 

amostras estudadas apenas identificámos a utilização de pente. A técnica incisa é feita 

através de um objecto duro, mais ou menos pontiagudo, criando motivos em baixo-

relevo, através de sulcos com perfil em V ou em U. O engobe é conseguido através da 

aplicação de uma camada líquida fina obtida pela depuração/suspensão em água de 

partículas finas. É aplicado após a secagem do recipiente e antes da cozedura. Para os 

conjuntos, apenas identificámos aplicação de engobe brunido de grafite e ocre. A 

técnica de puncionamento lateral é efectuada através da impressão com um instrumento 

pontiagudo ou estilete, criando pequenos motivos descontínuos. O puncionamento pode 

ser simples ou arrastado, sendo que neste último o estilete é enterrado na pasta ainda 

fresca e arrastado levemente e de novo enterrado.  
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7.1.2.2. Motivos 

Na amostra total estudada identificámos 20 motivos decorativos que utilizam as 

técnicas referidas ou de forma simples ou combinando-as. Os quatro primeiros motivos 

utilizam composições simples e sempre mono-técnicas, os restantes combinam 

composições e, por vezes, técnicas (ANEXO III): 

1- Pequenos mamilos repuxados organizados em linha recta. 

2- Banda de espinhas verticais impressas a pente. 

3- Banda a pente denteado de forma quadrangular médio na diagonal. 

4- Banda de linhas horizontais impressas a pente. 

5- Banda de linhas cruzadas entre si com duas linhas inferiores. 

6- Banda de linhas cruzadas entre si de modo mais grosseiro com duas linhas 

que as delimitam. 

7- Banda de linhas incisas em retícula incisa com espaços ovais reservados. 

8- Banda composta por 3 faixas em zig-zag limitadas por incisões preenchidos 

por traços incisos verticais. 

9- Bandas de incisões oblíquas que podem variar para a esquerda ou para a 

direita, com linhas paralelas incisas que as delimitam. 

10 – Motivo em espinha horizontal formada por um eixo de 2 linhas incisas 

paralelas de onde partem traços impressos a punção lateral. 

11 – Banda de fiadas impressas a pente sublinhada por linhas paralelas incisas. 

12 – Variante do nº 11 com pente mais grosseiro. 

13 – Banda de fiadas impressas a pente pequeno sublinhada por linhas paralelas 

incisas. 

14 – Bandas delimitadas por linhas paralelas a pente de dentes pequenos e 

fechados com engobe brunido com aplicação de grafite. 

15 – Banda de triângulos com o vértice para baixo envolta de um pontilhado 

oblíquo a pente. 



Traços da presença portuguesa no Vale do Zambeze entre os sécs. XVI-XIX à luz 
das pesquisas realizadas pela Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(JIU) entre 1971 e 1972 
 

 

 

84 
 

16 - Banda de triângulos com o vértice para a direita envolta por um pontilhado 

oblíquo a pente. 

17 – Banda em zig-zag delimitada por linhas incisas e preenchidas por linhas 

impressas a pente. 

18 – Banda de triângulos com vértice para cima e delimitados por linhas incisas 

e preenchidas por linhas oblíquas impressas. 

19 – Provável caso de execução deficiente do motivo equivalente ao nº 18. 

20 – Banda delimitada por linhas pontilhadas a pente e preenchidas por linhas 

horizontais pontilhadas a pente. 

7.2. As amostras estudadas 

7.2.1. O dzimbabwe do Songo 

São os seguintes os resultados da análise estatística da amostra da cerâmica 

manual do Songo. Os gráficos apresentam-se no ANEXO IV. 

No total foi possível identificar a forma dos recipientes em 49% dos casos, 

equivalente a um NMI=19 (Gráfico 1 e Tabela 2). 

Os 19 recipientes de que conseguimos identificar a forma são atribuíveis a 6 

formas distintas (Gráfico 2):  

- Forma 2 – 2 exemplares (11%); 

- Forma 4 – 1 exemplar (5%); 

- Forma 5 – 2 exemplares (11%); 

- Forma 7 – 5 exemplares (26%); 

- Forma 8 – 4 exemplares (21%); 

- Forma 9 – 5 exemplares (26%). 

Quanto aos diâmetros (Gráfico 3), nem sempre foram possível recuperar, como 

sucedeu em 3 fragmentos de cada uma das Formas 7 e 8, provavelmente de grandes 

dimensões. 
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A amostra é assim dominada pelos recipientes de maiores dimensões, fechados e 

profundos (Globulares, esféricos achatados, tipo saco e perfis em S indeterminados, 

num total de 84%) de provável utilização de armazenagem e transporte (nomeadamente 

de líquidos). Os vários tipos de taças apenas num caso atingem diâmetro elevado (31-

35cm). 

7.2.1.1. Os tipos de bordo 

No panorama geral, os bordos (Tabela 3) de bisel simples interno com uma 

orientação exvertida dominam a amostra com 46%, a que se juntam os de orientação 

direita (13%). Seguem-se os bordos de perfil redondo exvertidos (13%), invertidos (7%) 

e direitos (7%). Não existe nenhum caso de bordos espessado e os restantes estão em 

todos os casos representados por um único exemplar. 

Por formas, a dominância vai para os bordos em bisel simples interno, direitos 

ou exvertidos, a que correspondem a maioria dos casos das formas fechadas e fundas 

(Formas 7, 8 e 9). 

7.2.1.2. A caracterização tecnológica 

Para esta caracterização foram considerados os seguintes factores: a 

consistência, textura, cozedura, elementos não plásticos (frequência e calibre), as classes 

de espessuras e o estado de conservação dos fragmentos (Gráfico 4). Para cada forma, 

dada à pouca expressividade estatística, não elaborámos gráficos, no entanto 

apresentaremos os seus dados de seguida. 

A consistência e a textura dos exemplares da amostra são relativamente 

homogéneos com uma consistência compacta e textura xistosa (69% e 84% cada um). A 

consistência média e textura homogénea também foram identificadas na amostra com 

um valor estatístico menor (31% e 16% cada um). As cozeduras são, maioritariamente, 

redutoras de arrefecimento oxidante com 63% de representatividade. Com menor 

expressividade temos as cozeduras redutoras e oxidantes com 6% e 31%, 

respetivamente. Os elementos não plásticos são, maioritariamente, pouco frequentes 

(95%) e apenas 5% frequentes. O calibre é pequeno em todos os casos. O estado de 

conservação é maioritariamente bom (89%) com apenas 2 exemplares corroídos (11%). 
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As espessuras andam na classe 0,6-1cm em 65% dos casos, seguida da classe 1,1-1,3cm 

com 21% e das espessuras mais finas com 14%. 

Os tratamentos de superfície (Gráfico 5) são, maioritariamente, alisados, tanto 

no exterior como no interior, sendo que em alguns dos casos foi impossível determinar, 

dada à corrosão dos exemplares. O engobe brunido e o polimento no exterior foram 

identificados em 3 exemplares, respectivamente. 

Da Forma 2 apenas identificámos 2 exemplares, onde a consistência é sempre 

compacta com uma textura xistosa. A cozedura num dos exemplares é oxidante e no 

outro é redutora de arrefecimento oxidante. Os elementos não plásticos são sempre 

pouco frequentes e de calibre pequeno. A espessura das paredes está sempre na classe 

dos 0,6-1cm. Um dos exemplares encontrava-se em estado de conservação corroído e o 

outro estava em bom estado. Foi impossível determinar o tratamento de superfície 

externa e interna de um exemplar, sendo que o outro exemplar apresenta o lado externo 

e interno alisados. 

Na Forma 4, em que apenas identificámos 1 exemplar, verificámos possuir uma 

consistência compacta e textura xistosa, com uma frequência e calibre de elementos não 

plástico pouco frequentes e pequenos. A cozedura é oxidante e a espessura do exemplar 

insere-se na classe 1,1-1,3cm. O tratamento de superfície utilizado foi o alisamento no 

exterior. O estado de conservação encontrava-se bom. 

Para a Forma 5 identificámos 2 exemplares bem conservados, com uma 

consistência compacta e textura xistosa num exemplar e uma consistência média e 

textura homogénea no outro. O calibre e frequência dos elementos não plásticos é 

sempre pouco frequente e pequeno, assim como nas cozeduras, que identificámos serem 

sempre oxidantes. As espessuras encontram-se na classe média dos 0,6-1cm. O 

tratamento de superfície é alisado do lado externo em um dos exemplares e 

internamente nos dois, sendo que um apresenta polimento exterior. 

Na Forma 7 identificámos 5 exemplares todos bem conservados. A sua 

consistência é dividida entre compacta e média, enquanto a textura é sempre xistosa. A 

frequência e calibre dos elementos não plásticos é sempre pouco frequente e pequena. A 

cozedura é oxidante em 2 exemplares e redutora com arrefecimento oxidante nos 

restantes 3 exemplares. As suas espessuras encontram-se entre a classe dos 0-0,5cm e os 
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0,6-1cm. Identificámos 1 alisamento externo e interno, 1 polimento externo e 2 de 

impossível determinação.  

Na forma 8 identificámos 4 fragmentos bem conservados. A consistência é 

maioritariamente média, contrariando assim a tendência para as consistências compactas 

em todas as formas da amostra. As texturas são sempre xistosas, assim como o calibre e 

a frequência dos elementos não plásticos, que é pouco frequente e pequeno. A cozedura 

é sempre redutora de arrefecimento oxidante. As espessuras encontram-se nas classes 

0,6-1cm. No tratamento de superfície identificámos 2 engobes brunidos do lado externo 

do recipiente, assim como um polimento e alisamento. Internamente as superfícies 

foram alisadas em todos os exemplares.     

Na forma 9 identificámos 5 fragmentos, todos bem conservados, em excepção de 

um exemplar que se encontrava corroído. A consistência é sempre compacta e a textura 

é maioritariamente xistosa, seguida da homogénea. A cozedura é maioritariamente 

redutora de arrefecimento oxidante e os restantes exemplares tinham uma cozedura 

oxidante. O calibre e frequência dos elementos não plásticos é, mais uma vez, 

maioritariamente pouco frequente e pequeno. As espessuras encontram-se nas classes 

mais finas 0-0,5cm e nos 0,6-1cm. No que toca ao tratamento de superfície, 4 dos 5 

fragmentos apresentaram tratamento alisado no exterior e interior, enquanto um 

exemplar apresentou engobe brunido no exterior.   

7.2.1.3. As decorações 

No total contabilizámos 14 fragmentos decorados, incluindo os considerados no 

NMI. O NMI (Gráfico 6) apresenta uma baixa percentagem de fragmentos decorados, 

16%, equivalente a apenas 3 fragmentos decorados. 

Tendo em atenção o NMI, na relação forma/decoração (Gráfico 7) destacamos 

imediatamente a ausência de decoração nas Formas 4, 5, 7 e 9 e a baixa ocorrência de 

decoração nas restantes formas. A decoração ocorre, apenas, na Forma 2, com 1 

exemplar e na Forma 8 com 2 exemplares. 

Na nossa amostra apenas identificámos exemplares decorados do lado externo. 

A decoração apresenta-se (Gráfico 8), esmagadora maioria, em bojos (93%, 13 

exemplares), seguido da decoração sob o bordo (7%, 1 exemplar). 
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As técnicas utilizadas (Gráfico 9) foram a incisão, que sobressai com 50% (6 

exemplares), seguido da impressão com 25% (3 exemplares). A técnica mista com 17% 

(2 exemplares) e a decoração plástica com 8%, equivalente a apenas 1 fragmento. 

O motivo (Gráfico 10) com mais ocorrências é o motivo 8, que se caracteriza por 

uma banda composta por 3 faixas em zig-zag limitadas por incisões preenchidos por 

traços incisos verticais. Os restantes motivos apresentam pouca expressão estatística, 

sendo que o motivo 14 conta com 2 exemplares e os restantes apenas um exemplar cada 

um.  

7.2.1.4. Considerações sobre o conjunto 

Na amostra de cerâmica manual do Songo verifica-se uma tendência para a 

homogeneidade da produção técnica dos recipientes. Como vimos, a consistência 

apresenta-se quase sempre compacta (69%) assim como a textura, que é 

maioritariamente xistosa (84%). Os elementos não plásticos são normalmente pequenos 

e muito pouco frequentes (100% e 95% cada um). 

As características com maior variabilidade são o tipo de cozedura, consoante o 

efeito estético que se pretende, assim como as espessuras, que se pretende para 

determinada funcionalidade. É claramente manifesto o cuidado com a elaboração dos 

recipientes, sem marcas de modelagem, ou elementos não plásticos na superfície do 

recipiente. As pastas são bem cuidadas, resistentes e de boa qualidade. Os acabamentos 

de superfície são, na maioria, alisados (47%), mas com ocorrência de engobe brunido 

em grafite ou em ocre (19%). Este engobe seria aplicado para atingir um acabamento 

colorido consoante a estética pretendida. Infelizmente, com o passar do tempo e com as 

condições de armazenamento destes, alguns fragmentos encontravam-se corroídos, pelo 

que nem sempre foi possível aferir o tratamento de superfície. Não foi possível aferir a 

origem da matéria-prima, dado que o nosso estudo foi meramente macroscópico. 

No que toca à decoração, identificámos as técnicas incisas, impressas, mistas e 

plástica. Nas incisas, a maioria da decoração, foi feita com um objecto afiado de modo a 

criar “cortes” com uma profundidade na ordem do 0,1mm. Nas decorações impressas 

verificamos o uso de pente (feito com ossos, madeira…). Dentro do NMI a decoração é 

praticamente insignificante, representada apenas em 1 fragmento na Forma 2, no 

Subtipo 2.1, e 2 na Forma 8, Subtipos 8.1 e 8.2. A localização desta é sempre do lado 
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externo do recipiente, muitas vezes imediatamente abaixo do bordo ou nas zonas de 

volume acentuado. 

Quanto aos vestígios de utilização dos recipientes, infelizmente não dispomos de 

análises traceológicas, pelo que não podemos tecer considerações maiores. 

A amostra é dominada pelos recipientes de maiores dimensões, fechados e 

profundos (Globulares, esféricos achatados, tipo saco e perfis em S indeterminados, 

num total de 84%). Os vários tipos de taças representam apenas 16% da amostra. 

Para a aproximação à funcionalidade dos recipientes teremos em conta alguns 

estudos etnográficos realizados por investigadores africanos, nomeadamente em 

pequenas comunidades rurais do actual Zimbabwe (Lindahl e Matenga, 1995; Pikirayi e 

Lindahl, 2013) (Fig. 64) e em Tete, Moçambique, com um conjunto de recipientes e 

notas recolhidas por Santos Júnior em 1937 durante a 2ª campanha da MAM 

(Rodrigues, 2006).  

O papel das oleiras nas comunidades rurais pouco mudou. Através das 

observações etnográficas nas actuais comunidades africanas conseguimos apreender 

uma série de informações úteis para a análise da funcionalidade dos recipientes 

arqueológicos, assim como todo o processo de confecção de um recipiente cerâmico. 

Vimos que a amostra do Songo é dominada pelos recipientes de grandes 

dimensões cuja orientação do bordo é, maioritariamente, exvertida e as paredes dos 

exemplares encontram-se entre a classe média dos 0,6-1cm e 1,1-1,3cm. 

O tamanho destes recipientes varia consoante a sua função de armazenamento ou 

outra (Fig. 63). Infelizmente não conseguimos aferir o índice de profundidade de 

nenhum dos recipientes da amostra, pelo que se torna difícil tecer alguma consideração 

mais pormenorizada sobre qual seria o produto armazenado ou transportado pelos 

habitantes do Songo. Ainda assim é possível afirmar que se tratam de recipientes de 

armazenamento e, tendo em conta as actividades económicas do sítio, poderão ter 

armazenado sal e alimentos, visto que a zona é bastante propícia à agricultura. As taças 

teriam uma função doméstica, nomeadamente de cozinha e preparação dos alimentos.  
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7.2.1.4.1. Integração crono-cultural 

A análise dos materiais cerâmicos do Songo permitiu aferir ligeiras diferenças 

percentuais no que toca à produção da cerâmica. A escavação não nos permitiu efectuar 

um estudo das cerâmicas por camadas, dada à escassez destas, que, foram exumadas 

maioritariamente à superfície. Assim, as comparações de materiais serão feitos tomando 

por base o conjunto estudado como um todo e não compartimentando por área ou 

camada.  

O conjunto de cerâmicas do Songo enquadra-se claramente na IFS. Desde já 

destacamos a peça mais emblemática do conjunto, a peça SO-41 (ANEXO V), que é, 

quanto à morfologia, um recipiente esférico achatado e que apresenta uma decoração 

com banda composta por 3 faixas em zig-zag limitadas por incisões preenchidos por 

traços incisos verticais. Foi ainda identificada a presença de engobe brunido em ocre. O 

engobe brunido em ocre e grafite foi identificado em mais 3 exemplares, nomeadamente 

SO-9, SO-14 e SO-33, que nos remetem imediatamente para as tradições do Grande 

Zimbabwe, onde o uso desta técnica é recorrente e ocorrem em todos os sítios desta 

tradição, permanecendo nas produções de olaria tradicional Shona até hoje (Fig. 64).  

Através de estudos etnográficos em comunidades rurais actuais da África 

Austral (esfera Shona) os arqueólogos conseguiram apreender vários aspectos do uso da 

cerâmica, cujas formas e técnicas continuam ainda actuais e feitas por mulheres. O 

papel do homem é apenas o de transportar o barro.  

“In this context, most of the potters interviewed indicated that, when a new bride 

came into her husband's household, she would bring a pot from her home to cook the 

first meal for her father-in-law and mother-in-law and her husband. This pot stayed 

with her. One of the interviewed potters was originally from Malawi and had brought 

with her a cooking pot, which was clearly different from pots made locally. The pots she 

made resembling Malawi cooking pot became popular in the area, such that she was 

asked to make several pots for the local community.”. (Pikirayi e Lindahl, 2013, p.11). 

Para além do uso característico do engobe brunido em grafite ou em ocre, as 

formas recuperadas no Songo vão de encontro às formas características da IFS, 

caracterizadas pelas formas globulares de bordo exvertido, ou de colo alto, esféricos 

achatados, mas também de taças de perfil em S como recuperado em Baranda (Fig. 67) 
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(séc. XV), Nhugunza (Fig. 65) (séc. XIV-XV, Chitope (Figs. 66) (séc. XIV-XV) e 

Manyikeni (Fig. 68) (séc. XIII), entre outros sítios arqueológicos. 

O sítio do Songo apresenta também afinidades com Khami (séc. XV), como 

ficou comprovado com o aparecimento de esféricos achatados com colos muito altos na 

segunda escavação do sítio nos anos 90 (Macamo, 2006) e que achámos por bem aqui 

mencionar (Fig. 69). Quanto à decoração esta é bastante diferente da de Khami, que é 

muito elaborada e abundante nos recipientes (Fig. 70). Macamo (Idem, Ibidem) 

identificou ainda exemplares idênticos a exemplares de Dambarare (séc. XVI), Degue-

Mufa (séc. XVI) e Niamara (séc. XV). 

Por fim, o fragmento SO-37, é atribuído à cerâmica do Kwazulu-Natal, que terá 

chegado ao Songo através dos contactos com povos Nguni, que poderão ter ocupado o 

sítio durante o séc. XIX. 

7.2.2. Os fortes do Zumbo 

7.2.2.1. O Forte Velho II 

São os seguintes os resultados da análise estatística do conjunto da cerâmica 

manual do Forte Velho II. Os gráficos apresentam-se no ANEXO IV. 

No total foi possível identificar a forma a 78% dos recipientes, equivalente a um 

NMI=14 exemplares (Gráfico 11 e Tabela 5). 

Os 14 recipientes de que conseguimos identificar a forma são atribuíveis a 5 

formas distintas, são elas (Gráfico 12): 

- Forma 1 – 1 exemplar (7%); 

- Forma 2 – 2 exemplares (14%); 

- Forma 3 – 1 exemplar (7%); 

- Forma 8 – 1 exemplar (7%); 

- Forma 9 – 9 exemplares (65%).  

Quanto aos diâmetros (Gráfico 13) nem sempre foram possível recuperar, como 

aconteceu com o único exemplar da Forma 8 e 1 exemplar da Forma 9.  
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A amostra é assim dominada pelos recipientes de maiores dimensões, fechados e 

profundos (esféricos achatados e potes de perfis em S indeterminados, num total de 

72%) de provável utilização de armazenagem e transporte (nomeadamente de líquidos), 

embora apenas tivéssemos os diâmetros da Forma 9, que apresentam os diâmetros 

médios. Os vários tipos de taças apenas num caso atingem diâmetro elevado (26-30cm). 

7.2.2.1.1. Tipos de Bordo 

No panorama geral, os bordos (Tabela 6) de orientação exvertida aparecem em 

maior percentagem, nomeadamente de perfil redondo e de perfil bisel simples externo 

(14% respectivamente). Seguem-se dos perfis direitos de orientação direita (14%). O 

único caso de bordo espessado com orientação exvertida ocorre na Forma 9. Este 

panorama de perfil e orientação corresponde à única forma fechada e funda da amostra, 

dado que a Forma 8 não foi possível identificar o perfil e a orientação do bordo. 

7.2.2.1.2. A caracterização tecnológica 

Para esta caracterização foram considerados os seguintes factores: a 

consistência, textura, cozedura, elementos não plásticos (frequência e calibre), as classes 

de espessuras e o estado de conservação dos fragmentos (Gráfico 14). Para cada forma, 

dada à pouca expressividade estatística, não elaborámos gráficos, no entanto 

apresentaremos os seus dados de seguida. 

Os exemplares da amostra são homogéneos com uma consistência sempre 

compacta e textura sempre xistosa (100%) As cozeduras são, maioritariamente, 

redutoras de arrefecimento oxidante (79%), seguida da cozedura oxidante (14%) e da 

cozedura redutora (7%). Os elementos não plásticos são sempre de calibre pequeno, 

variando a sua frequência, de pouco frequente (64%) a frequente (36%). O estado de 

conservação dos exemplares é maioritariamente bom (86%) com a ocorrência de alguns 

em estado regular (14%). As espessuras apresentam uma maior ocorrência nas classes 

0,6-1cm (86%) seguidas da classe mais pequena 0-0,5cm e da classe maior 1,1-1,6cm 

(7% ambas).  

Os tratamentos de superfície (Gráfico 15) são maioritariamente alisados 

externamente, com 11 exemplares e internamente com 2 exemplares. O outro 

tratamento de superfície identificado foi o engobe do lado exterior, em 3 exemplares. 
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Como já vimos, todas as formas apresentam uma consistência compacta e 

textura xistosa. Na Forma 1 apenas identificámos 1 exemplar em estado regular. A 

cozedura identificada foi a cozedura redutora de arrefecimento oxidante, quanto aos 

elementos não plásticos, estes tinham um calibre pequeno e uma ocorrência frequente. 

A classe de espessuras encontrava-se nos 0,6-1cm. O tratamnto de superfície era alisado 

do lado externo. 

Na Forma 2 identificámos 2 exemplares em bom estado de conservação. A 

cozedura identificada foi a oxidante e a redutora de arrefecimento oxidante. O calibre e 

frequência dos elementos não plásticos é sempre pequena e pouco frequente. As 

espessuras dividem-se entre a classe mais fina, 0-0,5cm e a classe média, 0,6-1cm. O 

tratamento de superfície identificado foi o alisamento externo e interno. 

Na Forma 8 identificámos 1 exemplar em bom estado de conservação. A 

cozedura identificada foi a redutora de arrefecimento oxidante. Os elementos não 

plásticos são de calibre pequeno e pouco frequentes. A classe das espessuras é a de 1,1-

1,3cm. O tratamento de superfície identificado foi o engobe do lado externo e alisado do 

lado interno. 

Na forma 9 identificámos 9 exemplares, todos em bom estado de conservação. A 

cozedura redutora de arrefecimento oxidante foi identificada em 7 exemplares, a 

cozedura oxidante e redutora foi identificada em 1 exemplar cada um. Os elementos não 

plásticos são sempre de calibre pequeno, variando a sua frequência, que foi de 5 

exemplares pouco frequente e 4 exemplares frequente. As espessuras encontraram-se 

todas na classe média dos 0,6-1cm. O tratamento de superfície identificado foi o alisado 

externamente e internamente e o engobe do lado externo. 

7.2.2.1.3. As decorações 

No total contabilizámos 8 exemplares decorados incluindo os considerados no 

NMI. O NMI (Gráfico 16) apresenta uma baixa percentagem de decoração (16%) 

equivalente a 5 exemplares. 

Tendo em atenção o NMI, na relação forma/decoração (Gráfico 17) destacamos 

imediatamente a ausência de decoração na Forma 3. As restantes formas têm 1 exemplar 

decorado, enquanto a Forma 9 tem 7 exemplares não decorados e 2 decorados. 
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Na nossa amostra apenas temos decoração do lado externo. A decoração 

(Gráfico 18) sob o bordo é maioritária (80%) e apenas identificámos decoração em 1 

exemplar no bojo. 

As técnicas utilizadas (Gráfico 19) foram a técnica impressa, que sobressai com 

50% (4 exemplares), seguida da incisão com 37% (3 exemplares) e da técnica mista 

com 13% (1 exemplar)  

O motivo (Gráfico 20) com maior ocorrência é o motivo 5, com 43%, 

equivalente a 2 exemplares. O motivo 2, 3, 4, 9 e 13 apresentaram apenas um exemplar. 

7.2.2.1.4. Considerações sobre o conjunto 

Mais uma vez, estamos perante um conjunto homogéneo, com uma consistência 

e textura sempre compacta e xistosa (100%). Os elementos não plásticos são sempre 

pequenos e muito pouco frequentes (64%), mostrando o cuidado na elaboração das 

cerâmicas.  

As pastas são bem cuidadas, resistentes e de boa qualidade. Os acabamentos de 

superfície são, na maioria, alisados, mas com ocorrência de engobe brunido em grafite 

ou em ocre   

No que toca à decoração, a técnica mais usada foi a impressa, normalmente 

recorrendo a pentes, seguida da incisa e da técnica mista, em que combina as duas 

técnicas atrás mencionadas. Dentro do NMI a decoração é mínima, aparecendo em 

apenas 5 fragmentos. A localização desta é sempre do lado externo do recipiente, muitas 

vezes imediatamente abaixo do bordo ou nas zonas de volume acentuado. 

A amostra é dominada pelos recipientes de maiores dimensões, fechados e 

profundos (72%) (esféricos achatados e potes indeterminados com perfil em S), seguido 

das taças (28%) baixas, em calote e de perfil em S, em que apenas um exemplar da 

Forma 2 apresenta um diâmetro elevado de 26-30cm. 

Estamos perante uma amostra dominada por grandes recipientes, 

nomeadamente, esféricos achatados e potes de perfil em S. A sua orientação é 

maioritariamente exvertida com um exemplar de bordo espessado. A variação do dbo na 

forma designada como pote de perfil em S apresenta três classes distintas, 

demonstrando, possivelmente, três tamanhos diferenciados, o que afectará a sua função 
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e utilidade. Segundo o esquema de funcionalidade de Lindahl e Matenga (1995) 

podemos presumir que seriam utilizadas para servir e armazenar água, assim como 

transporte de líquidos (água e cerveja) e as classes maiores para o armazenamento de 

líquidos.  

A ocorrência de taças remete-nos para um uso doméstico, nomeadamente na 

cozinha, para confecionar os alimentos e servi-los. 

7.2.2.2. A prospecção entre o Forte Velho II e o Forte D. José 

De seguida apresentamos os resultados da análise estatística da amostra de 

cerâmica manual recuperada em prospecções entre o Forte Velho II e o Forte D. José. 

Decidimos incluir esta pequena amostra no nosso estudo por acharmos que seria uma 

mais-valia, pelo facto de apresentar o Subtipo formal 9.2, que é raro nos conjuntos dos 

fortes do Zumbo. Apenas recuperámos duas formas, pelo que nem sempre 

procederemos à elaboração de gráficos. Os gráficos apresentam-se no ANEXO IV. 

No total foi possível identificar a forma dos recipientes em 49% dos casos, 

equivalente a um NMI=2 (Gráfico 21 e Tabela 4). 

Os 2 recipientes de que conseguimos identificar a forma são atribuíves a 2 

formas distintas (Gráfico 22): 

- Forma 1 – 1 exemplar; 

- Forma 9 – 1 exemplar. 

Quanto aos diâmetros (Gráfico 23) a Forma 1 tem um diâmetro na classe dos 21-

25cm e a Forma 9 tem um diâmetro na classe dos 16-20cm.  

7.2.2.2.1. Os tipos de bordo 

Dada à fraca relevância estatística, apenas elaborámos uma tabela geral referente 

ao perfil e orientação do bordo (Tabela 5). Na amostra apenas existem bordos de perfil 

redondo, variando na sua orientação, que é direita na Forma 1 e exvertida na Forma 9. 
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7.2.2.2.2. A caracterização tecnológica 

Para esta caracterização foram considerados os seguintes factores: a 

consistência, textura, cozedura, elementos não plásticos (frequência e calibre), as classes 

de espessuras e o estado de conservação dos fragmentos (Gráfico 24). 

Os 2 exemplares são homogéneos, pois apresentam uma consistência compacta e 

textura xistosa, uma cozedura redutora, com um calibre e frequência de elementos não 

plásticos pequena e pouco frequente (100%). As espessuras apresentam-se na classe 

0,6-1cm e os fragmentos estão em boas condições. Os tratamentos de superfície 

recuperados são alisados do lado externo (Gráfico 25). 

7.2.2.2.3. As decorações 

No total contabilizámos 5 exemplares decorados, incluindo o NMI. No NMI 

(Gráfico 26) apenas o exemplar da Forma 1 tem decoração.  

A localização destas é sempre do lado exterior e sob o bordo. A técnica mista 

(Gráfico 27) foi identificada em 3 exemplares do conjunto (60%), seguida da incisão 

com 2 exemplares (40%). Os motivos (Gráfico 28) identificados foram os motivos 6, 9, 

13, com 1 exemplar e o motivo 18 com 2 exemplares.  

7.2.2.2.4. Considerações sobre o conjunto 

Estamos perante uma amostra extremamente reduzida, mas já explicámos o 

porquê da sua inclusão neste estudo.  

Identificámos duas formas, a primeira referente a uma taça baixa com um 

diâmetro médio (classe 21-25cm) e a segunda um pote indeterminado com perfil em S 

com uma classe relativamente mais pequena (16-20cm), ambos com uma espessura de 

paredes na ordem dos 0,6-1cm. As suas pastas são idênticas, com uma consistência 

compacta e textura xistosa, assim como apresentam uma cozedura redutora. 

Sendo que a nossa amostra é reduzida, pouco poderemos aferir do nível 

estatístico. Mais uma vez, a presença de uma taça de diâmetro médio pode indicar-nos 

um uso doméstico, nomeadamente para o consumo de papas ou até bebida social. 

O pote indeterminado com perfil em S que foi identificado apresentava um 

diâmetro pequeno, levando a querer que fosse utilizado para servir bebidas. 
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7.2.2.4. Forte D. José 

De seguida apresentamos os resultados da análise estatística da amostra da 

cerâmica manual do Forte D. José. Os gráficos apresentam-se no ANEXO IV. 

No total foi possível identificar a forma em 67% dos casos, equivalente a um 

NMI=14 (Gráfico 29, Tabela 6). 

Os 14 recipientes de que conseguimos identificar a forma são atribuíveis a 6 

formas distintas (Gráfico 30): 

- Forma 2 – 5 exemplares (36%); 

- Forma 3 – 1 exemplar (7%); 

- Forma 6 – 1 exemplar (7%); 

- Forma 7 – 3 exemplares (22%); 

- Forma 8 – 2 exemplares (14%); 

- Forma 9 – 2 exemplares (14%). 

Quanto aos diâmetros (Gráfico 31) estes são maioritariamente dentro das classes 

médias 11-15cm e 16-20cm, com a ocorrência de uma classe pequena na Forma 2 de 5-

10cm e da classe maior 26-30cm, sendo o maior recipiente da amostra. 

A amostra é dominada, mais uma vez, pelos recipientes de maiores dimensões 

(esféricos, globulares, esféricos achatados e potes indeterminados com perfil em S, num 

total de 51%). Os vários tipos de taças apenas num caso atingem diâmetro elevado (26-

30cm). 

7.2.2.3.1. Os tipos de bordo 

No panorama geral (Tabela 7) apenas identificámos perfis redondos, direitos e 

de bisel simples interno. Os perfis de bisel simples interno de orientação invertida com 

36%, equivalente a 5 exemplares e de orientação exvertida (14%), seguido dos bordos 

redondos de orientação direita com 23% da amostra, equivalente a 3 exemplares. Os 

bordos direitos apresentam apenas 1 exemplar.  
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7.2.2.3.2. A caracterização tecnológica 

Para esta caracterização foram considerados os seguintes factores: a 

consistência, textura, cozedura, elementos não plásticos (frequência e calibre), as classes 

de espessuras e o estado de conservação dos fragmentos (Gráfico 32). Para cada forma, 

dada à pouca expressividade estatística, não elaborámos gráficos, no entanto 

apresentaremos os seus dados de seguida. 

A consistência e a textura são 100% compacta e xistosa, assim como o calibre 

dos elementos não plásticos, é sempre pequeno, podendo a sua frequência variar entre o 

pouco frequente (86%) e o frequente (14%). As cozeduras são, maioritariamente, 

oxidantes (80%) seguida das cozeduras redutoras e redutora com arrefecimento oxidante 

ambas com 10%. O estado de conservação dos exemplares é maioritariamente bom, 

com a ocorrência de 2 exemplares corroídos. As espessuras são, maioritariamente, 

dentro da classe 0,6-1cm (85%), seguida da classe 0-0,5cm (15%). O tratamento de 

superfície (Gráfico 33) é, maioritariamente, alisado do lado externo, com a ocorrência 

de engobe em 1 exemplar 

Da Forma 2 identificámos 5 exemplares. A consistência e textura é 100% 

compacta e xistosa, assim como os elementos não plásticos são pouco frequentes e 

pequenos em todos os exemplares. A cozedura oxidante equivalente a 4 exemplares, 

sendo que o outro exemplar apresenta uma cozedura redutora de arrefecimento 

oxidante. As espessuras são todas dentro da classe 0,6-1cm. O estado de conservação 

dos fragmentos é bom. O tratamento de superfície é, maioritariamente, alisado do lado 

externo e interno, sendo que em 1 exemplar não foi possível aferir o tipo de tratamento 

de superfície. 

Na Forma 3 identificámos 1 exemplar. A consistência da pasta é compacta e a 

textura xistosa. Os elementos não plásticos são pouco frequentes e de calibre pequeno. 

A espessura insere-se na classe 0,6-1cm. O estado de conservação do exemplar é bom. 

O tratamento de superfície é alisado no exterior.  

Na Forma 6 identificámos 1 exemplar. O exemplar apresenta as mesmas 

características de pasta do exemplar da Forma 3, excepção feita no campo da cozedura, 

que identificámos ser oxidante. 
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Na Forma 7 identificámos 3 exemplares. Os 3 exemplares apresentam, 

igualmente, uma consistência compacta e xistosa. A frequência de elementos não 

plásticos é maioritariamente pouco frequente e o seu calibre é sempre pequeno. A 

cozedura é oxidante em 2 dos exemplares, sendo que o restante é apresenta uma 

cozedura redutora de arrefecimento oxidante. As espessuras estão entre as classes 0-

0,5cm e 0,6-1cm. O tratamento de superfície é sempre alisado do lado externo e interno. 

Na Forma 8 identificámos 2 exemplares. A consistência e a textura das pastas é 

sempre compacta e xistosa. Os elementos não plásticos são sempre pouco frequentes e 

de calibre pequeno. A cozedura é redutora de arrefecimento oxidante nos 2 exemplares. 

A classe de espessuras está na classe dos 0-0,5cm. O tratamento de superfície é alisado 

do lado externo, enquanto no outro exemplar apresenta um engobe do lado externo 

Na Forma 9 identificámos 2 exemplares. A consistência é sempre compacta, 

assim como a textura é sempre xistosa. Os elementos não plásticos são sempre pouco 

frequentes e de calibre pequeno. A cozedura é oxidante. A espessura insere-se na classe 

0,6-1cm. O estado de conservação é bom, pelo que identificámos o tratamento de 

superfície alisado no exterior. 

7.2.2.3.3. As decorações 

No total do conjunto contabilizámos 8 fragmentos decorados, incluindo os 

considerados no NMI. O NMI (Gráfico 34) apresenta uma baixa percentagem de 

fragmentos decorados, 16%, equivalente a apenas 5 fragmentos decorados. 

Tendo em atenção o NMI, na relação forma/decoração (Gráfico 35) destacamos 

imediatamente a ausência de decoração nas Formas 3 e 6, assim como a baixa 

ocorrência de decoração nas restantes formas. A decoração ocorre, apenas, na Forma 2, 

com 2 exemplares, nas Formas 7, 8 e 9 com 1 exemplar cada um. 

Na nossa amostra apenas temos decoração do lado externo. A decoração 

(Gráfico 36) sob o bordo apresenta 4 exemplares (80%) e no bojo apenas 1 exemplar. 

As técnicas utilizadas (Gráfico 37) foram a técnica mista apresenta, com 6 

exemplares (56%), seguido da técnica incisa com 4 exemplares (36%) e impressa com 

apenas 1 exemplar (9%). 
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O motivo (Gráfico 38) com maior ocorrência é o motivo 11, com 2 exemplares 

(25%), sendo que os restantes apresentam apenas 1 exemplar cada.  

7.2.2.3.4. Considerações sobre o conjunto 

Estamos perante uma amostra homogénea, com uma consistência e textura 

sempre compacta e xistosa, assim como os elementos não plásticos, que são sempre de 

calibre pequeno e pouco frequentes (86%). Os acabamentos de superfície são, 

maioritariamente, alisados do lado externo e interno, sendo que identificámos a 

ocorrência de engobe brunido, mas apenas em 1 exemplar. A técnica mais usada na 

decoração foi a técnica mista com 55%, seguida da técnica incisa (36%) e impressa 

(9%). 

A amostra é dominada pelos recipientes de maiores dimensões, fechados e 

profundos (57%) (esféricos, globulares, esféricos achatados e potes indeterminados com 

perfil em S) mas com diâmetros relativamente médios entre as classes 11-15cm e 16-

20cm, seguido das taças em calote e de perfil em S (43%) igualmente de diâmetros 

médios, mas com um exemplar da classe 26-30cm.  

Os recipientes de maiores dimensões, apesar dos diâmetros médios, são sempre 

fechados e profundos. Mais uma vez recorremos ao esquema de Lindahl e Matenga 

(1995) onde podemos deduzir que estes seriam utilizados para servir e armazenar água, 

assim como transporte de líquidos (água e cerveja). As taças serviriam para o uso da 

cozinha, nomeadamente para confecção de comida.  

7.2.2.4. Forte D. Afonso 

São os seguintes os resultados da análise estatística da amostra da cerâmica 

manual do Forte D. Afonso. Os gráficos apresentam-se no ANEXO IV. 

No total identificamos a forma em todos os fragmentos, no total de um NMI=7. 

(Gráfico 39 e Tabela 8).  

Os 7 recipientes de que conseguimos identificar a forma são atribuíveis a 4 

formas distintas (Gráfico 40): 

- Forma 2 – 3 exemplares (43%); 

- Forma 3 – 2 exemplares (29%); 
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- Forma 6 – 1 exemplar (14%); 

- Forma 7 – 1 exemplar (14%). 

Os diâmetros (Gráfico 41) são, maioritariamente, dentro da classe 16-20cm para 

todas as formas, em excepção da Forma 2 que apresenta também a classe 21-25cm e a 

Forma 7 em que não foi possível identificar o diâmetro. 

As taças apresentam diâmetros médios, sendo que o único recipiente esférico 

(Forma 6) apresenta um diâmetro na classe média dos 16-20cm.  

7.2.2.4.1. Os tipos de bordo 

No panorama geral, os bordos (Tabela 9) de orientação direita dominam a 

amostra (42%), seguida da orientação invertida (28%). Quanto ao perfil, é 

maioritariamente, direito e redondo. Os perfis bisel simples interno e externo apenas 

apresentam 1 exemplar cada. 

7.2.2.4.2. A caracterização tecnológica 

Para esta caracterização foram considerados os seguintes factores: a 

consistência, textura, cozedura, elementos não plásticos (frequência e calibre), as classes 

de espessuras e o estado de conservação dos fragmentos (Gráfico 42). Para cada forma, 

dada à pouca expressividade estatística, não elaborámos gráficos, no entanto 

apresentaremos os seus dados de seguida. 

A amostra é bastante homogénea, com uma consistência e a textura compactas e 

xistosas, assim como o calibre e a frequência dos elementos não plásticos é pouco 

frequente e de calibre pequeno. Quanto às cozeduras, identificámos a cozedura redutora 

(14%), equivalente a 1 exemplar, oxidante e redutora de arrefecimento oxidante ambas 

com 3 exemplares cada (43%). As espessuras apresentam-se, na sua maioria, na classe 

dos 0,6-1cm, seguida da classe 1,1-1,3cm e da classe mais fina, 0-0,5cm. O estado de 

conservação dos fragmentos é, maioritariamente, regular, seguid do bom. O tratamento 

de superfícies (Gráfico 43) não foi possível identificar no interior, dada à corrosão 

interna dos fragmentos. No exterior, a maioria apresenta um tratamento alisado, sendo 

que em 3 exemplares ocorre o engobe no exterior. 
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Da Forma 2 identificámos 3 exemplares. Todos apresentaram uma consistência e 

textura compacta e xistosa, assim como um calibre pequeno e pouca frequência de 

elementos não plásticos. As cozeduras são oxidantes em 2 dos exemplares, sendo que o 

restante apresenta uma cozedura redutora de arrefecimento oxidante. A classe de 

espessuras encontra-se em 0,6-1cm. O estado de conservação é regular em 2 

exemplares, sendo que o restante apresenta uma boa conservação. O tratamento de 

superfície identificado foi o engobe brunido no exterior em 2 exemplares e alisado no 

exterior em 1 exemplar. 

Da Forma 3 identificámos 2 exemplares. A consistência e textura é sempre 

compacta e xistosa, assim como os elementos não plásticos são sempre de calibre 

pequeno e pouco frequentes. Em 1 exemplar foi identificada a cozedura redutora, sendo 

que no outro identificámos uma cozedura redutora de arrefecimento oxidante. A 

espessura das paredes encontra-se na classe 0,6-1cm. O estado de conservação é 

corroído em 1 exemplar e regular no outro. O tratamento de superfície é sempre alisado 

do lado externo.  

Da Forma 6 identificámos 1 exemplar que se encontra em bom estado de 

conservação. A consistência e a textura são compactas e xistosas, assim como os 

elementos não plásticos são de calibre pequeno e pouco frequentes. A cozedura é 

redutora de arrefecimento oxidante. A espessura das paredes está na classe dos 1,1-

1,6cm. O tratamento de superfície é alisado no exterior.  

Da Forma 7 identificámos 1 exemplar. A consistência e a textura são compactas 

e xistosas, assim como os elementos não plásticos são de calibre pequeno e pouco 

frequentes. A cozedura é oxidante e a classe de espessura das paredes está dentro dos 

0,6-1cm. O estado de conservação é regular, pelo que identificamos engobe no exterior 

do exemplar. 

7.2.2.4.3. As decorações 

 O NMI (Gráfico 44) da amostra apresenta decoração em todos os exemplares, 

sendo que na Forma 2 e Forma 3 apresentem 1 exemplar não decorado. 

A localização das decorações é sempre do lado externo e ocorre sempre sob o 

bordo. 
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A técnica utilizada na decoração é sempre incisa.  

Na amostra foram identificados os motivos (Gráfico 45) 5, com 2 exemplares, 

motivo 6, com 1 exemplar e o motivo 7 com 2 exemplares.   

7.2.2.4.4. Considerações sobre o conjunto 

Mais uma vez estamos presentes uma amostra homogénea. Todos os recipientes 

apresentaram uma consistência e textura xistosa, assim como os elementos não plásticos 

apresentaram um calibre pequeno e pouco frequente. As cozeduras são o elemento onde 

existe mais variação, tendo sido identificadas a cozedura redutora (14%), oxidante 

(43%) e redutora de arrefecimento oxidante (43%). As espessuras encontram-se, 

maioritariamente, na classe dos 0,6-1cm. Quanto ao tratamento de superfície, 

identificámos o alisamento no exterior e o engobe, igualmente no exterior do recipiente.  

A amostra é dominada pelas taças (72%) (taça baixa e taça de perfil em S), 

seguido das formas de maiores dimensões (28%) (esféricos e globulares). As taças 

apresentaram uma classe de diâmetro na ordem dos 21-25cm e na classe dos 16-20cm. 

O único exemplar da Forma 6 em que conseguimos obter o diâmetro coloca-se na classe 

dos 16-20cm. 

A amostra do Forte D. Afonso contraria as restantes amostras estudadas, visto 

que a maioria da amostra é composta por taças, normalmente, elementos de cozinha. A 

presença de uma taça relativamente grande remete-nos para o uso de confeção de 

alimentos, que segundo Lindahl e Matenga (1995) poderão ser para batata doce, 

abóbora ou feijões.  

7.2.3. A integração crono-cultural das amostras dos fortes do 

Zumbo 

De um modo geral, e atendendo às características da amostra estudada, é 

possível enquadrar os dados dos fortes do Zumbo no período crono-cultural da IFS entre 

os sécs. XVII e XIX.  

As cerâmicas locais dos fortes do Zumbo assemelham-se às cerâmicas de 

tradição Luângua (fronteira da Zâmbia com Moçambique), uma tradição atribuída a 

várias etnias que habitam a Zâmbia, com materiais recuperados em outras áreas da 
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África Subsaariana, nomeadamente, na fronteira com Angola a Noroeste, na Republica 

Democrática do Congo a Norte, na Tanzânia a Nordeste, no Malawi e a Sul de 

Moçambique e do Zimbabwe (Huffman, 1989, p. 161). O mesmo autor conclui que essa 

distribuição etno-geográfica deriva do fáceis Bantu Ocidental datada de um momento 

tardio da IFI, cerca dos séculos IX-X (Fig. 72). Esse tipo de cerâmica caracteriza-se pela 

decoração impressa a pente, ou o uso de incisões criando bandas diagonais ou formando 

bandas de triângulos (Fig. 71). Do ponto de vista morfológico, as formas variam entre 

as tigelas rasas, “copos” de paredes direitas e recipientes globulares. O uso destes 

recipientes manifesta uma longa tradição e continuidade de estilo, com pequenas 

variações regionais (Fagan, et all, 1969).  

A presença destas cerâmicas no Zumbo atestam as relações das comunidades 

africanas da região (agora designada Zâmbia) durante a IFS mas também no processo de 

presença portuguesa, mais fortemente a partir do séc. XVII e com a fundação de uma 

feira portuguesa no curso médio do rio Luângua em 1828, a apenas 60 léguas do Zumbo 

(Lobato, 1996, p. 176).  

7.3. Porcelanas e Faianças 

Apesar de não termos tido acesso às porcelanas e faianças recuperadas durante 

as campanhas de 1971-72 nos fortes do Zumbo, não queríamos deixar de as referir, dada 

a sua importância para atestar a actividade comercial de que o Zumbo fez parte desde a 

sua fundação. Segundo Ramos (1973, p. 11) foi a primeira vez que se exumou porcelana 

chinesa na área, sendo assim, a primeira prova palpável da rota comercial do rio 

Zambeze.  

Foram exumadas no total 13 exemplares de cerâmica importada, nomeadamente 

5 de faiança e 8 de porcelana, do Forte D. José, Forte Velho II e em prospecções entre 

estes dois fortes. No entanto apenas tivemos acesso à informação e registo fotográfico 

das porcelanas nºs 1, 3, 5, 6 e 7 e às faianças nºs 9, 10 e 12 (ANEXO I).  

Quanto às porcelanas e tendo por base o estudo de Rodrigues (2010), o nº 1 e nº 

7 (Fig. 53 e 56) apresentam-se como morfologia de pratos. O nº1 apresenta uma 

decoração com um motivo floral pintado. O nº 7 apresenta uma paisagem composta por 

um pagode, aves e personagens. Estas temáticas decorativas enquadram-se na cerâmica 
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da época Wan-Li (dinastia Ming), datada do séc. XVII. As porcelanas nº 3 e nº 5 (Fig. 

54 e 55) são jarras. O nº 3 apresenta uma decoração com motivos florais simplificados. 

A peça nº 5 apresenta uma decoração de dois segmentos paralelos. A peça nº 6 (Fig. 55) 

é uma tigela de paredes finas com decoração no início do bordo. A decoração é uma 

banda horizontal delimitada por traços lineares paralelos preenchidos por um losango, 

pintada de cor castanho-avermelhado e azul e branco. 

Quanto às faianças, a peça nº 9 (Fig. 57) apresenta um motivo geométrico 

definido por faixas de traços divergentes de cor azul e branco. A peça nº 10 (Fig. 58). é 

pintada no exterior e no interior, com motivos florais. A peça nº 12 (Fig. 59) apresenta 

também decoração no exterior e no interior, e com motivos florais, com frutos em forma 

de romã, pintado de azul.  

Estas cerâmicas de importação deverão inserir-se no contexto da presença do 

comércio de longa distância, vindo da China, para Ocidente, nas redes de contacto 

mercantis Swahili e portuguesas do séc. XVI e séculos posteriores, da qual o Zumbo há 

muito fazia parte. 

7.4. A contaria 

No total foram recuperadas 3 contas de vidro (Figs. 60 e 61) e 2 contas de massa 

(Fig. 62) no Forte D. José e no Forte Velho II. 

O estado de conservação destas contas é regular, embora as contas de vidro se 

encontrem irisadas. As contas de vidro são azuis e as contas de massa apresentam uma 

tonalidade verde. Foram obtidas através da técnica de repuxamento com uma camada 

vítrea apenas e de forma cilíndrica. Foram classificadas como contas “short beads” 

(Beck, 1981, apud Rodrigues, 2010, p. 198). 

Quanto às contas de massa, são também classificadas como “short beads”. A sua 

produção foi obtida através de moldes industriais e apresentam uma forma barrilóide.  

As contas de vidro eram usadas como moeda de troca/pagamento pelos 

portugueses, desde os primeiros contactos com África. As contas de massa representam 

já um momento avançado da esfera do comércio no Zumbo, podendo ser datadas do séc. 

XIX ou séc. XX. 
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8. Resultados e discussão 

8.1. O dzimbabwe do Songo revisitado 

Como vimos anteriormente, a maioria dos sítios arqueológicos na região do 

planalto zambeziano, apresentam contactos comerciais, primeiramente com os Swahili e 

numa segunda fase com a presença portuguesa a partir do séc. XVI.  

Os objectos mais significativos e também aqueles que são mais recuperados das 

escavações arqueológicas são as cerâmicas de importação, como as porcelanas e 

faianças ou as contas. Não eram os únicos bens de troca exógenos a afluírem ao interior, 

outros objectos perecíveis, como os tecidos, acabam por não sobreviver no registo 

arqueológico.  

No que toca ao dzimbabwe do Songo, como já referimos, em duas escavações, 

não foram exumados quaisquer objectos de importação. Esta situação é difícil de 

explicar, mas não é anormal, visto que alguns dzimbabwe do planalto apresentam a 

mesma falta de elementos importados (Pikirayi, 1993, p. 70). Sabemos que o Songo foi 

alvo “sondagens” realizadas por caçadores de tesouros, situação apontada pela 

escavação de 1971-72 (Rodrigues, 2009, p. 107). Apesar desta ausência não é prudente 

pensar que o sítio estaria fora das rotas comerciais do Zambeze, muito pelo contrário, a 

descoberta de um possível galpão de armazenamento de sal do lado Oeste durante a 

segunda escavação no final dos anos 90 vem aferir ao local uma importância neste 

comércio cuja rota se fazia pelo Zambeze. 

Seria proveitoso obter uma datação do galpão de sal, no entanto, dada à sua 

planta rectangular não estamos certos de que também faça parte do período inicial da 

sua ocupação. A planta rectangular transmite-nos uma influência europeia, que só se 

fará sentir no séc. XVI com a presença portuguesa. Sabemos que em 1807, o 

governador dos Rios, António Norberto Vilas Boas Truão, conduziu um exército para 

Chicôa, incendiando várias aldeias e madzimbabwe onde se localizavam os túmulos de 

alguns chefes africanos (Rodrigues, 2013, p. 253), podendo o Songo ter sido um dos 

dzimbabwe afectados, tendo o galpão sido incendiado, o que resultou na vitrificação da 

matéria que o compunha. 

Outra das actividades económicas desenvolvidas pelos habitados do Songo foi o 

trabalho do ferro, documentado na oficina metalúrgica, à direita da entrada do recinto. 
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Apenas contamos com a datação do forno de fundição, tendo os resultados sido 

apresentados no ponto 3.5., colocando a actividade metalúrgica no Songo nos finais do 

séc. XIV. Esta nova datação vem recuar a ocupação inicial do sítio, que se pensava ser 

apenas do séc. XVIII, como registado por Macamo (2006).  

Tanto o ferro como o sal, foram elementos de troca comumente usados pelos 

povos Shona, detendo, também, uma aura mágica e religiosa, relacionada com o seu 

trabalho. Os objectos de ferro eram usados na agricultura, como os machados e enxós, 

ou na caça, como as pontas de lança e facas. Os gongos simples ou duplos eram 

objectos relacionados com a elite do Grande Zimbabwe (Vansina, 1969, apud Herbert, 

1996, p. 643) tocados quando da aparição do chefe em cerimónias públicas. O trabalho 

do ferro, era, inicialmente, isolado, envolto em secretismo e feito fora dos muros dos 

madzimbabwe. No entanto, no Grande Zimbabwe o trabalho do ferro encontra-se dentro 

da área murada, mostrando uma mudança no comportamento (Herbert, 1996, p. 644). 

Isto pode prender-se com o facto do chefe, de uma elite emergente, querer controlar a 

metalurgia e assim assentar o seu poder e autoridade nesta, assim como com o controle 

do comércio do Índico. 

Para além do uso doméstico, o sal era um elemento de troca e detinha ainda 

funções terapêuticas religiosas no mundo Shona (Marashe, no date, p. 11). Nas 

sociedades Shona mais antigas o sal era extraído de três maneiras, a primeira a partir de 

plantas: “… the Manyika manufactured salt from plant ashes. The leaves of the ndezva 

tree were used in most parts of the kingdom.” (Bhila, 1982, p. 39, apud Marashe, no 

date, p. 11). Obtinham o sal também através do suor de cabras, mas também da sua 

extração dos chamados bare (fontes de sal). O processo de extração e tratamento era 

feito tanto por homens como mulheres. Era usado para curar várias condições, como a 

dor de estomago ou diarreia, ou até para curar uma intoxicação alcoólica (Idem, p. 15).  

No que toca à arquitectura, o Songo apresenta elementos de tradição do Grande 

Zimbabwe, nomeadamente o padrão dos muros, que apenas restavam em altura na zona 

da entrada e que apresentaram um esquema “P” segundo Whitty (1961). Os muros “P” 

estão datadas de 1275 a 1350, no entanto, é difícil assegurar a datação através deste 

método, pois muitos madzimbabwe apresentam muralhas P, PQ, e Q em sequência, sem 
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qualquer evidência de uma ruptura temporal clara (Pwiti, 1996, p. 39), tornando difícil 

assegurar uma cronologia exacta a partir deste método de observação.  

A tradição Khami está também presente na arquitectura do Songo, através da 

construção da plataforma onde assenta a construção, nas habitações de “pau-a-pique” e 

no uso de revestimento das paredes na zona da entrada, situação análoga em Khami. 

Esta situação levou Macamo (2002), associando a data C14 disponível para o sítio, a 

relacionar o Songo aos Prazos da Coroa e à presença do Changamira na região no séc. 

XVIII. No entanto, a presença desta influência cultural, também recuperada em Khami, 

não deve, nem pode, à luz da nova data C14 disponível, ser associada à construção do 

sítio por elementos da dinastia Changamira. Esta influência que encontramos na 

arquitectura e em algumas das cerâmicas locais recuperadas, devem ser interpretadas, 

não só como um desenvolvimento paralelo entre estas duas realidades, Mwenemutapa e 

Torwa, mas também como uma continuidade cultural de duas realidades que se 

formaram na mesma altura a partir do Grande Zimbabwe e deste mostram claras 

influências.  

O declínio do Grande Zimbabwe no séc. XV está associado aos movimentos do 

povo Shona para Norte, ao mesmo tempo que a rota do Save era substituída pela rota do 

Zambeze (Senna-Martinez, 1996). Esta expansão para Norte veio beneficiar do controle 

das rotas comerciais. Assim, a fundação de novas capitais deveria ser feita em locais 

estratégicos, onde o controlo da paisagem, nomeadamente das vias fluviais fosse 

garantida, mas também locais propícios ao assentamento humano e animal. Estas 

condições encontram-se no Songo. A sua posição estratégica na margem Sul do rio 

Zambeze, às portas das gargantas de Cahora Bassa, leva-nos a querer que a sua 

implantação foi estratégica, do ponto de vista político e económico, como fazendo parte 

da nova esfera Mwenemutapa. 

O sítio não é, em momento algum, referenciado nas fontes, no entanto, sabemos 

que em 1710, o Nyamhandu, ou Nhampando, ocupou as Terras da Coroa na região de 

Tete, na tentativa de alcançar segurança e apoio junto dos portugueses (Guião, 1710, 

apud Rodrigues, 2013, p. 269). Em 1718 os portugueses reconheceram Nhampando 

como Mwenemutapa, baptizando-o de D. João, tendo este se fixado nas terras baixas 
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perto do Zambeze, na região de Nyapende, a Sul de Cahora Bassa (Vice-rei, 1719, apud 

Rodrigues, 2013, p. 271). 

Em 1723 o dzimbabwe localizava-se em Mavangor, a 30 léguas de Cahora Bassa 

(Thomas, 1723, apud Rodrigues, 2013, p. 271). E em 1740 localizava-se a Norte de 

Chicoa, a 10 léguas para o interior (Catarina, 1744, apud Rodrigues, 2013, p. 271). 

Nhapamdo permaneceu no dzimbabwe até cerca de 1740, no entanto foi 

permanentemente ameaçado pelos chefes de várias linhagens. Relembramos a tradição 

oral disponível para o Songo segundo a qual afirma o sítio teria sido mandado construir 

por este chefe reinante. A data C14 mais antiga do sítio não corrobora esta teoria, no 

entanto, a sua deslocação para a região e a permanência nos vários madzimbabwe leva-

nos a afirmar que o Songo poderá ter sido ocupado por este, durante um curto período 

de tempo. 

O estudo das cerâmicas locais do Songo, a par da apreciação arquitectónica do 

sítio, vem confirmar de que estamos perante um sítio de tradição Zimbabwe-

Monomotapa, já referido por Miguel Ramos (1973, p. 12).  

A ocorrência de engobe brunido a grafite é baixa, mas remete-nos para esta 

tradição. As afinidades com sítios vizinhos como Manyikeni (séc. XIII), Nhugunza 

(sécs. XIV-XV), Chitope (sécs. XIV-XV), Baranda (séc. XV), Khami (séc. XV), 

Niamara (séc. XV), Dambarare (séc. XVI) e Degue-Mufa (séc. XVI) está patente nas 

cerâmicas locais e mostram-nos que estaria em contacto com estes sítios. 

A presença de um fragmento da tradição da cerâmica do Kwazulu-Natal atesta a 

presença de povos Nguni no sítio durante o séc. XIX.  

8.2. Forte D. Afonso e Forte de Cachomba: os últimos fortes 

portugueses em Moçambique? 

Os fortes do Zumbo e o Forte de Cachomba reflectem parte da estratégia militar 

e de ocupação portuguesa em Moçambique, nomeadamente no vale do Zambeze, nos 

sécs. XVIII e XIX.  

No caso dos fortes do Zumbo, a documentação disponível é clara, indicando a 

data de construção dos fortes mais antigos do Zumbo, nomeadamente do Forte Velho II 
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e Forte D. José, construídos em pleno período áureo da feira do Zumbo. No que toca ao 

Forte D. Afonso apenas conhecemos a data de conclusão da construção, em 1889, já em 

pleno Scrumble for Africa. 

O Forte de Cachomba fora interpretado por Rodrigues (2010, p. 263) como 

sendo uma construção militar portuguesa dos finais do séc. XVII, baseada numa 

referência de Sousa e Silva (1927, p. 25), tendo sido usado para apoiar e proteger a 

penetração portuguesa no sertão e as actividades económicas que desenvolveriam 

(Idem, p. 262). O Forte de Cachomba é “uma construção muito anterior ao forte D. 

Afonso, e mesmo dos chamados fortes Velhos do Zumbo (…)” (Idem, p. 263). 

Como vimos anteriormente, a arquitectura deste forte é bastante distinta da 

arquitectura dos fortes do Zumbo. A mesma autora explica e justifica a presença de 

rampas de acesso em todos os torreões pelo facto destes apresentaram uma grande 

altura, sendo que o seu acesso seria feito através das rampas (Idem, p. 299).  

Não nos parece plausível atribuir a sua construção ao séc. XVII. A sua 

arquitectura, nomeadamente na presença dos quatro torreões de dimensões 

consideráveis, na ordem dos 6-8m de diâmetro, com uma altura na ordem dos 4-5m, 

muito a cima das dimensões dos torreões do Forte D. Afonso, que apresentam, em 

média, 3-4m de diâmetro e 3m de altura. O acesso a estes era feito através de degraus, 

ao contrário do que se passa no Forte de Cachomba, onde o acesso aos torreões era feito 

por rampas. Estas especificidades na arquitectura podem estar associadas com o novo 

ambiente bélico vivido no vale do Zambeze no séc. XIX durante a ameaça inglesa, que 

veio introduzir a artilharia pesada. 

Ainda, em 1888 a Expedição Portuguesa a M’Pesene, comandada por Carl 

Wiese e Magalhães e Solla saiu do Comando Militar de Cachomba (Magalhães e Solla, 

1907, p. 241-247, apud Rodrigues, 2010, p. 346), fazendo-nos querer que o forte fora 

construído pela mesma altura que o Forte D. Afonso, no Zumbo, embora com claras 

diferenças arquitectónicas. 

Sabemos que o Forte de Cachomba esteve em utilização até 1917 (Pélissier, 

1988, p. 373) e em 1937 foi visitado por Santos Júnior (Santos Júnior, 1940, p. 55). O 

forte apenas viria a ser estudado pela BEPA pela primeira e última vez em 1971-1972, 

sendo que hoje jaz mergulhado nas águas da barragem de Cahora Bassa.    
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9. Conclusões 

Como vimos nas páginas anteriores, o vale do Zambeze foi palco de inúmeros 

acontecimentos históricos, muitos deles imortalizados nas fontes históricas mas também 

em sítios arqueológicos, que vão desde a IPI até à presença portuguesa a partir do séc. 

XVI.  

Os sítios em estudo nesta dissertação de Mestrado inserem-se na história do vale 

do Zambeze, contribuindo, assim, para um melhor conhecimento dos eventos que nele 

decorreram desde o séc. XIV ao séc. XIX.  

O primeiro sítio revisitado neste estudo foi o dzimbabwe do Songo, que fora 

interpretado como uma construção do séc. XVII, relacionado com o Changamira e a 

presença portuguesa no vale (Macamo, 2006). Através de uma data de radiocarbono 

recuperada da primeira escavação do sítio, levada a cabo pela BEPA e tentando 

combinar os novos dados que se conhecem para o sítio, concluímos estarmos perante 

um dzimbabwe de tradição Zimbabwe-Monomotapa, em que a cerâmica local, aqui 

revisitada, vai de encontro a esta realidade. Através da cerâmica, conseguimos também 

aferir a passagem de povos Nguni, já no séc. XIX pela região do vale do Zambeze, 

tendo ocupado o Songo por um curto período de tempo.  

O Songo é, portanto, um dos dzimbabwe mais antigos conhecidos para 

Moçambique no âmbito da nova esfera Mwenemutapa, construído às portas da garganta 

de Cahora Bassa, numa posição natural de defesa por excelência e com controle sobre o 

rio Zambeze. 

Por fim, já no âmbito da presença portuguesa, o estudo dos materiais 

recuperados dos fortes do Zumbo vieram aferir a componente comercial do sítio, 

conhecido como a feira do Zumbo, com a presença de porcelanas e faianças chinesas, 

mas também de contas de vidro, amplamente usadas como moeda de troca nas relações 

comerciais com os indígenas. As cerâmicas locais exumadas compuseram a maioria dos 

achados arqueológicos, indo de encontro às tradições cerâmicas da região, 

nomeadamente da tradição Luângua, atestando contactos com as várias etnias que 

habitam a Zâmbia.  



Traços da presença portuguesa no Vale do Zambeze entre os sécs. XVI-XIX à luz 
das pesquisas realizadas pela Brigada de Estudos de Pré-História e Arqueologia 

(JIU) entre 1971 e 1972 
 

 

 

112 
 

Através da descrição da arquitectura, única e bem conservada, do Forte de 

Cachomba, que foi descrita no ponto 5.3., achamos que podemos estar perante o último 

forte construído pelos portugueses no vale do Zambeze, a par do Forte D. Afonso. Estes 

últimos fortes portugueses na região foram construídos por razões bem diferentes 

daquelas que levaram os portugueses a construírem os dois primeiros fortes no Zumbo, 

no âmbito da feira do Zumbo.  

O nosso argumento baseou-se na observação da arquitectura, descrita pelos 

trabalhos da BEPA e pelas fotografias deixadas pela equipa mas também por Santos 

Júnior que visitara o sítio no âmbito da 2ª campanha da MAM em 1937 (Santos Júnior, 

1940, p. 55), mas também em alguma documentação histórica conhecida.  

Estes e outros materiais arqueológicos, dos mais variados períodos cronológicos 

recuperados pelas várias missões enviadas a África no século passado, encontram-se 

depositados no ex-Centro de Pré-História e Arqueologia do IICT e estão, ainda hoje, 

largamente inéditos. Com a nossa investigação esperamos alcançar os objectivos 

definidos no início, mas também valorizar estas colecções africanas e acreditar que 

sejam uma mais valia para futuros estudos arqueológicos em território moçambicano. 
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Glossário 

A 

Achikunda – Termo para definir o escravo guerreiro que servia o seu amo, o 

prazeiro. O termo é uma forma aportuguesada do verbo shona-karanga “kukunda” que 

significa “vencer”. Estes escravos tinham uma função militar, guarda-costas e também 

caçadores, que formavam exércitos armados privados dos senhores dos prazos. No 

decorrer do séc. XIX houveram muitas revoltas de achikundas contra os prazeiros, em 

consequência do decréscimo populacional dos prazos, sendo vendidos pelos donos. 

Aringas – As aringas são construções fortificadas que ocorrem, geralmente, na 

região do vale do Zambeze. Tinham o objectivo de proteger vastas áreas de modo a 

proteger de ataques. Eram feitas para abrigar e proteger escravos fugitivos dos prazos. 

Consistia numa paliçada, que ia até uma milha em circunferência, e no seu interior 

continha as cabanas dos guerreiros e no centro a cabana do governador da aringa. Para 

além da aringa principal, era comum existirem aringas na sua periferia. Muitas aringas 

cresceram ao ponto de se tornarem cidades. 

C 

Cafre – Africano negro. 

Capitão-mor – Patente usada para designar indivíduos detentores de autoridade 

cívil e militar. 

Changamira – Título da dinastia governante em Butua. 

Chuambo – Designação para fortes portugueses. 

Colono – Indivíduos africanos organizados em comunidades anteriores à criação 

dos prazos e que ocupavam essas novas áreas. 

Curva – Pagamento efectuado pelos capitães portugueses ao Mwenemutapa. 

D 

Dona – Título assumido pelas possuidoras de prazos. 

Dzimbabwe ou madzimbabwe (Stone enclosures – recintos de pedra) – Restos 

monumentais arquitectónicos feitos de pedra, geralmente em zonas altas, mas nem 

sempre. Eram designados por zimbabué ou zimbabwe, que significa na língua Shona 

“casa de pedra”, que acabou por dar nome ao país em 1979. A construção de 

madzimbabwes, na região que se estende entre o Zambeze e o Limpopo, começou, 

provavelmente, durante o séc. X, que é exemplo o Grande Zimbabwe. A 

monumentalização do Grande Zimbabwe assentava numa sociedade abundante, onde a 
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sua riqueza advinha da criação de gado, agricultura e domínio sobre as rotas comerciais 

entre as minas de ouro do planalto do Zimbabwe e o Oceano Indico. O dzimbabwe 

servia de residência do chefe, da sua família e conselheiros separando-os da população. 

Estes tinham também uma função funerária. Sempre que um chefe morria, um novo 

dzimbabwe era construído numa nova localização e com o tempo tornar-se-ia uma 

cidade. 

M 

Mambo – Chefe africano. 

Mocaranga – Designação dada pelos portugueses à região que se encontrava 

directamente sob o governo do Mwenemutapa. Era limitada a Norte pelo Zambeze, a 

ocidente pelo Hunyani e a Sul e Oriente pelo Mazoe. 

Mussoco – Tributo em géneros pago pelos colonos ao prazeiro. 

Mudzimu – Espírito dos antepassados. 

Mutapa, Mwenemutapa ou Monomotapa – Dinastia governante na 

Mocaranga. 

Mfecane – Guerras e migrações que se seguiram ao estabelecimento do reino 

Zulo. 

Mf’umu – Conselheiros do Mwenemutapa, assim como detinham funções 

administrativas, como colectar os tributos, manter a lei e a ordem. 

P 

Povos Shona – Ou Karanga. A formação social Shona abrange o espaço 

geográfico que se estende do Zambeze ao Limpopo e do Kalaario ao Índico. Estes 

povos falam a língua Shona e estavam integrados, do ponto de visto político, dentro da 

esféria do Grande Zimbabwe e mais tarde do “Estado” Mwenemutapa. 

S 

Sertanejos – Comerciantes portugueses que penetraram no interior 

moçambicano. 

 

 


