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“Communitarian lands” and political historicities in the region of Lake Niassa, Mozambique 

 

After the establishment of British missionaries from the Free Church of Scotland in Blantyre 

(present-day Malawi) and from the Universities Mission to Central Africa (U.M.C.A.) in Masasi 

(present-day Tanzania) between 1875 and 1876, the region located between the Zambezi River 

and the Rovuma River and between Lake Niassa and the Indian Ocean turned into an area under 

the influence of British missionaries and a zone of disputes between imperialist powers, namely 

Germany, England and Portugal. Since then, the events that unfolded in this region, mainly 

between the late 19th century and the beginning of the 20th century, have contributed to 

establish a model of territoriality based on chiefdoms, thus putting an end to the expansion 

model based on segmentation. These chiefdoms were subsequently reified during the actual 

colonisation of the territory now known as Mozambique by Portugal, after the 1933 Overseas 

Administrative Reform, with the creation of a dual territorial administration that placed on one 

side the regulated ones and on the other the formal model of territorial administration. In this 

presentation, I intend to show that the process that determined the delimitation of 

“communitarian lands” in Cobue (region of Lake Niassa, North-western Mozambique), during 

an effort to create an area of forest and faunal resources conservation, between 2002 and 2006, 

that would supposedly result in a communitarian possession of land (including soil, forest and 

water resources), far from it, allowed the recovery of the chiefdom model enabled by the 

imperialist expansion in the late 19th century. 

 

 

“Terras comunitárias” e historicidades políticas na região do Lago Niassa, Moçambique 

 

Abstract: Desde o estabelecimento de missionários britânicos da Free Church of Scotland em 

Blantyre (actual Malawi) e da Universities Mission to Central Africa (U.M.C.A.) em Masasi 

(actual Tanzania) entre 1875 e 1876, a região situada entre o Rio Zambeze e o Rio Rovuma e 

entre o Lago Niassa e o Oceano Índico transformou-se numa zona de influência de missionários 

britânicos e zona de disputas entre potências imperialistas, nomeadamente, Alemanha, 

Inglaterra e Portugal. Desde então, os eventos que se sucederam nesta região, principalmente 

entre finais do século XIX  e início do século XX contribuíram para a inscrição de num modelo 

de territorialidade assente em chefaturas, pondo fim, deste modo, ao modelo de expansão 

assente na segmentação. Estas chefaturas foram posteriormente reificadas durante a colonização 

efectiva do território que é hoje conhecido como Moçambique por parte de Portugal, depois da 

Reforma Administrativa Ultramarina de 1933, através da criação de uma administração 

territorial dual que colocou num lado os regulados e noutro o modelo formal de administração 

territorial. Nesta comunicação pretendo mostrar que o processo que ditou a delimitação das 

“terras comunitárias” em Cóbuè, região do Lago Niassa, noroeste de Moçambique, no âmbito de 

uma iniciativa de criação de uma área de conservação de recursos florestais e faunísticos, entre 

o ano 2002 e 2006, quando se esperava que fosse resultar numa posse comunitária da terra 

(incluindo recursos do solo, florestais e de água), longe desta realidade, foi permitir a 

recuperação do modelo de chefaturas tornado possível pela acção da expansão imperialista do 

final do século XIX.  

 


