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Os Namarrais ficaram identificados na historiografia como opositores ao processo de instalação colonial 

liderada por Mouzinho de Albuquerque. A partir de 1865, esta sociedade começou por ficar referenciada 

com alguma frequência nos documentos produzidos pela administração militar portuguesa, tendo perdido 

protagonismo a partir de 1913.  

Num relatório de Abril de 1898, Eduardo da Costa refere-se ao grupo Namarral como o principal obstáculo à 

prossecução da colonização. Outra documentação do período colonial refere-se aos Namarrais como “bando 

de ladrões” que atacava as Terras Firmes para roubar “alimentos e gente”. A historiografia elege-os como os 

actores de um espaço que ofereceu oposição prolongada e determinada aos portugueses (Malyn Newitt, 

1997).  

Pelas suas características identitárias, não será despiciendo aplicar o termo “quilombo” para identificar esta 

sociedade, embora este conceito tenha sido instituído pelos estudos sobre a escravatura no Brasil e por 

outros estudos sobre os espaços africanos. Neste trabalho pretende-se apresentar uma reinterpretação de 

algumas fontes primárias que nos ajudam a compreender os Namarrais como uma “nova sociedade” com 

carácter de “quilombo” que, no final do século XIX ofereceu resistência ao avanço colonial e de ocupação 

territorial porquanto essa pretensão portuguesa significava a perda do controlo de um território por onde 

circulavam as rotas caravaneiras e, por outro, porque alterava um sistema económico-social baseado no 

comércio de escravos e de armas, no qual estavam também interessados outros agentes sociais daquele 

território. De entre estes destaca-se o afro-luso descendente Cândido da Costa Soares, preso no forte de 

Moçambique em 1897 juntamente com outros moradores sob acusação de conluio com os Namarrais e 

tráfico de armas. É interessante analisar a carta que Cândido da Costa Soares escreve em sua legítima 

defesa, na qual salienta a necessidade de salvar a economia da região através do estabelecimento de 

relações comerciais com xeques e outros chefes do interior. 

É neste contexto de um espaço temporariamente dominado pelo “quilombo” Namarral e pela dinâmica 

económica e social baseada na escravatura que pretendemos desenvolver esta comunicação. 
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