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Introdução
As fontes sobre o estudo desta região datam do séc. XVI com a presença
portuguesa que indicam os primeiros registos escritos sobre as actividades à volta
da baía e sobre os povos locais. O livro mais antigo escrito sobre Moçambique à
nossa disposição que também inclui alguns relatos é o de Frei João dos Santos de
1505. Seguem-se crónicas de viajantes portugueses, holandeses, austriácos,
ingleses, entre outros, incluindo caçadores e comerciantes como Diocleciano das
Neves, António Albasini e missionários como Henri Junod. Historiadores
destacáveis na década de 1940, são os antigos directores do AHM, Caetano
Montez e Alexandre Lobato. Mais recentemente textos de Jorge Lemos e Gerhard
Liesegang oferecem algumas reconstituições históricas importantes. Fontes orais
têm igualmente contribuído para a reconstituição das acções e dinâmicas no seio
dos africanos.
Os dois lados da baía conheceram desenvolvimentos diferenciados mas com uma
ligação regular entre os seus habitantes, ainda que o sul da baía fosse mais
dependente do hinterland. A pesca e o gado bovino foram os principais atractivos
para investimento e desenvolvimento económico local na Katembe, enquanto
Maputo crescia ao ritmo da sua integração na economia global e colonização
branca, sendo por isso também propensa a mais revoltas pelos chefes locais e
lutas intestinas.
Pesquisas mais recentes de académicos de Moçambique e do estrangeiro,
estudam o contexto económico e geoestratégico de Maputo no âmbito regional
tendo em conta o seu porto, caminhos de ferro e migração transfronteiriça de
vária ordem.
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Os povos de Maputo e KaTembe
A região da baía era originalmente habitada por povos de origem bantu, ronga e
mais a sul também por zulu e swazi. Ironicamente Maputo é o nome da antiga
circunscrição a sul da baía criada em 1895, que o governo independente de
Moçambique decidiu atribui-lo à cidade capital ex- Lourenço Marques em 1976. O
nome de Maputo, deriva do nome do chefe das terras a sul da baía que recebera
do seu pai ao dividir o reino Tembe em duas partes. Portanto, de Matutuine a África
do Sul ergueu-se o sub reino Tembe – Maputo, a partir do séc. XVIII.
A região a norte da baía foi marcadamente cheﬁada pelo Mpfumo (Fumo) ﬁlho de
Nharúti, seu fundador mítico. O território Mpfumo seria marcado por vários
episódios de ataques ao Presídio de Lourenço Marques e exílio dos respectivos
chefes, nomeadamente Hassane em 1868 e Nuamantibjane em 1896 com
Ngungunhane, Rei de Gaza, resultando na ocupação militar portuguesa por
Mouzinho de Albuquerque.
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O Surgimento da cidade de Lourenço Marques e as relações com os chefes
locais
Lourenço Marques é um nome colonial que foi atribuído ao local, a norte da baía,
pelo Rei de Portugal D.João III em homenagem ao primeiro navegador e
comerciante português que se estabeleceu na baía entre 1544 e 1545, que a
designou de “baía de Espírito Santo”. Este fazia viagens anuais ou bienais para
esta região a partir da Índia e mais tarde da Ilha de Moçambique, para o comércio
de marﬁm em troca por tecidos e missangas com as aristocracias locais. Em 1729,
depois de uma ausência desde 1703, os portugueses se instalaram de novo na
baía por anuência do Chefe Matola que se apoderara dos territórios de Mpfumo
após lutas intestinas. Matola era então soberano das terras desde os rios
Umbeluzi a Incomati.
O Presídio de Lourenço Marque,
Marques e a sua organização
administrativa e económica da
Regimento de 25 de Novembro
governador Joaquim de Araújo.

deu lugar à formação da cidade de Lourenço
administrativa (1ª Carta Orgânica Políticobaia e terras de Lourenço Marques), pelo
de 1871. Foi então nomeado capitão-mor e

O Presídio de Lourenço Marques foi estabelecido após a recuperação portuguesa
da hegemonia comercial da região da baía por via militar quando em Maio de
1871, o então governador de Moçambique Vicente Caetano da Maia de
Vasconcelos, tomou a iniciativa de instalar a Feitoria e casa forte ou Fortaleza para
proteger o comércio português. Foi através de uma expedição militar vinda de Goa
que os portugueses retomaram o controle da baía então ocupada por austríacos
(1777-1871).
Entretanto, depois da passagem efémera dos portugueses no sèc. XVI/XVII, a
hegemonia mercantil holandesa e inglesa constituiu uma ameaça nos séc. XVIII e
XIX, com os austríacos de permeio, ao se intrometerem no local e estabelecerem
relações com os chefes locais com ênfase para o Acordo assinado entre o
emissário britânico Francis Owen e o rei Tembe, Mayeta Tembe, nos princípios do
sec. XIX, cujo imbróglio foi resolvido por mediação francesa do Presidente MacMahon em 1875. Foi na sequência desta mediação que foi reconhecido a Portugal
os limites fronteiriços do sul e sudeste de Moçambique.
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Entre 1895 a 1898, o centro político-administrativo da administração portuguesa
passou para Lourenço Marques no lugar da Ilha de Moçambique, motivado pelos
desenvolvimentos políticos e económicos regionais que ditaram o progresso dos
Caminhos-de- Ferro e porto ao serviço da economia sul-africana, entre o domínio
bóer e britânico, antes da criação da União Sul-Africana de 1910. Daí em diante o
porto foi determinante para o desenvolvimento dos dois lados da baía de Maputo.
Evolução político-administrativa da KaTembe
O actual distrito municipal da Katembe ocupa cerca de 102 m2 e localiza-se do
outro lado da baía a sul da cidade de Maputo. A região da Catembe, hoje Katembe,
fazia parte do território em disputa entre Portugal e Inglaterra e que “... veio a ser
solucionada em 24 de Julho de 1875 pelo presidente francês Mac-Mahon,
declarando portugueses os territórios da Catembe, Maputo, Ilhas da Inhaca e dos
Portugueses e Ponta do Ouro”.1 Em 1915 foi criado o Posto Administrativo da
Catembe como parte da Circunscrição civil de Maputo 2, no quadro da estrutura
orgânica da administração colonial portuguesa.
Desde a sua criação a circunscrição de Maputo tinha os seguintes limites: a norte o
rio Umbeluzi e a Baia de Lourenço Marques; a sul a Zululândia; a oeste o então
território inglês da Suazilândia; e a leste o Oceano Índico. Quanto aos postos, a
sua delimitação obedecia as seguintes áreas: Inhaca – Himbine e Panguissa;
3
Catuane – Daniel Catuane; Catembe – Samo Machaba, Chiacanimige e Joel”.
Mais tarde, em 1965, Maputo foi elevado a concelho.4 Entretanto, registos de 1953
indicam terem existido na Catembe as seguintes autoridades gentílicas: Regedor
“Samo Machaba” – Chefes de Grupo (Carlos, Cuacha, Gigigi, Jabiça, Macabe,
Maguaza, Muchocolote, Pobobo, Tchenguene); Regedor “Chiacanimige” –
Chefes de Grupo (Cufa, Machacazela, Machanfane) e Regedor “Joel” – Chefes de
5
Grupo (Cassane, Chamissaba, Conhane, Mucapane).
1 AHM, ISANI, Cx. n. 12, Inspecção ordinária à Circunscrição do Maputo e seus Postos Administra vos de
Catembe, Catuane, Inhaca e Manhoca, 1960. p 5.
2 Criada pelo Decreto Provincial nº 67 de 17 de Julho de 1895 e publicado no BO n. 32 de 26 de Outubro de
1895.
3 AHM, Fundo da Administração do Concelho do Maputo, Cx. n. 2, Administração – Áreas e limites , 1947.
4 Por Portaria n. 17743 de 21 de Abril de 1965, a Circunscrição do Maputo é elevada à categoria de
Concelho.
5 AHM, Fundo da Administração do Concelho do Maputo, Cx. n. 57, Administração – Inspecções,
inquéritos e sindicancias aos serviços , 1953.
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Porém, Catembe sempre viveu ligado a Cidade de Lourenço Marques. Face à
situação geográﬁca do Posto da Catembe a sua povoação sede podia considerarse um prolongamento da Cidade de Lourenço Marques. De facto, a população da
Catembe observava o progresso da Cidade de Lourenço Marques e, já não se
conformava com o fraco desenvolvimento da sua povoação. Foi nesse contexto
que a administração colonial considerou ser de toda a conveniência criar no Posto
da Catembe o Concelho do mesmo nome e anexar-lhe o Posto da Inhaca.6
Comparativamente a outros postos administrativos, a região da Catembe atingiu
elevados padrões de desenvolvimento a ponto de por Portaria 15.834 de 27 de
Fevereiro de 1962 ter sido criada a Junta Local da Catembe, que teve como limites
as suas áreas urbana e suburbana.7
Entretanto, como resultado da sua evolução económica e social, através da
Portaria n⁰ 736/72, de 27 de Julho, ascendeu à categoria de Vila. De facto o
proponente deste dispositivo legal argumentava que Catembe “apresenta já um
desenvolvimento econômico progressivo e constitui um meio urbano de
apreciável valor, reunindo a sua povoação as condições necessárias para ser
elevada à categoria de Vila”.
No quadro da autarcização em curso no país, as regiões são elevadas à categoria
de Município também em função do seu desenvolvimento econômico e social.
Assim, através da Resolução n⁰ 17/2000, de 15 de Junho, a Assembleia Municipal
de Maputo aprovou a estruturação territorial do Município em Distritos e Bairros na
qual Katembe passou à designação de Distrito Municipal.

6 AHM, Fundo da Administração do Concelho do Maputo, Cx. n. 2, Administração – Áreas, limites, cartas,
esboços topográﬁcos e i nerários, 1969.
7 Criada pelo Decreto Provincial nº 67 de 17 de Julho de 1895 e publicado no BO n. 32 de 26 de Outubro de
1895.
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Dinâmicas sócio-económicas e ligação KaTembe-Maputo
Até 1960 existia na Circunscrição do Maputo “... apenas duas escolas de ensino
primário oﬁcial, uma situada na Bela Vista (Escola General Machado), a outra na
Catembe, ambas com uma só sala de aulas”.8 O ensino rudimentar indígena estava
a cargo da Missão Católica Nossa Senhora das Mercês com 6 escolas (Sede do
Posto, Santo António, Chiacanimige, Cufa, Mugazine e Goiane). Ao nível da
religião, além da católica dirigida pelo Padre José Lopes,9 existia por volta de 1960
na Catembe as Missões Suíça e Wesleyana.
Ao nível das actividades económicas a pesca representava para a Catembe um
dos principais polos de desenvolvimento industrial. Com efeito, a indústria de
pescarias era composta de 27 pescadores goeses, ocupando uma pitoresca
aldeia situada próximo da ponte-cais. Dedicam-se principalmente à pesca do
lagostim e camarão, muito apreciado e bem negociado no mercado de Lourenço
Marques”.10Tal indústria acabou impulsionando o funcionamento na Catembe de 2
restaurantes, muito bem frequentados, nomeadamente aos sábados e domingos,
pelos apreciadores de mariscos da capital.11 Por outro lado, na Catembe existia
uma oﬁcina de construção e reparação de pequenas embarcações explorada por
uma empresa particular. Mais tarde foi criada uma empresa de tapeçaria, cuja
matéria-prima era essencialmente o sisal adquirido junto dos camponeses locais.
Quanto ao comércio, no mesmo período existiam 11 casas comerciais sendo 6
exploradas pelos considerados na altura os “nacionais” e 5 pelos indianos
(asiáticos).
Dados sobre a população africana indicava cerca de 11.098 nativos em 1950,
enquanto a população branca era estimada em cerca de 86 e 231 de outras
origens.12
8 AHM, ISANI, Cx. n. 12, Inspecção ordinária ao Concelho do Maputo, 1965. p 38.
9 AHM, ISANI, Cx. n. 12, Inspecção ordinária à Circunscrição do Maputo e seus Postos Administra vos
de Catembe, Catuane, Inhaca e Manhoca, 1960. p 50-51.
10 AHM, ISANI, Cx. n. 12, Inspecção ordinária à Circunscrição do Maputo e seus Postos Administra vos
de Catembe, Catuane, Inhaca e Manhoca, 1960. p 29.
11 AHM, ISANI, Cx. n. 12, Inspecção ordinária à Circunscrição do Maputo e seus Postos Administra vos de
Catembe, Catuane, Inhaca e Manhoca, 1960. P 29.
12 AHM, ISANI, Cx. n. 12, Inspecção ordinária à Circunscrição do Maputo e seus Postos Administra vos
de Catembe, Catuane, Inhaca e Manhoca, 1960. p 30.
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viris.13 Porém, é com Lourenço Marques onde havia mais ligação em busca de
emprego, não obstante as difíceis condições de travessia.
A Catembe era servida até 1965 de 4 empresas para o transporte marítimo entre
essa região e Lourenço Marques e para o transporte terrestre existia a “Empresa
Cruzeiro do Sul” que fazia o percurso Catembe – Bela Vista e Catembe –
Mugazine.14 Catembe tinha a Estrada Nacional nº 201 que fazia a ligação desta
região com a Bela Vista num troço de 44 kms.
Uma das grandes preocupações dos Catembenses foi sempre a distância que os
600 metros da baía tornavam o contacto com Lourenço Marques muito difícil e
oneroso para o desenvolvimento sócio-económico apesar da sua tranquilidade.
Desde os tempos pre-coloniais as comunidades faziam as travessias nas suas
embarcações tradicionais, vulgo canoas que acostavam na praia junto as lojas de
comerciantes hindus, Cussene e Languane.15 Com a chegada das caravelas
portuguesas e outros viajantes estrangeiros (franceses, holandeses e austríacos)
na baía de Delagoa, os locais também adoptaram esta técnica para a construção
de suas embarcações a remo e vela. O advento de barcos a motor por um lado
impulsionados pelos pescadores goeses e por outro, por empresários locais,
incluindo a criação da Empresa Fluvial Lda, permitiu a introdução de barcos com
maior robustez e carreiras regulares. Recorde-se do empenho do Sr. Antunes com
o seu famoso barco de metal, o Élia (hoje Nyelete), e outros barcos com casco de
madeira, como Esperança, Marisol e Neptuno.
Em meados de 1960, com a elevação da Catembe a Junta Local e mais tarde a
Vila em 1972, o aumento da actividade comercial e a presença de um núcleo
urbano de população não africana, cresceu a pressão para o melhoramento das
condições de travessia, incluindo o projecto de ponte em franca discussão e
projecção em 1968. De facto, neste ano as opiniões e debate sobre a construção
da ponte sobre o rio Tembe se intensiﬁcaram. Porém, apesar das perspectivas de
ediﬁcação de uma ponte, a magreza de recursos e a pressão local, levou a
implementação de um projecto transitório, a introdução de ´ferry boats´, precedida
de obras de engenharia para a sua atracagem.
13 AHM, ISANI, Cx. n. 12, Inspecção ordinária à Circunscrição do Maputo e seus Postos Administra vos de
Catembe, Catuane, Inhaca e Manhoca, 1960. p 50-51.
14 AHM, ISANI, Cx. n. 12, Inspecção ordinária ao Concelho do Maputo, 1965. p 88.
15 Agradeço esta informação ao Sr. António Bila (Maputo, 7-11-2018).
Por: Joel das Neves Tembe
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O texto “Catembe: mais dois anos de espera”, indica que “realmente, após muitos
anos de estudos para encontrar a solução adequada, com as opiniões divididas
entre a construção de uma ponte sobre o rio Tembe e o estabelecimento de
carreiras de barcos, com novas terminais e permitindo também o transporte de
viaturas, a decisão foi tomada.” 16
Para alguns críticos, como foi o caso do citado José Joaquim Lourenço Pinto, “a
ponte sobre o rio Tembe é que era. Beneﬁciava a Catembe, mas também Bela
Vista, Salamanga e a Ponta do Ouro. O “ferryboat” é benefício, sim, mas rotativo:”
“é um transporte caro, que continua a impossibilitar a utilização de carro todos os
dias. Só quem tiver necessidades de constantes fornecimentos de mercadorias,
os comerciantes, por exemplo, se lembrarão de levar carros para Lourenço
Marques, pagando transporte da viatura”. Para os mais incrédulos, aﬁrmavam não
estarem satisfeitos com a não viabilização da ponte, pois a solução “ferry boats”,
não era o ideal para Catembe, mesmo avançando com o seguinte desabafo:
“assim deixamos a Catembe, tal e qual como a encontramos: adormecida, a dois
passos da capital esperando dias melhores”.17 Apesar da projecção para início das
carreiras regulares em 1972, reinavam algumas dúvidas sobre o seu arranque
naquele ano.
A Revista Tempo nº 146 de 1 de Julho de 1973, apresentava um artigo de
reportagem com o título: “progresso da Catembe: à espera de “FerryBoat”, onde
anunciava que a população aguardava com muita expectativa a entrada em
funcionamento das novas carreiras. “Ávida de um progresso que não há maneira
de ali chegar, aquela gente deposita nos “ferryboats” uma esperança feita de
optimismo que ninguém consegue alterar: Para aquilo que tínhamos, isto já é
muito bom”. “Só que não pensou em termos de futuro. E isso foi muito mau”. Por
outro lado, se colocava o problema dos preços a serem cobrados às viaturas como
factor inibidor. Este sentimento da população local, sobretudo a empresarial,
considerava esta solução como um presente agri-doce!

16 Catembe: mais dois anos de espera:
(h ps://delagoabayworld.wordpress.com/category/history/ferryboat/).
17 Idem.
Por: Joel das Neves Tembe
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Porém, a entrada em funcionamento dos ´ferryboats` era vista como um grande
impulsionador da indústria turística, principal veículo de desenvolvimento da
então vila da Catembe, para além da construção imobiliária e melhoramento de
infraestruturas viárias e de carácter social. Por exemplo, na caso da construção
civil, o transporte rápido e económico de materiais de construção era visto como
um dos aspectos mais relevantes da actividade do `ferryboat`. Citado na mesma
revista, um catembense, avaliava positivamente o impacto desta travessia para a
construção nos seguintes termos: “com o transporte de material nestas carreiras,
uma casa que nos ﬁcava, por exemplo, em duzentos contos (moeda portuguesa
em circulação), pode ﬁcar-nos, agora, por cem…”. Por outro lado, a procura de
terrenos para a construção também aumentou, como também a actividade
comercial e venda de produtos locais em Lourenço Marques teve progressos
signiﬁcativos, incluindo a ligação com a Bela Vista, Salamanga e Ponta do Ouro,
antes feita por estrada penosa via Boane em cerca de 100km. Com a travessia de
´ferryboat´ a distância para Ponta do Ouro reduzia para menos de 75km,
incentivando o progresso do turismo local.
Com efeito em 1973, iniciou o funcionamento das carreiras de ´ferryboat com o
“Baía” cuja capacidade de lotação era de 200 passageiros e cerca de 12 lugares
para carros ligeiros. Depois seguiu-se o “Espirito Santo”, com capacidade para 20
carros ligeiros. Esta realidade permaneceu inalterável até á data mas com
grandes diﬁculdades de gestão e manutenção da frota e carreiras regulares,
incapaz de satizfazer a demanda face ao crescimento da população residente e
visitantes, bem como a frequência das viagens à Ponta do Ouro, infelizmente com
estradas cada vez em estado precário.
A ponte Maputo - Ka Tembe
Volvidos 50 anos de esperança pela ponte, eis que este ano, 10 de Novembro de
2018, se inaugura uma ponte de grande engenharia e padrão internacional,
ligando Maputo a KaTembe, mas também o país do rio Maputo ao Rovuma, e
respondendo ao desígnio continental de ligação Cabo Cairo por estrada.
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