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Nestes pequenos textos sobre Etnias não pretendo de 
forma alguma, fazer um estudo sobre os Povos do Sul de 
Angola.

Durante as visitas que fiz, eu e os meus companheiros, 
a várias aldeias, foram tomados alguns apontamentos, 
que foram a maior parte perdidos e outros esquecidos, 
pois já la vão 45 anos, e por essa razão contento-me em 
escrever o pouco que sei e sobretudo o que fotografei.

Concerteza que cometi alguns erros e desde já peço 
desculpa. Não consegui encontrar alguém para escre-
ver os textos e tive eu que os fazer. Mais tarde se houver 
uma alma caridosa que tenha a bondade de os corrigir 
eu agradeço.

Nos anos 70 era raro encontrar, nas aldeias, indígenas 
que falassem a lingua portuguesa e mesmo quando tinha 
à mão um intérprete havia sempre muita dificuldade em 
compreender o modo de vida destes povos tão diversos.

Contentei-me somente em comentar as legendas para 
explicar as minhas fotos.

Jean Charles Pinheira

ÉTNIAS DE ANGOL A



Os Cuanhamas pertencem 
ao subgrupo dos Ovambos e 
ocupam um vasto território do 
Sul de Angola. Muitos deles  
ignoram as fronteiras e resi-
diam de um ou do outro lado 
do rio Cunene em territórios 
Angolano ou Namibiano.

Povo altivo e guerreiro, de 
grande estatura, criadores de gado bovino por excelên-
cia, bons cavaleiros, agricultores. São as mulheres que se 
ocupam das sementeiras e das colheitas do milho, mas-
sango, feijão, mandioca, amendoim e outros. O tabaco, 
muito apreciado por todos, também é cultivado. A agri-
cultura, é a base da alimentação deste povo. No "Eumbo" 
(aldeia) têm celeiros, de forma circular, para guardar os 
cereais, principal sustento. São as mulheres que se encar-
regam de pilar os cereais e preparar as refeições, cuidar 
da casa e dos filhos, ir buscar água e lenha para cozinhar. 
Na casa Cuanhama é dificil de descrever, a particularidade 
individual de cada recinto, a configuração dos corredores 
de estacas, etc,. A área de cada casa corresponde a uma 
família e chama a atenção o seu aspecto de forte, toda 
cercada de paus grossos, de pé, e aguçados nas pontas 

OS CUANHAMAS
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e a comunicação entre os vários recintos individuais e o  
exterior é feita através de corredores.

Nos seus "Eumbos", onde vivem, são formados por cerca-
dos de altas estacarias, em disposição particular (ver fotos).

Homens e mulheres cortam o cabelo curto, adoram a 
cor avermelhada dos tecidos que vestem. A mulher tem 
grande valor na sociedade, goza de amplos direitos e de 
liberdade. São bons siderúrgicos, trabalham o ferro e for-
jam as suas armas: o arco e flechas, o porrinho e a lança 
que confeccionam com muita mestria.

O gado bovino influencia a vida do Cuanhama. O maior 
orgulho de um homem é o de possuir uma grande mana-
da de bois, o que lhe permite ter um grande número de 
mulheres e assim muitos filhos.

Os Cuanhamas trocam a esposa ou esposas, o alamba-
mento, a maior parte das vezes por uma ou mais, cabeças 
de gado bovino, conforme a riqueza do pretendente.

Alguns possuem rebanhos de muitas centenas ou mes-
mo milhares de animais.

Os Cuanhamas tornaram-se célebres no passado pela 
audácia dos seus assaltos a currais alheios e pela sua or-
ganização militar.

Sempre fizeram frente ao governo Português e só em 
1920, graças ao General Pereira d'Eça, se conseguiu a Paz 
entre as várias tribos do Sul de Angola.

Jean Charles Pinheira
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OS CUANHAMAS      (legendas)

002 – Chefe Cuanhama.

003 – Soberba imagem deste chefe Cuanhama 
juntamente com os seus cavalos.

004 Um outro Cuanhama em companhia das suas 
companheiras.

005 / 006 – As 4 mulheres , em redor do celeiro, 
recuperando o milho ou o massango para pilar.

007 – A caminho do terreiro.

008 – Neste corredor de altas estacas as mulheres 
dirigem-se para o terreiro onde executam, juntas,  
os diversos trabalhos familiares.

009 – A caminho do terreiro.

010 / 015 – As mulheres, já no terreiro,pilando, e em 
seguida peneirando a farinha de milho ou de massango.

016 / 018 – Preparando o funge.

019 –  O resultado foi um bom prato de funge.
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020 / 022 – Junto ao rio as mulheres enchem as cabaças 
de água para as diversas  actividades do dia a dia

023 – De regresso à senzala carregando as cabaças e 
panelas de água.

024 – São as mulheres que se ocupam de semear e 
capinar os campo de milho.

025 – O curral com algumas vacas, o chão está lamacento 
devido às chuvas.

026 – Uma das mulheres ordenha uma vaca. É de 
relembrar que são as mulheres que se ocupam de todos 
os trabalhos da senzala: tratar dos filhos e dos animais 
– preparar a comida – lavar a roupa – ir buscar água ao 
rio, que às vezes fica longe, – tratar dos campos e das 
colheitas, etc. etc. Que fazem os homens? Mistério...
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OS MOCUBAIS

O Povo Mucubal é um dos ramos da etnia Herero que 
se fixou pelo Sul de Angola. O território Mucubal esten-
de-se pelas encostas da Serra da Leba e entra nos arre-
dores do Deserto do Namibe.

Povo Guerreiro e Pastor, são muito corajosos e resis-
tentes e não hesitam em enfrentar os leões ou os leopar-
dos se estes animais atacam os seus rebanhos.

Os Mucubais dedicam-se á criação de gado, sobretudo 
bovino, e toda a sua cultura e riqueza se centra nos bois 
que são a base do sustento deste Povo. Quanto maior for 

027
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o rebanho de um Mucubal, que pode atingir centenas ou 
milhares de animais, maior é a sua riqueza e a sua impor-
tância.

Os Mucubais, homens e mulheres, andam semi-nus 
vestem-se de forma muito simples, com "saiotes" de pano 
sobretudo de cor azulada e outros de calções. As mulhe-
res usam vistosos chapéus de tecidos de cores garridas, 
onde o vermelho e verde predominam, ou de peles de 
boi, e de forma só usada por esta etnia. Alguns colares  
de missangas e sobretudo pulseiras de cobre que quan-
to maior for o tamanho, indicam a sua riqueza e a sua 
importância.

O seu armamento é formado por: porrinho, catana, 
lança, arco e flechas.

À volta da sua cubata, o homem Mucubal, edifica as 
cubatas, uma para cada mulher, que se relacionam per-
feitamente e sem conflitos.

Um Mucubal pode ter as as esposas que quiser desde 
que as possa sustentar.

Em Moçamedes e arredores alguns Mucubais tra- 
balham nas minas de extracção de mármore ou nas  
pescarias.

Jean Charles Pinheira
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OS MUCUBAIS      (legendas)

027 – Magnífico exemplar de homem da Etnia Mucubal.

028 / 029 – Dois guerreiros e caçadores Mucubais.  
Estão armados de lança, catana, porrinho, arco e flechas.

030 – As muitas pulseiras de cobre que ostenta este 
Mucubal é sinal de riqueza, na mão tem o seu punhal, 
obra de arte.

031 – Dois jovens e um casal de Mucubais, a mulher 
tem os seios achatados devido á correia de coiro o que 
significa que é casada e já tem filhos.

032/040 – Uma série de retratos de jovens Mucubais, 
solteiras, com os seus chapéus tipicos desta etnia, colares 
e sobretudo pulseiras de cobre de uma grande riqueza 
cultural. Estas jovens são lindas e muito "coquettes"e 
gostam de posar para o fotógrafo... Uma ou outra têm  
os dentes limados em ponta.

041 – Senhora idosa fumando o seu cachimbo. 
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042 / 044 – A noite é sempre propícia para uma boa 
batucada, com muita alegria, muitos risos e palmas ao 
som dos tambores e dos gritos das mulheres. Notar as 
correias que quebram os seios das casadas e a beleza das 
jovens. Nesta senzala de Mucubais as mulheres exibem 
os seus chapéus feitos de couro de boi, e não de tecido, 
mas a forma é a mesma. A quantidade de pulseiras que 
as mulheres ostentam, nos braços e nas pernas, são sinal 
de grande riqueza em gado sobretudo bovino.
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Chegamos, eu e os meus 
companheiros, a um acampa-
mento de Bosquímanos.

Alguns abrigos feitos de paus, 
folhas e ervas, muito rústicos, 
para se abrigarem do sol escal-
dante durante o dia e do frio da 
noite, e como sempre, muitas 
crianças, de barrigas enormes, 
e algumas mulheres jovens e 
adultas, idosas não havia. 

Os homens andavam esgravatando a terra seca à pro-
cura de raízes comestíveis, de frutos selvagens, colhendo 
mel ou caçando animais de pequeno porte, que consti-
tuem as suas magras refeições e que ocupa a maior parte 
do dia de um bosquímano, o grande problema é encon-
trar água. Basta dizer, onde este povo consegue sobre-
viver, nas terras estéreis do Cuando Gubango, nenhuma 
outra raça consegue sobreviver. Apesar desta fraca ali-
mentação são robustos e as mulheres, belas e muito sor-
ridentes.

Felizmente que tínhamos um guia, de uma outra etnia, 
que nos levou ao local pois os seus abrigos confundem-
-se com a mata e é difícil encontar um acampamento. 
Muitos kms. antes já eles sabiam que estranhos vinham 
na direcção das suas cubatas e então escondiam-se no 

OS KHUM
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meio da vegetação num silêncio total. Depois de algu-
mas palavras do guia no seu dialecto, muito curioso de 
estalidos com a boca, lá apareciam, como zombies, mui-
to medrosos e cheios de receios. Depois de uma oferta 
de cigarros, sal ou açucar, era uma felicidade para este 
povo que tanto sofreu durante decádas. Uma anedota 
que se passou com o Guy: vendo os dois garotos da foto 
075, muito sujos, deu-lhes 2 ou 3 pequenos sabonetes 
do hotel, para se lavarem, e qual foi a surpresa do meu 
companheiro quando viu os miudos os comerem…

 À noite, à volta da fogueira, era uma alegria. Cantos e 
danças ritmadas com o bater das mãos. Temos registados 
estes momentos em gravações e em filmes de 16 mm.

Quando desci o rio Cubango em 1972 encontrei ou-
tros povoados organizados pelo Governo Geral, que pre-
tendia, com enorme esforço, formar uma nação Khum e 
assim evitar o dominio de outras etnias sobre este povo 
tão sacrificado. O 25 de Abril de 1974 deitou por terra 
toda esta nobre tarefa.

Por onde param agora? Uns fugiram para o Namibe 
ou para o Botsuana, outros andam escondidos nas ma-
tas das Terras do Fim do Mundo. Continuam a sofrer, nin-
guém e nenhuma Nação os protege. Este povo, pacato, 
que foi o primeiro a povoar a África Austral, foi corrido 
das suas terras por outros povos guerreiros, vindos do 
Norte, que os reduzio em escravatura, e ninguém se pre-
ocupa com isso.

Jean Charles Pinheira
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REPORTAGEM DE MOUTINHO PEREIRA 

O RENASCER DOS KHUM

É uma história triste e muito incompleta a que trago, 
do Cuando-Cubango, para contar. Uma história larga de 
centenas de anos com capítulos esparsos pelas pinturas 
animistas das grutas do welt, reinventada em cânticos 
de cantar à volta da fogueira, guardada na memória não 
ordenada dos mais velhos, nas cicatrizes de queimadu-
ras que lhes desenham o peito e costas, nos ventres es-
pantosamente esféricos, desproporcionados.

Aviso que este conhecimento representa, também, 
uma obrigação: a de tentar fazer alguma coisa por este 
povo, nobre e escravo, que se extingue, brandamente, 
silenciosamente, humildemente, quase desculpando-se 
por ainda existir.

O som de metal contra metal, vibrante em três notas 
claras, acorda o TUXU, a aldeia. Das toscas cabanas, que 
parece serem apenas tecto, ergue-se em resposta um coro 
largo de tosses brônquicas. Faz frio, sempre, pela noite 
e manhã adentro, no Cuando-Cubango. Um frio seco e 
mordente, que chega depressa aos ossos. Pelas portas 
ovais das cubatas, uma estrutura simples de troncos em 
abóbada, coberta a capim, surgem vultos de crianças.  
Do colmo, filtra-se o fumo das pequenas fogueiras, ace-
sas no escuro interior, para a primeira refeição do dia.
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A aldeia anima-se, enquanto o sol sobe, discretamen-
te, para lá tão longe que nem aquece. Vultos friorentos, 
de mulheres e homens, aparecem a ver a manhã que 
nasce sobre o único grande acampamento KHUM, a Vila  
Administrador Pereira Pontes, existente em toda a  
Angola. Será, mesmo, por um conjunto de circunstâncias, 
local único em toda a África.

Ganguelas e Kiokos chamam-lhes, depreciativamente 
WASEKELLE, os etnólogos e outros entendidos BOCHI-
MANES ou BOSQUIMANOS. Parece que poucos curaram 
de saber como eles próprios se chamam uns aos outros 
– um nome sonoro, firme e orgulhoso: os KHUM.

Enquanto Alberto, o chefe das milícias, grita para a for-
matura, desautorizando os dorminhocos, Gonçalo Mes-
quita, um homem grande e loiro, de olhos frios, com uma 
história que passa pela Legião Estrangeira e pela O.A.S., 
fala, com estranho amor, desta gente. Ao princípio, em 
Outubro de 1969, eram apenas 37, agora, ascendem a 
mais de 700 almas e seriam duas mil se, para tanto, lhes 
dessem condições mínimas que fossem.

Nesta aldeia se desperta um povo para a vida de hoje. 
Se lhe insufla a dignidade perdida, ao longo de dezenas 
de anos de escravidão feroz. Se lhe dá uma condição hu-
mana. Pode estar aqui, o embrionário, o ressurgir da "na-
ção" KHUM, que terá hoje à volta de 10 mil membros (não 
recenseados) dispers pelas chanas do Cuando-Cubango, 
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pelas faldas da serra da Chela, pelos caminhos quentes e 
quase secretos do Namibe.

Gonçalo Mesquita fala do pouco que tem, do muito 
que precisa, da falta de apoio oficial para a iniciativa. 
Mostra o que está feito – tão pouco ainda – desbobina 
conclusões e recomendações, a terminarem, sempre, 
com a mesma frase: "Este povo merece que se faça algu-
ma coisa por ele"...

Um açude represa, numa lagoa, a água necessária às 
culturas, que vicejam na terra fértil: é o feijão e o milho, 
é a alface e a "tronchuda", em grandes e cuidadas hortas. 
Parece pouco importante, para quem não saiba o que se 
passa no Cuando-Cubango onde, num ano, o Estado dis-
pendeu qualquer coisa como 12 mil contos, na alimen-
tação de populações recuperadas. Para quem não saiba 
que todos os frescos consumidos em Serpa Pinto vêm de 
Sá da Bandeira, de comboio.

Os KHUM, neste aspecto, encontram-se quase auto-
-suficientes. Sobre sacos de sisal, no meio da aldeia, se-
ca-se a última colheita de feijão encarnado.

Mulheres pilam, à maneira ancestral, quantidades de 
milho. Ainda assim, a vida não é fácil. Faltam o vestuá-
rio, os cobertores, os medicamentos, apesar do auxílio 
das Forças Armadas, dos comerciantes e particulares de 
Serpa Pinto, também tocados pela obra grande que se 
realiza. E era ponto assente que os KHUM não serviam 
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para nada, nada sabiam fazer, salvo caçar quando a fome 
lhes apertava os estômagos vazios, salvo colher frutos e 
raízes na floresta…

Afirmam-nos pioneiros e exploradores, nas suas cró-
nicas de viagem, onde os descrevem como seres repe-
lentes, piores do que animais, desconhecedores da agri-
cultura, da criação de gado, ignorantes do trabalho do 
cobre e do ferro. Viajantes que já encontraram os KHUM 
submetidos pelos Bantos, após uma guerra de extermí-
nio, puro genocídio para varrer este povo da face da Ter-
ra. Quase o conseguiram.

Os conhecimentos ancestrais não se perderam. Hiber-
naram apenas, através das gerações escravizadas e res-
surgem, agora, em toda a sua pujança.

Nas lavras, juntas de bois puxam o arado. Um bochi-
mane senta-se ao volante do único tractor, emprestado, 
que serve à aldeia para os trabalhos mais duros.Fá-lo com 
evidente à vontade, como se nunca tivesse feito outra 
coisa, ele que há bem poucos meses era menos do que 
um pária, tutelado a um "senhor" Kioko ou Ganguela. No 
entanto, os KHUM eram os verdadeiros senhores da ter-
ra, antes das grandes invasões dos povos Bantos, vindos 
do Norte, antes dos Holandeses do Cabo, para fugirem à 
dominação inglesa (1838) terem ultrapassado a barreira 
das montanhas do Drakenberg, rumo ao interior.
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Na tosca enfermaria, onde falta o essencial, a esposa 
de Gonçalo Mesquita faz o que pode pelos doentes, qua-
se sempre velhos, esqueléticos, de braços e pernas tão 
finos que parece possível parti-los, com as mãos, sem es-
forço. O maior problema ainda é, porém, a fome crónica 
que quase todos os habitantes de Vila Administrador Pe-
reira Pontes trazem bem marcada no corpo acobreado.

DA GLÓRIA À DERROTA

A história da Nação KHUM anterior à guerra em duas 
frentes, que terminou com a derrota e a dispersão das 
tribos, é quase desconhecida. Os primeiros testemunhos 
sobre este povo chegam-nos através dos Holandeses do 
Cabo, que lhes invadiram os domínios e os dizimaram. 
Já por esse tempo estavam em luta aberta com as tribos 
Bantos – sobretudo de Ganguelas e Kiokos – que des-
ciam do Norte, em vagas imparáveis.

Os KHUM "não pediam quartel e nenhum quartel lhes 
davam". Lutavam até à morte, mesmo depois de feridos, 
o pequeno arco semi-circular despedindo flechas erva-
das com veneno mortal e doloroso, a ponto de forçar os 
atingidos a esburacarem a ferida, com a lâmina da faca, 
até cortarem tendões e vasos sanguíneos. Muitos tinham 
espingardas, compradas aos pumbeiros, em troca do 
marfim, da liamba, do cobre.
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Esta situação desesperada atingiu o seu auge e decli-
nou rápidamente para a resolução fatal entre os anos de 
1800 e 1860. Já no princípio deste período o extenso do-
mínio dos Bochimanes se tinha reduzido à região ao lon-
go do Rio Grande, às nascentes meridionais e centrais, 
no que viria a ser o Estado Livre de Orange. Contudo, até 
neste momento da sua maior miséria e isolamento eles 
pareciam manter intacta uma certa dignidade, abando-
nada por outras raças.

O crepúsculo da Nação KHUM é contada por eles em 
admiráveis pinturas rupestres, descobertas e estudadas 
pelos etnólogos sul-africanos até à exaustão. Por nossa 
parte, as que se encontram no deserto do Namibe, muito 
mais recentes, nada se conhece, donde talvez seja possí-
vel concluir que os KHUM de Angola já provêm do êxodo 
das tribos originais agora dispersa pelo Sul da Província. 
Ainda hoje é possivel reconstituir-se – se para tanto se 
agir depressa – parte da cultura deste povo. Fê-lo Pereira 
Pontes admirável figura de velho funcionário adminis-
trativo, toda uma vida sacrificada ao Quadro, compêndio 
vivo de usos e costumes das tribos desta zona, uma ex-
periência dos "velhos bons tempos" dificil de encontrar... 
Porém, não é um etnólogo. Fê-lo, com maiores conheci-
mentos, o Venerável Padre Carlos Esterman, mas muito 
campo virgem resta, ainda, por desvendar.

A vida para os KHUM era bem diferente da desta al-
deia, organizada, por imperativos evidentes, como um 
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grande quartel. A ordem – social era a Monarquia. Un rei, 
o Ku-vê, um vice-rei, o Kai-Há, um ministro (?) Nê-Kau.

Havia os Donzi, chefes de guerra, os Maku-Mã, seus 
subalternos, os Nahim-Kau, os guerreiros. Cultivavam la-
vras, San-guê nos tempos da chuva Xinam-já, no tempo 
seco à margem dos rios. Trabalhavam o ferro Ká e o co-
bre Kanu. As mulheres, e só elas, moldavam o barro, que 
os homens, se o fizessem, perdiam a virilidade.

Os velhos, hoje, repelem com notável veemência o vo-
cábulo Kau – a tribo, substituindo-o por KHUM, – a raça, 
agora que já são poucos. Ainda assim, recordam os no-
mes de, pelo menos, doze grandes tribos, vivendo em 
povoações fixas, Tu-xu, de casas feitas de pau, as paredes 
cobertas de cascas de árvores grossas, telhadas a capim. 
Chamavam T'xu-num a essas cabanas, bem diferentes 
das de hoje, que parecem esfiadas cabeleiras de Beatle 
erguidas sobre a terra arenosa.

E tinham armazéns de víveres Un-con-si. Só a existên-
cia deste vocábulo na lingua KHUM, que se entremeia de 
estalidos, seria prova suficiente para desfazer o mito do 
nomadismo. O Administrador Pereira Pontes ainda encon-
trou vestígios de lavras de tempo seco, feitas pelos Bo-
chimanes, à margem dos rios, montículos de terra, de 40 
centímetros de altura, para evitar o excesso de humidade.

Em 1880, os KHUM do Cuando-Cubango ainda se  
dividiam em tribos, gozavam de estabilidade política 
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e social, possuiam espingardas, cabras e os seus filhos 
eram "crianças encantadoras e fortes", como o são, algu-
mas, hoje.

A ocupação portuguesa do Cuando-Cubango iniciou-
-se em 1909-1910.

Já este povo se encontrava completamente escraviza-
do, pelas tribos Bantos, que "sempre os guerrearam com 
ódio feroz (...) devorando-os e fazendo outros escravos, 
nas proximidades das suas povoações".

Para vencerem estes restos dispersos do que fora a 
maior nação pré-banta da África Austral, ainda assim 
usaram do traiçoeiro estratagema de envenenarem, du-
rante um banquete, os seus chefes de guerra. Foram os 
Ganguelas, auxiliados pelos pumbeiros Kiokos que para 
ali iam, traficar borracha, que se encarregaram da tare-
fa e da horrível matança que se lhe seguiu. Começara o 
tempo da escravidão. Sem chefes, os KHUM foram rapi-
damente subjugados e feitos escravos. Por uma espécie 
de justiça imanente, os Kiokos despojaram, depois, os 
Ganguelas das terras conquistadas aos Bochimanes...

A ESCRAVIDÃO

Trinta e três anos depois de Bernardino José Brochado 
por ali passar, apenas quatro anos depois dos testemu-
nhos do Padre Carlos Duparquet, os exploradores Herme-
negildo Capelo, Roberto Ivens e Serpa Pinto referem-se a 
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"fragmentos de população, evidentemente distanciados 
pelo aspecto, língua e costumes das tribos de raça negra, 
no meio dos quais vagueavam."

"Estamos em presença duma raça indolente, d'um 
typo infimo da humanidade, que nenhuma esperança 
ou desejo despertam para as lutas da vida". " Não prati-
cam nem conhecem a agricultura. Não conhecem o ferro 
nem o bronze. Não têm previdência. A pátria, para eles, 
é o chão onde acendem hoje o fogo, é a caverna ou a 
fenda das rochas onde se abrigam, de noite, com a mí-
sera prole".

Capelo e Ivens dizem: " Nada há de mais abjecto e re-
pugnante do que esse arremedo de homem, que hoje va-
gabundeia pelos bosques e campinas(...) tão revoltante 
é esta raridade do humano género, tão mesquinho o seu 
ar, apoucado o vulto e estranho o modo, que degrada e 
aflige ter que descrevê-lo. É como se em frente de nós se 
erguera um cadáver e, parando, nos fitasse, envolto em 
miséria e frio..."

Que diferença vai desta descrição, à do Padre Dupar-
quet:

"DONGA: nas costas desta, 20 a 25 léguas, há um mato 
habitado por Mucuancalas (Bochimanes) que diferentes 
da raça têm residência fixa, sendo donos de grandes mi-
nas de cobre, que é sabido existirem naquelas partes".

Só esta gente do Donga comerciava com os KHUM.  
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Os outros, segundo o narrador, eram mortos imediata-
mente.

Brochado, nas suas crónicas de viagem, afirma que 
que os KHUM têm residência fixa e impedem o trânsito,  
pela via mais rápida, entre o Cuanhama e o Mucusso, 
obrigando a uma volta por Cafima.

O que se passou, entre os relatos de uns e outros; terá 
sido uma guerra de puro genocídio. Os Bochimanes so-
breviventes foram distribuidos pelas tribos Bantos vito-
riosas e feitos escravos – o tráfego de escravos fora abo-
lido em 1815 e a escravatura em 1836 – e concentrados 
em acampamentos.

O Administrador Pereira Pontes, numa curiosa mono-
grafia sobre os Wasekelle, descreve um desses acampa-
mentos, que visitou em1938:

"Ao fim de dois dias de viagem, montado num bur-
ro, cheguei à povoação do queixoso e, meia hora depois, 
acompanhado da autoridade tradicional dessa povoa-
ção e doutros Bantos, encontrava-me, muito surpreendi-
do, entre os Bochimanes. Nada revelava que o local fosse 
habitado por sérés humanos. A população desse acam-
pamento era de cerca de 50 pessoas, de ambos os sexos, 
e de todas as idades. Havia mais crianças do que adultos 
e mais mulheres do que homens. Todos andavam total-
mente nus, apenas usavam uma minúscula pele a tapar-
-lhes o sexo. Essa pele, como depois me disseram, era de 
coelho, tida como a mais ordinária, que nenhum homem 



52

ou mulher livre usaria, por vergonha, só os escravos a usa-
vam. Só as mulheres dos Bochimanes eram autorizadas 
a confeccionar, com peles de pequenos antílopes, uma 
espécie de alforge, para carregarem os filhos às costas.

"Na mata onde se situava o acampamento dos Bochi-
manes, as árvores eram esparsas umas das outras, o que 
a tornava clara e, de permeio, cresciam pequenos arbus-
tos, de cerca de dois metros de altura. Vim a saber, de-
pois, que não era permitido aos Bochimanes o corte de 
qualquer árvore ou arbusto.

"Nem o acampamento, nem as pessoas que nele viviam, 
podiam ser vistos ao longe. Por baixo da copa dos arbustos 
viam-se pequenas concavidades, parecidas com as que os 
animais abrem com o dorso quando se espolinham, que me 
disseram serem abertas, à mão, pelos Bochimanes, para, à 
noite, lhes servirem de cama, espalhando em cima dessas 
concavidades folhas tenras, para não magoarem os seus 
corpos nus nos grãos de areia. Por cima das copas dos ar-
bustos, todos eles sem folhas, (…) viam-se pedaços de ca-
pim, cuja utilidade se não percebia.

"Os acampamentos eram fixos e só eram mudados com 
os Bantos quando mudavam as suas povoações para ou-
tro local. Os Bochimanes estavam, a todo o momento, ao 
serviço dos Bantos, a quem pertenciam. Não se podiam 
ausentar em momento algum, nem mesmo para procu-
rarem alimentos.
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"Como compensação, recebiam os farelos das farinhas 
peneiradas pelas mulheres dos Bantos a que pertenciam, 
com uns pequenos atados de folhas de cânhamo (liamba)".

Os Bochimanes eram marcados com os sinais caracte-
rísticos de cada tribo Banto a que pertenciam: Os Kiokos 
obrigavam-nos a limar os dentes em vvv, os Ganguelas 
em arco, os Vakangalas em arco também, mas com as 
pontas exteriores afiadas.

Marcados como se marca gado. E como gado, aliás, 
eram tratados.

O velho funcionário administrativo prossegue a es-
pantosa descrição: 

"Nada, absolutamente nada, se via naquele acampa-
mento que, aos olhos dos leigos, pudesse revelar coac-
ção. A disciplina era discreta e eficientíssima. A sujeição 
era absoluta".

Assim se reduziu um povo à condição de animal, e ani-
mais eram para os seus senhores, que nem lhes chamam 
"homem" e "mulher" mas sim "macho" e "fêmea". 

A liamba, prodigamente distribuida, retirava-lhes o 
raciocínio. Mesmo as crianças de peito, trocavam a teta 
da mãe pela boquilha da mutopa, o cachimbo em que 
se fuma este estupefaciente. Depois, o frio das noites do 
Cuando – Cubango, que desce a 8º C, um frio suportado, 
sem outro vestuário que a desonrosa pele de coelho, um 
frio torturante e maligno que justifica, hoje, as cicatrizes 
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de queimaduras ostentadas pelos mais velhos, no peito 
e nas costas. Eles lançaram-se sobre os carvões das fo-
gueiras, acesas ao lado das "concavidades" que lhes ser-
viam de cama, para se aquecerem. Por isso a referência: 
"É como se diante de nós se erguera um cadáver e, pa-
rando nos fitasse, envolto em miséria e frio..."

A sujidade lhes servia de cobertor. Sobre as queima-
duras "muitas infectadas, criando crostas por onde escor-
riam serosidades", amontoava-se o pó da terra e a cinza 
das fogueiras. De senhores da terra passaram a escravos. 
Perderam-se as antigas designações tribais, enquanto os 
vencedores os chamavam pelo nome de bichos, como 
Vasekelle e Vakwankala. Nada tinham, nem o direito de 
erguer casas para viverem. Eram animais de compra e 
venda, completamente subjugados. E parecia, aos olhos 
dos leigos, não haver a mínima coação...

Só em 1952, o Administrador Pereira Pontes cha-
ma a atenção dos seus superiores para os Bochimanes, 
que"viviam num regime de tutela, imposto pelos Bantos, 
desde que estes ocuparam os seus domínios, tutela essa 
de que acha imperioso e urgente libertá-los"...

O FIM DA ESCRAVATURA BANTO

Também ao Cuando-Cubango chegaram os homens 
do "contracto", em busca de braços que trabalhassem o 
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café do Norte. Kiokos, Ganguelas e Lundas também se 
integravam nestas caravanas. Até perceberem que, para 
trás deixavam o escravo, que bem os podia substituir, 
com a vantagem de lhes receberem o dinheiro ganho, 
noutras terras, quando voltassem.

A medo, começaram a apresentar os KHUM aos contra-
tadores, que os aceitaram. E eles foram e viram e apren-
deram que havia outra vida possível, para além daquela 
dos acampamentos. Aprenderam. E revoltaram-se. Há ru-
mores de chacinas de KHUM, como "exemplo", mas nada 
se confirmou. Os segredos, no mato, raras vezes chegam 
a ouvidos estranhos.

O certo é que, grande parte deles, depois de virem dos 
contractos, desapareceram. Muitos foram viver para lon-
ge da tribo a que pertenciam – e passaram palavra. Este 
ciclo da história KHUM inicia-se em 1950. Pouco a pouco, 
reuniram-se em aldeias escondidas nas profundezas das 
chanas. Libertaram-se da tutela.

Uns e outros se viram, repentinamente, envolvidos na 
guerra de guerrilha que se desenrola, há anos, no Cuan-
do-Cubango. Não havia lugar, para os KHUM, nas hostes 
da UNITA ou do MPLA, por isso mergulharam ainda mais 
fundo nas matas. Outros, seguiram os senhores Bantos 
na clandestinidade. Ainda outros procuraram a protec-
ção das autoridades. Em breve com ela colaboravam, 
como pisteiros.
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GUERRILHEIROS POR EXCELÊNCIA

A milícia está formada, com Alberto à frente, na pa-
rada da aldeia. Os homens parecem frágeis. As feições 
mongolóides, a pele cor de cobre, a gentileza da ossatu-
ra, recordam os vietnamitas, que tanto se lhes parecem. 
Os mesmos olhos amendoados. Apenas o nariz amachu-
cado os diferencia dos rostos enigmáticos que ressaltam 
das reportagens de guerra feitas na antiga Indochina. E 
também estes são guerrilheiros, dos melhores que pode 
haver, frugalíssimos, leais, com uma motivação forte para 
o combate, com um conhecimento profundo da terra e 
dos hábitos dos seus ex-donos.

Depressa o provaram. Foram treinados nas artes da 
guerra. Deram-lhes armas automáticas – a G 3, a F N – 
e hoje estão espalhados por todos os aquartelamentos 
do Distrito, fidelíssimos, arrojados no combate. Todas as 
operações dos KHUM, iniciadas em 1967, tiveram resul-
tados positivos. Armas capturadas, centenas de grana-
das, milhares de munições. Centenas de cabeças de gado 
foram, por eles retiradas da alçada do inimigo. Quanto 
apopulações, só o ano passado devem ter trazido

 para o convívio português, entre cinco a seis mil pes-
soas. E trouxeram quilos de documentação, de "quartéis" 
da UNITA e do MPLA.

Conhecem a mata: A necessidade obrigou-os, nestes 
anos de escravatura, a aprenderem a subsistir com os 
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recursos da mata. Apenas precisam de um bolso de sal 
para fazerem, a pé, em tempo incrível, percursos de 300 
quilómetros.

Os KHUM não gostam de fazer a guerra acompanha-
dos. Preferem ir sozinhos, depois de, mesmo ali na pa-
rada, terem devorado duas ou três rações de combate 
– "porque fazem muito peso". De compleição frágil, não 
suportam as mochilas, nem delas precisam. Apenas um 
cobertor, a arma, granadas, as munições. E um punhado 
de sal. Os chefes de grupo aprenderam a ler os mapas. O 
mais importante sucesso por eles alcançado, terá sido a 
morte (ainda não confirmada) do comandante-geral da 
UNITA numa operação de assalto a um acampamento da 
UNITA-SWAPO. Quinze KHUM abriram fogo, de surpresa, 
das próprias trincheiras do acampamento, armaram um 
"pé de vento" desgraçado, fizeram debandar os guerri-
lheiros – entre 40 a 50 – capturaram armas, munições, 
granadas, importante documentação.

No regresso um dos KHUM identificou, em fotografia, 
o chefe terrorista, que disse ter tombado com uma bala 
na cabeça e muitas no peito. Além disso trouxe toda a 
documentação pessoal daquele chefe terrorista, que 
não chegou aos 40 anos, especializado em guerrilha pela 
Academia Militar de Pequim. De caminho o grupo trou-
xe, também, uma bandeira da UNITA, hasteada no acam-
pamento, novinha em folha, fabricada no Cairo.
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Estas espantosas forças de contra-guerrilha actuam na 
mais estreita colaboração com as Forças Armadas.

O FUTURO

Arrancados ao jugo dos antigos senhores, transporta-
dos num repente do arco e da flecha para as armas auto-
máticas, da colheita do mel e de frutos para uma produ-
ção agrícola planificada, da pele de coelho a tapar-lhes 
o sexo para a "mini saia" e a calça e camisa, os KHUM, 
parece, poderão olhar o futuro com maior confiança. E 
melhor será, ainda se as autoridades responsáveis – Go-
verno de Distrito com o apoio do Governo Geral – lhes 
facilitarem um mínimo de condições.

O princípio está feito – a Aldeia Administrador Perei-
ra Pontes. Há que prosseguir e isso só será possivel com 
o auxilio do Estado, neste período de transição. Sequer 
será necessário muito dinheiro. O problema talvez se re-
solva mais com boa-vontade do que com dinheiro. E con-
virá acentuar que não se podem contabilizar os gastos, 
em Angola, com as populações abrangidas pelas áreas 
do terrorismo.

O sonho grande – mas possivel – de quem estruturou 
esta obra, sem nada ter, é a transformação da antiga co-
lónia penal do Missombe, abandonada desde Setembro, 
num centro exclusivamente KHUM. Há ali muito trabalho 
feito, que se está a perder, nos campos circundantes, já 
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preparados para a agricultura. Há oficinas casas, um edi-
fício adaptável a "quartel". É tido como certo que viriam 
de todo o lado, para se acolherem à sua Pátria. e o que 
lhe oferecem, em contrapartida, não é para desdenhar. 
Especialmente agora.

Moutinho Pereira
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OS BOSQUIMANOS      (legendas)

045 – Menina Bosquimana das "Terras do Fim do Mundo".

046 – Jovem caçador "Khum", como eles se chamam 
entre si, visa com o seu arco um antílope.

047 / 48 – Os Bosquimanos, exímios caçadores, 
aproximam-se da presa num silêncio total, e com 
pontaria certeira abatem o animal com uma flécha 
envenenada, mesmo ferido ligeiramente o antilope 
morre uns minutos depois.

049 – A gazela abatida.

050 / 051 – Transporte do animal para um local à sombra.

052 / 054 – Dia fasto para estes jovens caçadores, 
preparação afim de levarem a carne, vísceras e a pele 
para o acampamento, onde vai haver festa nessa noite...

055 – Acampamento encontrado algures nas "Terras do 
Fim do Mundo".Umas poucas e toscas cabanas feitas de 
paus e arbustos, sobretudo para se protegerem do frio 
que em Julho e Agosto chega a atingir temperaturas 
negativas. Algumas mulheres e bastantes crianças, num 
estado de pobreza enorme. Os homens andam a colher 
frutas, raízes, mel e a caçar sobretudo pequenos animais.
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056 / 058 – Esta mulher de idade, já avó, em companhia 
do seu netinho fuma liamba no seu cachimbo 
rudimentar, feito a partir de uma cabaça A sua "casa" 
não passa de um aglomerado de paus e de folhas para 
se proteger do frio. No pescoço ostenta um bonito colar 
feito de cascas de ovos de avestruzes.

059 – Esta mulher e as suas 3 crianças, no acampamento, 
têm a seu lado uma lata de água, liquido muito precioso 
para este Povo.

060 – Esta menina veio buscar água ao rio, tem os dentes 
limados em ponta sinal de beleza.

061 / 062 – Estes jovens bebem, de forma bem particular, 
água do rio Cubango. O acampamento encontrava-se 
a escassos quilometros do rio e alguns destes jovens 
trabalhavam como pisteiros nos safaris de caça do 
Mucusso.

063 – Esta mulher leva o seu bebé ás costas como todas 
as etnias africanas.

064 – Desde a mais tenra idade as meninas ajudam as 
mães nos diversos trabalhos do acampamento

065 – Esta criança tenta tirar da mãe um pouco de leite...
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066 – Pendurados nesta arvore uma série de troféus  
e um pouco de carne a secar ao sol, única maneira  
de a conservar por algum tempo.

067 / 72 – Várias mulheres e crianças no acampamento. 
Vê-se a extrema pobreza destes seres perdidos no meio 
das matas, nota-se as enormes barrigas das crianças 
sinónimo de fome endémica.

073 – Este jovem fuma num cachimbo bem particular, 
feito de um chifre de antilope e um pedaço de madeira 
oco.

074 – Esta jovem está vestida com um saiote de pele de 
antílope, enfeitado de uma maneira original, com tampas 
de garrafas de cerveja, pequenas rodelas de cascas de 
ovos de avestruz e outros berloques, encontrados perto 
dos acampamentos de Safaris.

075 / 076 – As noites do Cubango são extremamente 
frias e os Bosquimanos, sem outro agasalho, rebolam-
se na cinza ainda quente das fogueiras, para se prote – 
gerem do frio. Este menino, ao colo da irmã, ainda está 
coberto das cinzas da noite.

077 – Esta menina veste-se com uma camiseta, unica 
riqueza que certamente possue, talvez oferecida por  
um turista.
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078 – Os cães, muito esqueléticos, também tem direito 
a comer, mas pouca coisa deve haver no fundo do 
recipiente...

079 / 080 – Do antigo acampamento não há mais nada 
a tirar. Estas duas mulheres , com os filhos ás costas e 
os seus magros haveres sobre a cabeça, vão à procura 
de um novo lugar, talvez distante de dezenas de 
quilómetros, para erigir os seus toscos abrigos. É com 
delícia que fumam os cigarros oferecidos, pois adoram  
o tabaco e muitas das vezes não o podem comprar.
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RÁPIDOS DO RIO CUANZA
SALTO DE CAVALO



91

O rio Cuanza é o maior rio exclusi-
vamente Angolano. Nasce no Planalto 
Central, o seu curso de 960 kms. segue 
para o Norte e vai desaguar no Ocea-
no Atlântico, Barra do Cuanza, ao Sul 
de Luanda.

O Cuanza é navegavel por 258 kms. 
desde a foz até á cidade do Dondo.

As barragens de Cambambe e  
de Capanda produzem grande par-
te da energia elétrica consumida em  
Luanda. 

As barragens também fornecem 
água para irrigação de plantações de 
cana de açucar e outras culturas.

Jean Charles Pinheira
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RIO CUANZA      (legendas)

081 / 085 – Estes meninos tomam banho e brincam nos 
rápidos do rio Cuanza.

086 – Esta menina prepara a mandioca.

087 – Nos rápidos do Rio Cuanza esta mulher descasca  
a mandioca afim de preparar a farinha.

088 – Mãe dando de mamar ao seu pequenino.

089 / 090 – Depois da barriga cheia o bébé dorme uma 
soneca.

091 / 093 – Retratos de 3 meninas com bonitos sorrisos.
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094 / 095 – Perto de Luanda e no rio Cuanza, estas 
lavadeiras lavam a roupa dos  seus clientes.

096 – Esta mãe tira um espinho do pé do miúdo.

097 – Bonita foto de 4 crianças, filhos das lavadeiras.

098 / 099 – Estas duas raparigas, depois do trabalho, 
divertem-se nas águas frescas do rio Cuanza.
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ALDEIA NO PARQUE DA CAGANDALA
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ALDEIA NO PARQUE DA CAGANDALA      (legendas)

100 – Estas mulheres e algumas crianças, transportam na 
cabeça cestos cónicos para apanharem peixe nas águas 
do rio que estão perto da sua senzala.

101 / 103 – No local preparam-se para mete-los na água.

104 – Esta moça leva á cabeça um cesto com raízes 
especiais para capturar os peixes.

105 – Nesta foto a moça esmaga as raízes, que 
misturadas com terra, deita ao rio. Pouco tempo depois 
os peixes, sobretudo os mais pequenos, morrem 
asfixiados.

106 – Esta mulher deita-se ao rio e com um cesto na mão 
vai apanhando o peixe que vem à tona da água, mas a 
recolha é fraca.

107 – Na mesma região, mercado de algodão numa 
aldeia.

108 – Garoto brincando com uma "moto" que ele mesmo 
fabricou.

109 – Celeiro especial, pendurado num pau, afim de estar 
fora do alcance dos ratos.
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110 – O costureiro da aldeia. A pequenita que está ao seu 
lado está attenta ao trabalho do pai.

111 – Este rapaz é o professor da aldeia, em companhia 
da mulher e um bebé, está construindo a sua casa, pois 
chegou á poucos dias ao local.

112 – Dia de mercado de arroz na aldeia. A colheita foi 
boa e os lavradores vendem o excedente da colheita 
ao comerciante, branco ou preto, à tabela fixada pelo 
Governo.

113 / 114 – J. C. fazendo a sua reportagem na região.

115/119 – Há festa na senzala, as mulheres, perante os 
olhos das crianças, preparam a "cerveja" feita de raízes 
fermentadas.

120 – Esta mulher fuma tabaco num cachimbo bem 
construido.

121 – Nesta vilazinha perto de Malange (Cagandala?) 
as crianças mostram duas peles de giboias enormes, 
que abundam na região, e afirmaram que existem ainda 
maiores, que conseguem engolir um bezerro inteiro.



Os Muximbas ou Himbas do Sul de Angola e do Norte 
da Namíbia, não reconhecem fronteiras pois circulam li-
vremente, com o seu gado, de um lado e do outro do rio 
Cunene, que marca a Fronteira entre os dois Países.

Os Muximbas são uma das etnias mais interessantes 
de Angola. Souberam preservar os seus usos e costumes 
ancestrais até aos dias de hoje.
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OS MUXIMBAS DO IONA

122 
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Habitam uma das regiões mais inóspitas de Angola e 
da Namíbia feita de desertos e de enormes dunas.

O povo Muximba é de grande estatura, bem propor-
cionado e as mulheres são lindas, comunicativas e mui-
to sorridentes. São elas os chefes da família, têm muito  
poder dentro da tribo e são as donas de quase tudo.  
Dentro da aldeia onde nos encontramos é composta de 
uma dezena de habitações rudimentares, feitas de paus, 
cobertos de uma mistura de terra e bosta de boi, que lhes 
dá uma consistência muito grande, e cobertas de capim.

São um povo nómada, não praticam a agricultura, pois 
têm que mudar constantemente de lugar afim de procu-
rar pasto e água para os seus rebanhos. Nos anos de seca 
é um problema enorme pois muito gado morre mas logo 
que chove toda a erva é bem verde, os bois voltam a en-
gordar e as crias a nascer. Esta raça de animais das regi-
ões semidesérticas têm cornos particularmente longos e 
são excessivamente magros pela falta de forragem.

Vestem-se de peles de bois curtidas, sobretudo as mu-
lheres. Os homens, alguns, já usam vestuários de pano. As 
mulheres são muito "coquettes" sobretudo as mais novas 
que gostam de se enfeitar com tudo o que lhes chega às 
mãos. O ferreiro, homem muito importante, confecciona 
lindos colares feitos de cabedal e incrustados de peda-
ços de metal, provenientes de arcos de barris de vinho. 
Outros colares são feitos de pedaços de casca de ovos 



120

de avestruzes que abundam na região. Muitas mulheres 
trazem na cabeça uma espécie de gorro, feito de peles 
de animais, principalmente de bois e de missangas. Uma 
das principais particularidades vem das mulheres que 
cobrem o corpo, mesmo os cabelos, de uma mistura fei-
ta de gordura de manteiga e de laterite, que lhes dá um 
tom de pele avermelhado, único desta etnia. Esta poma-
da é feita para se protegerem do sol e do ar, muito seco, 
do deserto e também para se lavarem pois durante toda 
a vida de um Muximba nunca se lavam com água mas 
sim com esta mistura. Com o calor terrível do deserto, 
rapidamente a pele cheira a ranço…

Quando chove, o que é raro, a água escorre pela pele 
untada e desta maneira os Muximbas se subtraem ao  
duche do céu…

Os homens também gostam de se enfeitar, são mais 
distantes e mesmo tímidos ao contrário das raparigas 
mais novas e das crianças que desde pequeninas já usam 
enfeites.

Desde a puberdade as crianças, de ambos os sexos, 
brisam os dentes incisivos com a ajuda de um pedaço 
de pau, muito duro, e de um objeto qualquer à laia de 
martelo. Esta operação está longe de ser indolor. A uns 
faltam-lhe os dois dentes a outros são limados em ponta, 
um costume que os Muximbas julgam estético.
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Os homens são pastores e caçadores. Forjam as suas 
armas a partir de pedaços de ferro ou de arcos de barril. 
Na aldeia, um martelo, ou algumas panelas de alumínio 
são os únicos utensílios insólitos.

As vacas dão muito pouco leite, sobretudo no tempo 
seco, que é preparado somente em vasilhame de madei-
ra, para aprontar a manteiga e coalhar o leite base da 
alimentação, juntamente com farinhas.

As mulheres têm muito poder e são as donas de quase 
tudo que se encontra na aldeia.

São elas que confeccionam o vestuário de peles, que 
transportam a água a partir das nascentes ou dos rios, 
que se ocupam da construção das casas feitas de paus, 
barro e bosta, que ordenham as vacas e preparam as re-
feições e que, por fim, cuidam das crianças com muito 
amor e cuidados. Também são as donas de poderosos 
rebanhos de bois que podem atingir mais de 2000 ca-
beças. Podem ter relações sexuais com os homens que 
desejarem.

Para que servem os homens? Para procriar os filhos, 
caçar e pastar o gado...

Como se vê são as mulheres que realizam as tarefas 
mais árduas da tribo. O gado é o principal símbolo da 
riqueza de uma família Muximba e por isso são conside-
radas as mulheres mais ricas aquelas que possuem mais 
bois.
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Todo este capital, inexplorado, pois o Muximba não 
vende os animais do seu rebanho, é, sobretudo um valor 
de prestígio. As ocasiões em que alguns bois são aba-
tidos, são durante as festas da circuncisão dos jovens, 
festas da puberdade das raparigas e também pelos fu-
nerais. De tempos a tempos trocam, com o comerciante 
mais próximo, uma vaca por alguns garrafões, ou barris, 
de vinho, de garrafas de aguardente, fabricada no Lobito 
a partir de laranjas e um verdadeiro veneno. Este exces-
sivo gosto pelo álcool é uma verdadeira praga para este 
povo tão cativante.

Algumas, vezes nas aldeias, encontram-se misturadas 
outras etnias tais como os Mutuas, os Muacahonas, os 
Mugambos, os Mundimbas e outros que vêm em visita.

Num destes povoados, encontrei um casal que devia 
aproximar os 100 anos, ou mais. É difícil de julgar, devido 
ás suas condições de vida, esta longevidade é realmen-
te incrível, talvez uma prova do seu regime alimentar à 
base de leite coalhado. Autênticas múmias...

Mas 100 anos sem tomar banho pode "ébranler certai-
nes convictions"...

Jean Charles Pinheira
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OS MUXIMBA      (legendas)

122 – Retrato de um rapaz da Etnia Muximba. Parque  
do IONA , deserto do Namibe, Sul de Angola.

123 – Nesta altura do ano a chuva cai com abundância 
e o pasto é bastante. Vários pastores guardam o gado, 
que está gordo, a algumas centenas de metros do seu 
acampamento.

124 –/126 – O rio Curoca marca a fronteira da entrada do 
Parque. Choveu uns dias antes e o gado pode vir beber 
com fartura. No tempo seco o rio não tem água o que 
representa para os Muximbas um grave problema.

127 – Dentro e fora do acampamento o rebanho 
continua a pastar.

128 – As vacas estão reunidas num local para serem 
ordenhadas.

129 / 133 – As mulheres ocupam-se deste trabalho e 
mesmo no tempo da fartura as vacas dão pouco leite.

134 / 139 – Várias fases da preparação do leite afim de o 
fermentar e preparar o leite coalhado ou Yogourt, base 
da alimentação desta etnia. Todos os utensílios são de 
madeira.
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140 – São os homens que preparam as quantidades a 
distribuir por cada família.

141 / 142 – Esta mãe vai dar de comer ao filho leite 
coalhado.

143 – Não é do agrado do garoto que recusa.

144 – A mãe com toda a calma prepara uma boa 
cachimbada.

145 – Depois dá o seio ao espertalhão que mama com 
gosto...

146 – Este pai acarinha o seu pequeno filho oferecendo-
lhe um pouco de farinha de milho.

147 – 148 – Junto à sua tosca palhota, adultos preparam 
o leite em companhia das crianças.

149 / 150 – Esta mãe babosa apresenta com orgulho e 
beija o seu lindo bébé.

151 – Duas lindas mocinhas de 10 ou 12 anos.

152 – À saída da sua palhota esta idosa tem dificuldade 
em sair.
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153 / 155 – Bonitas poses desta mocinha, que não tem 
mais de 15 anos, e que gosta de se enfeitar de inúmeros 
colares feitos sobretudo de missangas coloridas.

156 – Entre os lindos seios um belo colar feito de cabedal 
e incrustado de pedaços de metal. 

157 – No penteado desta rapariga nota-se muitos 
pedaços de tubos feitos de metal, de caniços e de outras 
matérias em mistura de coiro, missangas e penas.

158 / 160 – Estes penteados das mulheres muacahonas 
são feitos a partir de barro, manteiga, bosta de boi,  
à mistura com tubos de madeira e de missangas.

161 – Belo exemplar de homem Muximba, com o seu 
gorro típico desta etnia, que também gosta de se enfeitar 
com colares , conchas e outros berloques.

162 – Esta rapariga muximba está com cara de poucos 
amigos o que é raro neste Povo. No peito tem um colar 
feito com um búzio.

163 / 165 – Bonitos rapazes da etnia Muximba, no cabelo 
têm espetado uma vara de metal, trabalhada, que lhes 
serve para... coçar a cabeça...



203

164 – Este outro rapaz bebe água num cesto de vime 
trançado e tão apertado que não deixa escorrer o líquido.

166 / 167 – Dois retratos deste garotinho com as suas 
tranças e colares tão tipicos dos rapazes desta etnia.

168 / 169 – Lindíssimo penteado desta rapariga feito 
de couro e missangas, e como as outras mulheres desta 
etnia untados com uma mistura de manteiga e pó 
vermelho feito de laterite.

170 / 171 – Esta mãe, com o seu gorro típico das 
mulheres Muximbas, e feito de pele de boi, dá o peito 
ao filho menor. O garoto mais velho está vestido de 
um saiote feito de pano e de cabedal. Notar o número 
importante de pulseiras de cobre no braço esquerdo 
desta mulher.

172 / 174 – Na senzala toda a gente feminina, de todas 
as idades, trabalha para o bem da comunidade. Esta 
menina, ainda muito nova, e com a ajuda de duas pedras, 
está a moer milho afim de preparar a "fuba"

175 – A avó guarda o netinho.

176 – Esta mãe leva ao colo a sua criança.
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177 / 179 – Esta operação consiste em partir os dois 
caninos superiores, dos rapazes ou das raparigas, e 
depois limá-los em ponta. Nem todos o fazem mas  
é uma opção de beleza.

180 / 182 – Estes rapazes e raparigas gostavam de ver o 
que se passava na "caixa mágica"...Notar o lindo gorro 
que esta jovem leva na cabeça, feito de pele de boi, o 
colar de búzio e as missangas.

183 – Esta jovem mostra o seu riso radioso e nesta foto 
vê-se perfeitamente os dentes limados em ponta, sinal 
de beleza.

184 / 189 – Nesta série de fotos vê-se com perfeição, a 
quantidade de adornos e penteados que os bébés se 
enfeitam desde a mais tenra idade.

190 – Esta criança é levada, ás costas da mãe, enrolada 
numa pele de boi, curtida.

191 – Nesta fotografia, de uma mulher Muximba, vê-
se perfeitamente que o penteado é dos mais simples 
mas sempre untado com a pomada vermelha tão 
característica desta Etnia.
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192 / 195 – Os Muximbas nunca se lavam com água. 
Lavam-se, sim, com a pommada gordurosa feita a partir 
do leite de vaca misturada com laterite (minério de ferro), 
que lhes dá este tom de pele vermelha e um cheiro 
a ranço muito forte nos dias de grande calor. Mesmo 
quando chove a água escorre pelo corpo sem os molhar. 
A pomada é armazenada em caixinhas cilindricas, das 
mais rudimentares, feitas de um tronco de árvore e 
ligadas por uma tira de cabedal.

196 – Esta mulher prepara uma refeição numa panela de 
alumínio o que é raro.

197 – Oferecemos uma lata de "corned beef " a este casal 
que se regala. Notar a quantidade de argolas metálicas 
que a mulher tem nos braços e nas pernas. O homem 
não tem a cabeça coberta o que é raro.

198 – Esta mulher protege a água de beber contra o calor 
em vasilhame de madeira. Os cães andam à volta dela 
afim de encontrar qualquer osso a roer, restos do almoço.

199 – Esta menina guarda os dois pequenitos à sombra 
para fugir do calor.

200 / 202 – O calor aperta mas a água é fresca...



206

203 – Esta mãe dá ao seu pequenito água que está 
dentro de um garrafão. Apesar de beberem bastante 
álcool os Muximbas não o dão às crianças...

204 – Estas "comadres" também praticam o paleio...

205 – 206 – É raro encontrar uma mulher grávida na 
senzala.

207 – Uma destas jovens tem à cintura "duas espátulas 
de madeira" que desconheço para que servem.

208 / 212 – Série de retratos de raparigas, uma delas tem 
uma "boneca" feita de um tosco pedaço de madeira, com 
cabelos trançados e missangas.

213 / 215 – Este casal de idosos tenta sair da sua palhota, 
com bastante dificuldade, visto terem, segundo me 
afirmaram, cerca de 100 anos. Vêm apanhar sol, são 
verdadeiras múmias vivas, a pele está completamente 
ressequida devido ao ar do deserto, que é muito seco, 
baixo teor em humidade e da muita idade.

216 / 217 – Este homem é muito importante na 
comunidade Muximba. É o ferreiro, é o fabricante dos 
bijoux que exibem as mulheres, e alguns homens, desta 
etnia. De um simples arco metálico de barril consegue 
fazer obras de arte...
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218 – Estas jovens não devem ter mais de 13 anos.  
A mais nova ainda brinca com a sua boneca...

219 – Esta mãe mostra o seu bébé, de poucos meses, 
com muito orgulho. Como se pode ver, o pequenito,  
já exibe colares e pulseiras.

220 / 221 – Esta mulher está a tocar música com o seu 
instrumento bem rudimentar.

222 / 242 – Uma das principais tarefas desta tribo é o 
abastecimento de água potável. Nesta nascente, homens, 
mulheres, crianças e animais descansam da longa 
caminhada, a partir da senzala, à sombra de arvores 
frondosas. Preparam o almoço, e depois do sol começar 
a baixar, voltam novamente para a senzala carregados 
com toda a sorte de vasilhame cheios de água pura para 
alguns dias. A mulher da foto 232, que está a fumar uma 
espécie de charuto, é a esposa de um dos guardas da 
nascente, e não pertence à povo Muximba.
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FUNERAL E PROCURA DE UM OUTRO ACAMPAMENTO      
(legendas)

243 – Neste dia houve uma morte, por doença, na tribo. 
Familiares e amigos reunem-se à volta do morto para 
o funeral. Está deitado numa padiola, feita de toscos 
pedaços de paus e coberto com uma manta. Repousa 
ao lado da viúva e do sobrinho, seu herdeiro. Até os cães 
estão presentes...

244 / 247 – A maior parte dos presentes têm uma atitude 
singular que é de apoiarem a cabeça com uma das mãos, 
talvez en sinal de tristeza.

248 / 250 – Os homens estão reunidos para partilhar 
o leite coalhado num vasilhame de madeira para os 
oferecer aos convidados

251 / 252 – Nestas fotos vê-se melhor o defunto, a viúva, 
o sobrinho e a restante família. Notar a posição das mãos.

253 / 254 – O pequenito alheio a toda esta agitação...

255 – Aqui começa outra fase da cerimónia.

256 / 257 – Dois belos retratos do sobrinho (O HERDEIRO) 
e da viúva, que mostram bem a dor que lhes vai no 
coração por terem perdido um ente querido.



258 – O morto é amarrado com uma liana, de uma 
maneira especial, à maca que é levada por quatro 
homens a visitar o seu rebanho. Dão uma série de voltas 
e assim  vão ser escolhidos os animais que vão ser 
sacrificados.

259 – O morto é deixado no local onde vai ser enterrado, 
a família está toda à sua volta.

260 / 261 – Um fosso foi aberto para enterrar o defunto, a 
maca é depositada por cima do corpo.

262 – A sepultura é cheia de areia e de pedras para evitar 
que as hienas venham desenterrar o morto. A família  
está presente a este rito.

263 / 267 – Quatro bois e vacas foram escolhidos para 
a cerimónia: Notar que a  morte dos animais é feita por 
estrangulação o que é próprio desta etnia.

268 / 270 – As mulheres têm a tarefa de cozinhar toda 
aquela carne em grandes panelas, para dar de comer a 
todos os convidados. A festa vai ser organizada a seguir.

271 / 273 – Os festejos terminam com muito vinho e 
alcool à mistura. O ALCOOL é o pior INIMIGO deste povo 
orgulhoso e valente que vive no deserto do Namibe.
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274 – O primeiro boi morto é destinado aos cães, que 
nunca tiveram tanta carne à disposição. A pele já foi 
retirada para ser curtida e servir de vestuário.

275 –  Está na hora da partida, esta tribo vai procurar 
outro lugar para erigir o seu novo acampamento. O gado 
à frente, as mulheres carregam todos os seus magros 
pertences, as crianças, a pé ou em cima de burros 
acompanham, debaixo de um calor tórrido. Os homens 
andam à procura de outro lugar, com água e sobretudo 
pasto para o gado, o que é muito difícil de encontrar nos 
anos que não chove e onde centenas de animais morrem 
de sede e fome.

276 – O abrigo tipico dos Muximbas feito de uma mistura 
de barro/bosta de boi. 

277 / 301 – As mulheres levantaram o acampamento.  
A maior parte delas levam à cabeça o que têm de mais 
precioso. Esta série de fotos mostra bem o vestuário, os 
colares , os penteados desta étnia, sem igual em toda 
Angola. Ás vezes,param um momento, para as crianças 
descansarem visto o calor ser muito intenso.

302 – Esta mulher indica, com o braço estendido, o 
caminho que vai palmilhar com as suas companheiras.
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303 / 304 – São muitos quilómetros até chegarem à 
montanha onde vão encontrar arvoredo, pasto e água 
para poderem se estabelecer. Os homens já levaram o 
gado e de certeza já encontraram um local para o novo 
acampamento.

305 / 337 – Uns tempos depois encontrámos, fora do 
parque do Iona, um grande agrupamento de Muximbas 
que vieram negociar bois, com os comerciantes de 
Oncócua, pequena povoação perdida no Sul de Angola. 
Estas reuniões dão sempre motivo de muita batucada, 
com cantos e gritos das mulheres e sobretudo danças, que 
se desenrolam noite adentro. Alguns homens também 
executam alguns passos de dança, entre eles, mas são as 
mulheres que se divertem mais. Claro, que os garrafões de 
vinho não faltam, para dar mais alegria à festa...

338 / 339 – Desconheço a Etnia desta mulher, que dá o 
seio ao seu bébé, era a esposa de um rapaz importante 
na povoação. 

340 / 341 – Meninas solteiras e mulheres casadas, tipos 
de beleza Muximba... 

342 / 345 – Durante a visita do Governador Geral ao sul 
de Angola, grande reunião de várias etnias para festejar 
a chegada desta personalidade. Claro, não faltam as 
bandeirinhas, somos todos portugueses... 



290

OS M'HUILAS

A etnia M'huila pertence ao grupo Nhaneca-Humbe. 
Constituem um grande agregado de populações do Su-
doeste de Angola, localizado ao longo do curso médio 
do Rio Cunene e a maior parte na província da Huíla. 

Povo esbelto e de estatura alta, sobretudo os homens, 
chegando a ultrapassar os 1,80 m. As mulheres adultas 
e, sobretudo, as raparigas novas, são muito vaidosas e 
sempre sorridentes e gostam de se ornamentar de mui-
tos colares e pulseiras. Cultivam os adornos do corpo e 

346 
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exibem curiosos e extraordinários penteados em que so-
bresai uma mistura colorida de missangas e outros enfei-
tes. O vestuário é feito de tecidos, onde a cor vermelha é 
a preferida, ou de peles de boi curtidas e enfeitadas com 
missangas ou outros objectos. Nos bracos e nas pernas 
ostentam dezenas de pulseiras de metal, signo de rique- 
za, ou de simples arcos de fibras de vime.

Os M'Huilas combinam a criação de bovinos, cabras, 
carneiros e outros animais, com uma agricultura de sub-
sistência para consumo proprio. São, acima de tudo, cria-
dores e pastores deixando para as mulheres todas as ac-
tividades agrícolas.

Utilizam as enxadas de ferro e também a charrua pu-
xada por uma junta de bois. Cultivam o milho, massam-
bala, massango e feijão.

Dedicam-se também à caça de pequenos antílopes, 
lebres e aves. A pesca artesanal, nos rios e lagoas, faz 
também parte das ocupações deste povo.

Os M'Huilas são uma das etnias mais numerosas e po-
derosas desta região de Angola. São senhores de grandes 
manadas de gado bovino e têm o culto do Boi Sagrado, 
macho ou fêmea nas suas festas.

A noite é sempre propícia para danças ao som dos 
tambores, com muitas palmas, risos e cantos quando da 
vinda de um visitante.

Jean Charles Pinheira
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OS M'HUILAS      (legendas)

346 – Maravilhoso sorriso desta jovem M'Huila, ainda 
muito nova.

347 / 355 – Estas jovens, portadoras de cabaças de água, 
são de uma beleza extraordinária, não só pelo seus 
corpos e feições perfeitas, mas também pelo vestuário, 
bijous, colares e pulseiras, os seus penteados de uma 
riqueza incrível, as mais lindas de Angola e talvez de  
toda a África.

356 / 366 – As imagens falam por si, não vale mais a 
pena, comentar algo pois a beleza é grande.

367 – Mesmo o sorriso deste velhote é um encanto...

368 / 370 – Desde muito novos os M'Huilas, dos dois 
sexos, partem ou limam os caninos, de várias formas em 
sinal de beleza.

371 – Esta menina, tem entre os dentes uma peça de 
metal, talvez cobre, que ignoro a utilidade.

372 / 374 – Outras fotos de jovens beldades que se 
deixam fotografar com muita graça.
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375 – Mulher casada com o seu bébé.

376 / 377 – Estas meninas colhem enormes cogumelos 
que vendem à borda da estrada.

378 / 379 – três meninas com penteados diferentes.

380 – A menina da direita tem mesmo um sorriso 
trocista...

381 / 382 – Maravilhosos colares! Deve ser horrível 
dormir com tal peso...

383 – Ela é mesmo linda, não é?

384 – Que dizer deste penteado?

385 – Uma medalha de N.ª S.ª de Fátima...

386 / 397 – Mais fotos de meninas que gostavam muito 
de se fazer fotografar, pois são de uma "coquetterie" 
incrível...

398 – Uma bolsinha de couro, trabalhada com missangas 
e pendurada na cintura desta jovem.
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399 – Este menino, com cara de poucos amigos, também 
tem uma medalha pendurada na cabeça.

400 / 402 – Duas meninas e uma senhora idosa.

403 – No quimbo, um grupo de mulheres, prepara a 
farinha para a refeição.

404 – Esta junta de bois puxa um aglomerado de paus 
para diversas obras.

405 – Um grupo de mulheres casadas, com uma criança. 
Notar os enormes colares de missangas e búzios.

406 / 408 – Todas as visitas as senzalas são pretexto para 
danças com muita alegria e bater de mãos ao som dos 
tambores. As meninas, de dois ou três anos, já são muito 
vaidosas, têm penteados e colares muito bonitos.

409/414 – Toda esta série de fotos em sépia, por falta de 
filmes a cores, illustra bem a beleza e a alegria de viver 
destas jovens M'Huilas.

415 – Esta menina posa com dois relógios, de marca 
francesa, para uma publicidade.
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416 – J. C. com dois dos seus "modelos"...

417 / 420 – Qualquer visita ou evento é motivo para 
muitas danças, com cânticos e bater de mãos ao som dos 
tambores e, claro, são sempre as mulheres que animam  
a festa pela noite fora...

421 / 424 – Com este grande agrupamento das etnias do 
Sul de Angola tinha uma grande oportunidade de fazer 
uma magnífica reportagem sobre estes grupos étnicos. 
Fui para Luanda afim de conseguir rolos de filmes a cores 
mas entre – tanto deu-se o 25 de Abril...
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EXTRACTO DA REPORTAGEM DOS JORNALISTAS  
EMÍLIO FILIPE E JOAQUIM CABRAL

M’HUIL AS – CIRCUNCISÃO DAS CRIANÇ AS

"ETANTA O GRANDE ACAMPAMENTO"

Manadas de gado andam por ali, como que abandona-
das, ruminando o pasto pobre das margens do rio Cune-
ne. À sombra rala dos "mutiáti", abrigam-se, aqui e além, 
meia dúzia de garrotes. Não há uma brisa que agite as fo-
lhas amarelas, já caducas, dos "mutiáti," não há um sopro 
de aragem que enrugue a superfície líquida das "talas". 
Apenas, lá no alto, um sol branco e impiedoso a resse-
quir mais a paisagem.

O nosso guia também passou pelo Grande Acam-
pamento. Ali foi circuncidado, ali permaneceu mais de  
3 meses, completamente nu, dormindo num buraco 
cheio de cinza, aprendendo a caçar, de arco e flecha, 
aprendendo a nadar nas águas do Cunene, aprendendo 
os segredos da vida da tribo, aprendendo a ser homem. 
Tinha 7 anos de idade.

 Fortemente agarrados, de pés e mãos imobilizados 
pelos braços possantes dos guardas, um após outro, 
sentiram o gume da faca retalhar a sangue frio o seu  
pequeno sexo. "Ongwé", o cirurgião, tem a mão firme,  
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e a operação processa-se rápidamente. E se outrora  
aplicavam folhas pisadas de "omu-nyime", misturadas 
com excremento da lagarta "e-ungu", sobre a ferida, mui-
tos recorrem hoje, de preferência, à farmácia dos bran-
cos, utilizando sulfamidas e mercurocromo para que a 
cicatrização se processe normalmente.

Já os meninos esqueceram aquela dolorosa semana, 
em que permaneceram de mãos e pés amarrados, du-
rante a noite, para evitar coçarem-se e provocar, assim, 
quaisquer infecções. Semanas de frio intenso, em que ti-
veram por único agasalho o calor da fogueira, em que 
sentiram pela primeira vez, mais do que nunca, a falta 
que faz o calor materno...

Mas depois das feridas cicatrizadas, a vida começa ga-
nhando os seus encantos. Não fora aquelas cansativas 
lições matinais de danças e cânticos, todos os dias, todos 
os dias! e o acampamento seria o melhor dos mundos...

Vida espartana, sim, mas natural e livre! Horas e horas 
percorrendo o mato, empunhando o arco e a flecha, ma-
tando pássaros, pequenos bambis, cuios. Apanhar bagres 
nas "talas", nadar nas águas do Cunene. E depois, aquela 
enorme camaradagem, cimentada por laços de amizade, 
juramentos, que a todos ligarão pela vida fora.

Transforma-se o grande acampamento numa insofis-
mável escola de homens.
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Homens capazes de sofrer a fome, o frio, a dor. Capa-
zes de conviverem num pé de estrita igualdade, apren-
dendo ao vivo o valor da palavra solidariedade…

Os cânticos e as danças – manifestações colectivas – 
fazem parte da iniciação.

E todas as manhãs, depois de terem esfregado o corpo 
com cinza branca, incluindo o rosto, empunham as suas 
pequenas varinhas, formam em semi-círculo e, ao som 
dos cânticos e ao ritmo marcado pelo entre-choque das 
varas, aprendem a executar a característica dança dos 
"onohala-mphe", com que mais tarde no regresso a casa, 
haverão de calcar o chão da "otyala".

Secretas e misteriosas foram, de facto, durante mui-
tos anos, as cerimónias da iniciação dos rapazes, entre 
a grande maioria dos povos Bantus. Mas sobretudo às 
mulheres, ainda hoje continua sendo vedado penetrar 
no Grande Acampamento. Mesmo nos dias em que vão 
levar alimentos – farinha de massango, feijão, para a ali-
mentação dos rapazes, depositam os géneros próximo 
do acampamento, mas não se aproximam.

Finalmente, o grande dia chegou. O dia do regresso a 
suas casas, ao calor do regaço materno, ao "eumbo" da 
sua infância. Precipitadamente, entre risos de alegria, la-
varam-se de manhãnzinha na água do rio, e nele deixaram 
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os últimos vestígios daqueles quatro meses de reclusão. 
Ali abandonaram seus saiotes de palha, e receberam em 
troca, da mão dos "ovi-henge", os vistosos enfeites que 
seus parentes, na véspera, lhes haviam levado: os panos 
mais belos e garridos, colares de missangas multicolores, 
maravilhosos lenços de seda, azuis, vermelhos, amarelos, 
que prenderam no topo das varinhas, e se puseram a es-
voaçar como se fora bandeiras, os mais mais belos pen-
dões de um pequeno exército.

Como por magia, aquele bando de meninos, na vés-
pera ainda cobertos de cinza, se transformou num es-
pectáculo pleno de côr e beleza. Também os "ovi-henge" 
vestiram os seus panos mais garridos, se enfeitaram com 
lenços e missangas coloridas e, à frente do grupo, com os 
seus turbantes, mais parecem sarcedotes egípcios saídos 
das estampas policromáticas de qualquer compêndio de 
História Antiga...

Entretanto, no "eumbo" do soba, para onde primei-
ro se dirigem, é grande a azáfama. Ali se concentraram  
já todos os parentes, e o "macau", filtrado em sacos de 
sarapilheira, enche as cabaças, uma após outra, para que 
a alegria não falte na festa desse dia.

E à aproximação dos meninos recém-circuncidados, 
cresce no "sambo" onde todas as mulheres se reuniram, 
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num estranho, imenso clamor. É aí que emocionados, as-
sistimos à mais extraordinária manifestação de alegria 
colectiva: a "okulolola ondolo". Enquanto os filhos calcam 
a "otyala", as mulheres – mães, tias, irmãs crescidas dos 
festejados – concentradas no "sambo", o curral dos bois, 
por onde eles em seguida deverão entrar, entregaram-se 
a uma dança frenética, anárquica, ao mesmo tempo que 
lançam estrídulos gritos de alegria. Rápidamente alcan-
çam um "climax" de quase histeria, e, atónitos, olhamos 
aquela meia centena de mulheres correndo, contorcen-
do-se, lançando sobre as próprias costas punhados de 
terra do chão do "sambo", prodigamente adubada pelos 
bois.

Momento culminante é aquele da entrada dos me-
ninos no "sambo". Nesse mo-mento extraordinário, os 
gritos estrídulos das mães misturam-se, numa estranha 
simbiose, com as vozitas frescas de seus filhos, que ento-
am poemetos, enquanto dançam, de olhos no chão, sob 
a cortina de missangas, que lhes tapa o rosto.

E então, em seguida, vemo-los submersos por uma 
onda de carinhos, de dezenas de braços que para eles  
se estendem, para os afagar, untar seus rostos e braços 
com óleo de "nampeque", simples perfumes, brilhanti-
nas, ou ainda polvilhá-los com pó de talco perfumado.  
Vemos os mais pequenos transportados ao colo das mães, 
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exultantes, cujos olhos brilham de incontida alegria. É um 
momento de quase loucura, que só os pequenos feste-
jados, esgotados por muitas horas de danças e cânticos, 
parecem manter-se apáticos, obedecendo como peque-
nos autómatos às ordens dos "ovi-henge", exibindo-se 
isoladamente ou aos pares , erguendo quanto podem os  
joelhos já sem forças, calcando o chão, calcando o chão, 
como pequenos búfalos extenuados, já no final da cor-
rida. Do seu cansaço se apercebem os "ovi-henge" que 
os mandam cantar aquele poema em que pedem auto-
rização para repousar um pouco. Sentam-se, esgotados, 
à sombra duma árvore, onde ficam imóveis, em silêncio 
mal espreitando os restantes por entre as fiadas de mis-
sangas... Até que os mais pequenos, esses já não resis-
tem ao calor materno e, adormecendo, dão por finda a 
sua própria festa, a festa mais importante de toda a sua 
vida…

Emílio Filipe  
e Joaquim Cabral
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CIRCUNCISÃO DAS CRIANÇAS M'HUILAS    (legendas)

425 / 429 – Todas as manhãs, os jovens, completamente 
nus, aprendem as danças e os canticos ao som do bater 
das varinhas e ao ritmo dos tambores.

430 – Quando o calor aperta, e esperando pelo almoço, 
os meninos abrigam-se à sombra de uma grande árvore.

431 / 432 – No acampamento os "ovi-henge" confeccio- 
nam as sandálias que os meninos vão calçar no dia da 
Grande Festa que se avizinha.

433 / 434 – O cabelo também tem que ser bem aparado 
para o Grande Dia.

435 – Os jovens tomando banho nas águas do Cunene  
e apanhando bagres com arco e flechas.

436 / 437 – O rebanho é enorme, ao fundo os elementos 
da Festa começam a reunir-se no sambo.

438 / 440 – Preparação do "macau" para que a alegria 
não falte e a Festa seja a maior de sempre.

441 / 444 – Dezenas de mulheres, as mães, tias, irmãs 
crescidas dos jovens festejados, entregam-se a uma 
dança incrivel, histérica, correndo e lançando gritos  
de alegria.
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445 / 448 – Os bois, depois de abatidos, estão estendidos 
por terra à entrada do "sambo"por onde os meninos vão 
entrar depois de ter saltado o animal.

449 – Um pai compõe o vestuário de um jovem.

450 / 453 – Esta série de 4 fotos destes meninos, tiradas 
durante as cerimónias, é simplesmente maravilhosa.

454 – Esta criança, não tem mais de 4 anitos, está 
completamente esgotada, vai às cavalitas do avô.

455 / 456 – O calor é terrivel, tanto os festejados, sobre- 
tudo os mais novos, ou os familiares são obrigados a 
beber muita água.

457 – Esta jovem beldade está muito entusiasmada em 
fazer uma foto de grupo com a Linhof.

458 / 464 – Extenuados, os garotos continuam a dançar, 
o sol está a pôr-se e em breve vem a noite, mas a festa 
continua para os adultos, ao som dos tambores, com 
muito "macau", muitos cânticos e muita alegria...

465 / 466 – Junto ao curral dos bois, amigos e familiares 
esperam pela noite, pela grande festa que vem a seguir.
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REPORTAGEM REALIZADA POR GUY LEROY NO SUL DE ANGOLA

OS DIMBAS – EXCISION DES FILLES
Nous sommes en décembre et 

c’est la période, pour quelques tri-
bus, d’organiser les cérémonies de 
circoncision masculine ou féminine.

Dans le sud de l’Angola, proche 
de la ville de Paiva Couceiro, a lieu 
une cérémonie dans la tribu des 
Dimbas.

Cette coutume est, depuis quel- 
ques années, interdite par le gouver-
nement et n’est pratiquée que rare-
ment de nos jours; si ce n’est dans 
des tribus reculées dans la  brousse.

Ces cérémonies donnent lieu à des rassemblements 
familiaux et amicaux. À cette occasion les familles  
réunies dansent sans arrêt avec force, en poussant des cris 
de satisfaction et entament des discussions qui durent 
de longues heures. Tout cela peut durer une semaine.

On écoute la radio locale ou l’on danse au rythme 
du ou des tam-tam (« tyingulu ») dont chaque rythme  
diffère selon la tribu. Ici, le tam-tam est fermé à la base 
et se termine en pointe. Le son est plus aigu et peut être 
modifié à volonté.

467
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Les jeunes filles en profitent pour se parer de leurs 
colliers qu’elles ont confectionnés pour elles-mêmes ou 
pour les enfants.

C’est quand une ou plusieurs familles ont des jeunes 
filles de 12 à 15 ans que la cérémonie est organisée.

Les jeunes filles sont tenues à l’écart et prises en main 
par le médecin indigène de la région. Elles revêtent  
les décorations symboliques qui sont très chatoyantes  
et de couleurs aussi diverses que vives. Elles reçoivent 
également une éducation morale.

Pour la première phase de décoration, les jeunes filles 
s’enduisent le corps d’une crème de beauté particulière 
faite d’un mélange de terre glaise et de bouse de vache... 
Pour marquer la cérémonie de circoncision féminine, 
pendant toute une journée, les jeunes filles n’auront le 
droit de voir personne et seront recouvertes d’une étoffe 
dans ce but.

Le médecin commence par préparer moralement la 
jeune fille puis vient la phase de l’opération. Celle-ci 
consiste à supprimer le clitoris pour éviter la jouissance 
lors de ses futurs rapports sexuels avec son mari. Cette 
ablation a pour but d’éviter à la jeune femme d’éventuels 
adultères pour satisfaire son plaisir. La préparation et la 
coiffure demandent beaucoup de temps et cela n’est pas 
toujours au goût de ces demoiselles.

Dès le jour suivant, elles seront déclarées aptes à être 
mariées et à vivre avec leur homme.

Guy Leroy
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REPORTAGEM REALIZADA POR GUY LEROY NO SUL DE ANGOLA

OS DIMBAS – EXCISÃO DAS RAPARIGAS

Estamos em Dezembro e, para algumas tribos, este é 
o momento para organizar as circuncisões masculina ou 
feminina.

No sul de Angola, perto da cidade de Paiva Couceiro, 
decorre uma  cerimónia de excisão na tribo dos Dimbas. 
Há alguns anos que es te costume está proibido pelo go-
verno e já só muito raramente é praticado, excepto nal-
gumas tribos remotas escondidas no mato.

Estes acontecimentos, que acontecem quando uma 
ou mais famílias têm raparigas entre os doze e os quin-
ze anos, proporcionam encontros familiares e de amigos. 
Dança-se contínua e vigorosamente dando gritos de sa-
tisfação e iniciam-se discussões  que duram longas ho-
ras. Tudo isto pode durar uma semana inteira.Ouve-se 
a rádio local ou dança-se ao ritmo dos tambores "tyin-
gulu", sendo cada melodia diferente consoante a tribo: 
Neste caso concreto, os tambores são fechados na base 
e terminam em bico. O som é mais agudo e pode ser mo-
dificado consoante a vontade.

As jovens são separadas do resto dos elementos da tri-
bo e controladas pelo médico indígena da região. Apro-
veitam para se adornarem com colares feitos por elas ou 
pelas crianças.
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Usam enfeites simbólicos, coloridos e cintilantes, mas, 
antes, untam o corpo com uma mistura de argila e ester-
co de vaca.

Para marcar a cerimónia, não poderão ver ninguém e 
são, por isso, cobertas com um pano. O médico indígena 
começa por preparar moralmente a jovem e depois vem 
a fase da operação. Este acto consiste na excisão do cli-
tóris para evitar que gozem nas relações sexuais com os 
seus maridos. Esta ablação tem,também, por objectivo 
evitar à jovem, eventuais adultérios na busca do prazer 
sexual. A preparação e os penteados demoram bastante 
tempo e nem sempre são do agrado  das jovens.

A partir do dia seguinte são declaradas aptas para se 
casarem e viverem com os seus homens.
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FESTA DAS RAPARIGAS DIMBAS      (legendas)

467 – Linda jovem ornamentada com as suas joias.

468 / 572 – Vários aspectos da aldeia e os preparativos da 
grande festa que se aproxima. A alegria reina por todo o lado 
e as mulheres, sobretudo as mais jovens, se ornamentam  
com os seus melhores panos, colares, pulseiras e penteados. 
Muitas delas têm a barriga tatuada.

573 / 595 – Começam as danças, com muito entusiasmo ao 
som dos tambores e do bater das mãos.

596 / 599 – O feiticeiro começa com as suas danças e 
encantações, perante a alegria de todo o povo.

600 / 603 – As raparigas que vão ser operadas têm a cabeça 
tapada com um pano, pois ninguém as pode ver durante  
um dia.

604 / 620 – Depois da operação as jovens são massajadas 
com um óleo especial, sobre todo o corpo, em seguida vem 
a preparação dos penteados. Nota-se perfeitamente no rosto 
destas meninas o sofrimento por onde passaram depois 
destas horriveis amputações, feitas com utensilios bárbaros, 
sem anestesia, sem cuidados médicos. A partir de agora já 
estão preparadas para o casamento...
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OUTRAS ÉTNIAS DO SUL DE ANGOLA
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OUTRAS ETNIAS DO SUL DE ANGOLA      (legendas)

621 – Na Província do Cunene, na época das chuvas,  
e ás margens do rio Cunene as terras ficam alagadas.

622 / 628 – Ao longo das estradas do Sul de Angola, 
muitas das vezes, encontramos indígenas que se deixam 
fotografar sem qualquer problema, claro que em troca 
oferecemos cigarros ou, de tempos a tempos, uma Cuca.

BAIXA DO CASSANGE,TERRAS DO ALGODÃO

629 / 651 – Aldeias  na Baixa do Cassange, Provincia de 
Malanje, terras da cultura do algodão. Uma das mulheres 
é albina mas o seu filho é preto. Como sempre muitas 
crianças, as mulheres ocupam-se nos afazeres de cada 
dia, pilar o milho ou  a mandioca afim de preparar  
a refeição do dia. O nosso guia está a ajudar mas  
é só para a foto…
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ALTO CATUMBELA

652 – Estas mulheres, sobre um rochedo liso, 
acompanhadas dos seus filhos, preparam a farinha de 
mandioca base da sua alimentação. Em segundo plano 
a gigantesca fábrica de pasta de papel feita a partir dos 
eucaliptos plantados pelo C. F. B. ao longo da via férrea.

ALDEIA DO NORTE DE ANGOLA

653 – Aldeias reconstruidas pelas forças armadas depois 
dos ataques dos guerrilheiros em 1962 – província do 
Zaire.

654 – Numa dessas aldeias mulheres com os seus trajes 
tipicos do Norte de Angola.

655 – Outra aldeia na mesma região.

656 – Mulher tirando milho do seu celeiro. É desta 
maneira que se pode proteger os cereais da invasão  
dos ratos.
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657

ÉTNIA BRANCA E MESTIÇA
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Tudo está dito, em imagens e em escrita nos meus  
três primeiros álbuns e não vale a pena insistir.

Quero somente salientar que dezenas de milhares, se-
não centenas, já eram nascidos em Angola, uns depois 
de várias gerações, outros mais recentes. Portugal, creio, 
que foi o único país colonizador que soube criar uma 
miscelânia de raças.

O nivel de vida em Angola era muito superior ao da 
Metrópole, um crescimento de mais de 10% ao ano na 
década dos anos 70 e trabalho não faltava. Muitos erros 
foram cometidos mas o País avançava com muita força, 
as pessoas tinham mais liberdade nas suas conversas e 
nos seus costumes.

Tenho lido livros da autoria de escritores que nunca 
meteram os pés em Angola, ou então não saíram dos 
seus gabinetes. Percorrendo o País de lés a lés. como eu 
o fiz durante mais de 4 anos, e assim testemunhar.

A meu ver, o erro cometido pelo antigo regime, o gran-
de erro, foi o de não ter aberto as portas de Angola à 
emigração europeia e de outras nações do mundo, como 
foi feito no Sul do Brasil, que teriam trazido enormes ri-
quezas, PARA TODOS, com o seu "savoir faire".

Com um milhão e meio ou dois milhões de habitantes 
de outras origens a descolonização "exemplar" teria sido 
outra, para bem do Povo, de TODO O POVO, BRANCOS 
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E NEGROS, e assim evitar a guerra civil de 27 anos, que 
destruio completamente este maravilhoso País.

Vejamos o que se passou na Africa do Sul, a grande vi-
são de um homem excepcional, o Presidente MANDELA, 
evitou o pior, e este País lá segue o seu rumo, com altos 
e baixos, mas em Paz. Pena que tenha sido Sul Africano...

Jean Charles Pinheira
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ETNIA BRANCA E MESTIÇA      (legendas)

657 – As minhas duas queridas amigas  brincando na 
Praça Luíz de Camões em Luanda.

658 / 681 – Moças amigas que posaram para o fotógrafo 
nas maravilhosas praias de Moçamedes.

682 – Praia  do Lobito.

683 / 684 – Um grupo de jovens de Moçamedes 
contemplam o deserto do Parque do Iona.
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685

MASCARAS E OBRAS DE ARTE

Todas estas máscaras e estatuetas foram 
fotografadas no museu de Sá da Bandeira.

Possuía centenas de maravilhosas ima-
gens deste museu mas foram perdidas  
assim como as anotações, durante a minha 
saída de Angola em fins de 1974.

Tentei por todos os meios fotografar o 
fantástico museu do Dundo, mas os che-
fões estúpidos da Companhia de Diaman-
tes de Angola nunca me autorizaram.

Fui de propósito a Lisboa à Sede da Com-
panhia e lá, milagre, concordaram. Prome-
teram enviar um Telex para Angola mas, in-
felízmente, demorou e entretanto chegou 
o malfadado 25 de Abril e nada pude fazer.

Em 1975, na fuga desenfreada da po-
pulação branca, o museu foi saqueado e 
a maior parte do conteúdo desapareceu. 
Desconheço se existem fotografias dessas 
peças únicas.

Mais uma vez afirmo que, por estupidez, 
foi a única reportagem que não me deixa-
ram fotografar em Angola durante a minha 
estadia de quatro anos e meio.

Jean Charles Pinheira
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MASCARAS E OBRAS DE ARTE      (legendas)

685 / 692 – Máscaras–estatuetas – Arte Quiôco.

693 – Estatueta representando a circuncisão – Arte Quiôco.

695 / 699 – Bonecas. boiões para pomadas (Muximbas), 
diversas cabaças com desenhos e missangas – Arte Quiôco.

700 / 703 – Estatuetas de marfim – Cabinda.

704 / 706 – Máscaras – Arte Quiôco.

707 – Quadro em cobre – Arte indígena.

708 – Busto de Madeira – Arte indígena.

709 – Sobre a pele de leopardo instrumentos de música 
emachado – Arte Quiôco.

710 – Pérolas de cerâmica.

711 – Conchas e búzios de Angola.
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PINTURAS RUPESTRES
BOSQUIMANAS ENCONTRADAS 
NUMA GRUTA DO DESERTO DO IONA
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ARTE NOS CEMITÉRIOS INDIGENAS



493

713

714

715



494

716



495

717

719

720

718



496

ARTE NOS CEMITÉRIOS INDIGENAS     (legendas)

713 / 715 – Túmulos indígenas encontrados no deserto do Namibe.
716 / 721 – Túmulos indígenas perto de Nova Lisboa.
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Proclamai sempre bem alto por forma 
que todo o Mundo vos ouça, que nunca 
consentireis que os Territórios de Além-mar, 
onde há cinco séculos trabalhamos e 
sofremos, sejam considerados terra de 
ninguém, onde outros Povos se possam  
estabelecer livremente, ou onde se queiram 
fazer ensaios utopicos de quaisquer 
Internacionalizações.

NORTON DE MATOS


