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Na segunda metade do século XVIII a Ilha de Moçambique, centro político e 

administrativo, mercantil e naval dos territórios portugueses da África Oriental, viu o 

seu protagonismo aumentado em consequência de uma série de medidas tendentes a 

afirmar o papel destes territórios no conjunto imperial português. A autonomia 

administrativa relativamente ao Estado da Índia, em 1752, e a liberdade do comércio 

nos portos moçambicanos para todos os súbditos do império, em 1761, foram apenas 

duas das medidas que, no conjunto, promoveram o crescimento urbano da Ilha em 

direcção ao continente próximo e a ampliação das oportunidades de negócio da elite 

insular ligada ao comércio, genericamente designada por moradores. 

Na denominada Terra Firme – o termo da vila, constituído pelas povoações de 

Mossuril, Cabaceira Grande e Cabaceira Pequena – alguns membros da comunidade 

portuguesa possuíam pequenas propriedades agrícolas e comerciavam com as 

populações africanas e com os chefados suaílis vizinhos. Tendo no comércio a sua 

principal ocupação, a exploração agrícola destas propriedades representou para os 

moradores portugueses uma fonte extra de receita e uma oportunidade de 

diversificação de negócios. Não raro, comércio e agricultura eram actividades que os 

moradores desenvolviam em articulação.  

Para a Ilha de Moçambique, o cultivo da Terra Firme constituiu-se também 

como uma vantagem, já que contribuía para atenuar o problema de abastecimento 

que desde sempre a afectara e que via agravado agora, na segunda metade de 

Setecentos, em consequência das profundas transformações políticas, económicas e 

sociais vividas na capitania. 
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Não obstante o desenvolvimento da Terra Firme enquanto espaço 

complementar à Ilha de Moçambique já ter sido notado pela historiografia, a forma 

como decorreu esse desenvolvimento permanece pouco estudado, sendo o nosso 

objectivo pensá-lo neste trabalho sob a perspectiva da territorialização portuguesa 

naquele espaço continental promovida, em grande medida, por um grupo de 

proprietários divididos entre a prática comercial e a exploração agrícola. 
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