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Chegámos à província escolhida para 2014, 
o Huambo.

Impressionante pela quantidade de 
nascentes que encontrei, imponente pelo 
ponto mais alto de Angola e pelo orgulho 
que as gentes do Huambo têm dos produ-
tos cultivados na sua província.

Pode ter sido uma região muito de-
vastada pela guerra, mas os resultados de 
uma paz duradoura são muito evidentes. 
E de tal forma visíveis que me fazem duvi-
dar de que exista outra cidade em Angola, 
além da capital, em igual estado de desen-
volvimento.

Tenho de deixar um especial agradeci-
mento ao José Ribeiro e ao Carlos 
Figueiredo, que graças ao apoio logístico 
dado, me fazem acreditar que esta é a 
província mais bem retratada até agora.

Das pinturas do Mungo à barragem de 
Gove e… pelo Huambo Central.

We have arrived to the province chosen for 
2014, Huambo.

Impressive by the amount of water 
springs that I found, imposing because of the 
highest peak in Angola and the pride of the 
Huambo people with the products planted in 
their province.

This might has been a war-ravaged 
region, but the results of a lasting peace are 
clearly evident. And so visible, that I doubt if 
another city in Angola, besides the capital, is 
in a comparable development stage.

I need to leave a special greeting to José 
Ribeiro and Carlos Figueiredo who, thanks to 
the logistical support given, make me believe 
that this is the better portrayed province until 
now.

From the Mungo paintings to the Gove 
dam and… throughout Central Huambo.

Nota de abertura | Foreword
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Agricultura |  Agriculture
  O Huambo é província de produção agrícola e pecuária. Terra de gente do campo, 
campos de milho e hortas. E muita carne e leite.
  Huambo is a province for agricultural and livestock production. Land of countryside 
people, cornfields and vegetable gardens. And plenty of meat and milk.

A província produz quase tudo nos mais 
de 400 mil hectares de terras boas para 
a agricultura: batatas (doce e rena), soja, 
café, abacate, milho, feijão, trigo, citrinos, 
hortícolas. A pecuária é sobretudo de bovi-
nos, para carne e para leite. Com a guerra, 
muita coisa ficou destruída, perderam-se 
sementes, quase que acabaram os animais, 
das grandes fazendas e das famílias. 
O programa estratégico do sector da agri-
cultura pretende precisamente recuperar 
a capacidade de reprodução das culturas e 
dos animais, para a população ter melho-
res condições de vida, sustentáveis.

The province produces almost everything 
in the 400 thousand hectares of good farm-
land: potatoes (sweet and rena), soy, coffee, 
avocado, corn, beans, wheat, citrus, and 
vegetables. The main livestock production 
is cattle, for meat and milk. With the war, 
many things were destroyed, seeds were lost, 
animals almost disappeared from big farms 
and families. The strategic program for the 
agriculture sector intends precisely to recover 
the reproduction capacity for cultures and 
animals, so the population can have better 
and sustainable life conditions.

Batatal, Chiumbo | Potato plantation, Chiumbo
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São muitas as frutas do Huambo. Loengos, 
abacates, pitangas, mangas, goiabas, laran-
jas. Dão para produções de sumos, com-
potas, bebidas, para todo o país e é por aí 
que passa a estratégia agro-industrial. E 
a produção pecuária vai aumentar com a 
política de repovoamento em curso, assim 
como a própria agricultura familiar que 
precisa da tracção animal para produzir 
melhor. Também em toda a província o 
plano é repor as árvores, tantas, usadas 
como combustível, o único disponível 
durante a guerra. Vão voltar os eucaliptais, 
os cedros e os pinheiros.

The Huambo fruits are many. Loengos, avo-
cados, pitangas, mangos, guavas, oranges. 
They are suitable for juice, preserve, and 
beverage production, for the entire country 
and this is a part of the agribusiness strategy. 
The ongoing restocking policy will increase 
livestock production, as will family farmers 
who need animal traction for better produc-
tion. Also throughout the province there is 
a plan to replace all trees, so many, used for 
fuel, the only fuel available during the war. 
Eucalyptus, cedar, and pine tree will return.

Para além das fruteiras, 
o Huambo é província 
dos eucaliptos, dos 
pinheiros, das ervas 
aromáticas.

Apart from fruit trees, 
Huambo is the province 
of eucalyptus, pine trees, 
and aromatic herbs.
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Os tortulhos comem-se frescos ou secos. 
São bons com chouriço, acompanhados 
de pirão. Numa terra de muita chuva todo 
o ano, aparecem muitos, muitas varieda-
des, muitos tamanhos. E que tamanhos 
às vezes! Só o poeta ainda os viu crescer 
nos olhos dos cães mas eles aparecem em 
quase todo o lado, é verdade. Outra indús-
tria a explorar, a dar a conhecer melhor ao 
resto do país.

The tortulhos are eaten fresh or dry. They 
taste great with chouriço, served with pirão. 
In a country of heavy rain all year round, a 
lot of these appear, in many varieties, many 
sizes. And what sizes, sometimes! Only the 
poet has seen them grow in the eyeballs of 
dogs but it is true that they appear almost 
everywhere. Another industry to explore, and 
to better announce to the rest of the country.

Secagem de tortulhos.

Drying tortulhos.
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Milho, Gove | Corn, Gove

Mas é mesmo o milho que concentra a 
atenção do camponês do planalto. A Missão 
de Inquéritos Agrícolas de Angola dividiu o 
país em 36 zonas agro-pecuárias, agrupadas 
em seis grandes regiões. A província do 
Huambo faz parte da Região do Planalto 
Central, caracterizada precisamente pelo 
predomínio da cultura do milho. No sul 
come-se pirão. E a melhor fuba da pedra. 
Mas tem também zonas de transição onde 
se faz a criação de bovinos e esta activida-
de participa nos consumos e comércio da 
população. Mais ainda, é vizinha das regiões 
do sul, do Complexo da Ordenha, por isso 
os bois estão muito presentes. São muito 
usados para trabalhar a terra; uma junta, 
mesmo que partilhada com um grupo de 
vizinhos, significa um aumento grande dos 
campos cultivados e das colheitas.

But corn is where the plateau farmer’s at-
tention is focused. The Angolan Mission for 
Agricultural Inquiries divided the country in 
36 agricultural zones, grouped in six large 
regions. The province of Huambo is part of 
the Central Plateau Region, precisely charac-
terized by the predominance of corn growth. 
In the south, pirão is eaten. And the best fuba 
da pedra. But there are also transition zones 
where cattle are raised and this activity takes 
part in the consumption and commerce of 
the population. Even more so, it neighbours 
the southern regions, of the Milking Complex, 
and so oxen are quite present. They are quite 
used to till the land; a yoke, even if shared 
with a group of neighbours, means a large 
increase in sown fields and crops.
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Milho, pedra Candumbo | Corn, Rock of Candumbo
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À esquerda: bois usados 
para lavrar terra. À 
direita: venda directa de 
produtos pelo produtor.

Left: oxen used for 
tilling. Right: direct 
sale of products by the 
producer.
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Os bois e a sua força 
útil.

The oxen and their 
helpful strength.
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Curral, sempre 
guardado, Gove.

Corral, always guarded, 
Gove.
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A caminho da água.

On their way to the 
water.
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A Faculdade de Ciência Agrárias na Chianga 
é hoje parte integrante da Universidade José 
Eduardo dos Santos. Com a reorganização 
das universidades angolanas em 2009, a 
UJES passou a abranger a 5.ª região acadé-
mica, ou seja, as províncias do Huambo, Bié e 
Moxico. No Huambo estão as faculdades de 
Medicina Humana, Ciências Agrárias (cursos 
de engenharia florestal e engenharia agro-
nómica), Medicina Veterinária, Economia, 
Direito e o Instituto Superior Politécnico. 

The Faculty of Agrarian Sciences in Chianga 
is currently an integral part of the University 
José Eduardo dos Santos. After the re-organ-
ization of Angolan universities in 2009, the 
5th academic region, that is, the provinces 
of Huambo, Bié and Moxico, was included in 
UJES. In Huambo are the faculties of Human 
Medicine, Agrarian Sciences (courses of forest 
engineering and agronomic engineering), 
Veterinary Medicine, Economics, Law and the 
Polytechnic Upper Institute.

Universidade José 
Eduardo dos Santos – 
Faculdade Chianga.

University José Eduardo 
dos Santos – Chianga 
Faculty.
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UJES – Faculdade Chianga | UJES –Chianga Faculty
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Vê-se mesmo qual é a vocação da provín-
cia: agricultura e pecuária. E isto já é anti-
go, uma grande tradição académica. Desde 
meados do século passado que na Chianga 
já se fazia investigação sobre melhoramen-
tos de cereais, depois de se ter comprado 
a propriedade a um norueguês que aqui ti-
nha uma fazenda. Mesmo com (grandes…) 
interrupções devido à guerra, voltou em 
força em 2003 o ensino e investigação 
nestas áreas. Desde 2011 o Instituto de In-
vestigação Agrária, no Centro Experimental 
da Chianga, faz investigação agrícola. Há 
também programas de melhoramento 
genético do gado local com envolvimento 
da Faculdade de Veterinária.

The vocation of the province is clear: agri-
culture and livestock. And this comes from 
the past, a great academic tradition. Since 
the middle of last century there were inves-
tigations in Chianga about cereal improve-
ments, after having bought the estate from a 
Norwegian that had a farm here. Even with 
(large…) interruptions due to the war, teach-
ing and investigation in these areas made a 
comeback in 2003. Since 2011, the Institute for 
Agrarian Investigation, in the Chianga Exper-
imental Centre, does agricultural research. 
There are also programs of genetic improve-
ment of the local cattle with involvement of 
the Veterinary Medicine.

Estufas | Greenhouses

UJES – Faculdade Chianga | UJES –Chianga Faculty
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UJES – Faculdade Chianga | UJES –Chianga Faculty
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Centralidades | Centralities
  As cidades do Huambo nasceram de ideias inovadoras, dos planos de organizar 
o espaço e a economia, fazendo sítios onde as pessoas gostassem de viver.
  The cities of Huambo were born from innovative ideas, from plans to organize space 
and economy, making places where people like to live.

Centralidade da Caála | Caála Centrality

As centralidades – novo nome para novas 
cidades, vilas, aldeias, depende do tama-
nho – começam a aparecer com a paz. Na 
Caála, no Lossambo, no Bailundo, as novas 
habitações distribuem-se por prédios de 
poucos andares e algumas casas térre-
as. Novos antigos centros na província, 
renovados. Casas novas sobretudo para 
quem teve que sair de outras estragadas e 

The centralities – a new name for new cities, 
towns, villages, depending on size – start ap-
pearing with peace. In Caála, in Lossambo, in 
Bailundo, the new dwellings are distributed 
over few-storey buildings and single-story 
houses. New old centers in the province, 
renewed. New houses especially for those 
who had to leave ruined and old ones. Away 
from the large building zones, low houses are 

velhas. Fora das grandes zonas de prédios, 
fazem-se casas baixas, mais de um milhão. 
O projecto Habiterra da Development 
Workshop na Quissala é de casas evoluti-
vas, que crescem à medida que os donos 
vão querendo e podendo; e usam-se mate-
riais ecológicos, locais. Noutras aldeias é o 
cimento pintado, a colorir a paisagem.

built, more than a million. The Development 
Workshop Habiterra project in Quissala has 
evolutionary houses, that grow when their 
owners want and are able to; and they use 
local, ecological materials. In other villages, 
the painted cement colours the landscape.
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Centralidade da Caála.

Caála Centrality.
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Centralidade do Lossambo, Huambo | Lossambo Centrality, Huambo

Um campo de futebol, não pode faltar… | A soccer field, indispensable…
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Centralidade do 
Lossambo, Huambo.

Lossambo Centrality, 
Huambo.
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Centralidade do Lossambo, Huambo | Lossambo Centrality, Huambo
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Centralidade do Bailundo | Bailundo Centrality
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Centralidade do Londuimbale | Londuimbale Centrality

Aldeia 25 (entre Cuima e Caála) | Village 25 (between Cuima and Caála)
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Centralidade da Quissala | Quissala Centrality
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Fabrico de tijolos.

Brick manufacture.
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Centralidade da Ucuma.

Ucuma Centrality.
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Huambo | Huambo
  A cidade volta a ganhar os contornos, as cores, a vida. O Huambo 
construiu-se de raiz e reconstrói-se outra vez quase do princípio.
  The city regains its contours, its colours, its life. Huambo was built 
from the ground up and is rebuilding almost from scratch again.

Praça 11 de Novembro | Praça 11 de Novembro

Esta breve viagem que vos propomos 
começa na majestosa praça da Indepen-
dência, onde se concentra a sede principal 
do poder político e administrativo da Pro-
víncia do Huambo. Na praça, onde sobres-

The short journey that we propose you starts 
at the majestic Independence square, where 
the main headquarters of the administrative 
and political powers in Huambo Province 
are concentrated. At the square, where the 

sai a estátua de Agostinho Neto, primeiro 
Presidente da República de Angola e poeta 
publicado, encontram-se vários edifícios 
onde estão instalados os diferentes depar-
tamentos e serviços do Governo Provincial, 

statue of Agostinho Neto, the first President 
of the Republic of Angola and a published 
poet, is standing, one can find the several 
buildings that host the various departments 
and services of the Provincial Government, 

Delegações Provinciais de Ministérios, os 
serviços de Finanças ou os Correios, entre 
outros (nas costas da panorâmica que a 
imagem nos oferece, encontra-se o Palácio 
em que reside o Governador Provincial).

the Ministries’ Provincial Delegations, the Tax 
and the Post Offices, among others (in the 
back of this panoramic image, one can find 
the Palace where the Provincial Governor 
resides).
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Monumento a Agostinho Neto | Agostinho Neto Monument

Estátua de Norton de Matos | Norton de Matos Statue

Não muito longe dali, está a ser reabilitado 
um espaço onde permance a estátua de 
Norton de Matos, o fundador da cidade, que 
foi removida da praça após a independência.

Not very far from there, the rehabilitation of 
a space where the founder Norton de Matos’ 
statue remains, removed from the square 
after independence.
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Forte da Quissala, onde nasceu a cidade do Huambo | Quissala Fort, where the city of Huambo was born

Foto representativa 
do Forte da Quissala, 
guardada pelo Sr. José 
Capoco.

Representative photo of 
the Quissala Fort, kept by 
Mr. José Capoco.As caras que mantêm o forte limpo… | The faces that keep the fort clean… 

Da época colonial mais remota, permanece 
ainda a memória do Forte da Quissala. O 
antigo Forte Cabral Moncada foi construído 
em 1902, em memória do responsável pela 
expedição militar que levou à pacificação 
do Planalto Central. Em 1912, foi no Forte da 
Quissala que se organizaram os serviços 
administrativos e políticos que conduziram 
à fundação da cidade do Huambo, por 
Norton de Matos. Actualmente, na vizinhan-
ça do Forte da Quissala situa-se o mercado 
da Alemanha, o maior dos mercados infor-
mais da cidade do Huambo.

From remotest colonial times, the Quissala 
Fort memory remains. The former Cabral 
Moncada Fort was built in 1902, in memory 
of the leader of the military expedition that 
led to the pacification of the Central Plateau. 
In 1912, it was in the Quissala Fort where the 
new administrative and political services that 
led to the foundation of the city of Huambo 
were organized, by Norton de Matos. Cur-
rently, neighbouring the Quissala Fort is the 
Alemanha market, the largest of the informal 
markets of the city of Huambo.
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Monumento a Deolinda 
Rodrigues.

Deolinda Rodrigues 
Monument.

A paragem seguinte é no monumento a 
Deolinda Rodrigues, nacionalista angolana 
nascida em Catete e desde muito jovem 
militante do MPLA, tendo-se destacado 
por ter sido responsável do corpo voluntá-
rio de assistência aos angolanos refugiados 
(CVAAR), organização que prestava ajuda 
médico-social a cerca de três mil angola-
nos aí refugiados, pela contribuição para 
a criação das estruturas da Organização 
da Mulher Angolana, como responsável 
pelo Departamento de Assuntos Sociais e 
como locutora do programa radiofónico 
“Angola Combatente”, emitido a partir de 
Brazzaville.

Next stop is at the monument dedicated to 
Deolinda Rodrigues, an Angolan nationalist 
born in Catete and a MPLA militant since her 
earliest youth, highly noted for her leadership 
of the volunteer corps for assisting Angolan 
refugees (CVAAR), an organization that 
provided medical-social help to some three 
thousand Angolan refugees, for contribut-
ing to the creation of the Angolan Woman 
Organization structures, as responsible for 
the Department of Social Affairs and as the 
announcer of the radio program “Angola 
Combatant”, broadcasted from Brazzaville.
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No nosso percurso passamos pelo Hospital 
Central, a unidade de saúde mais impor-
tante da província, em frente da qual se 
encontram alguns jovens mototaxistas, 
popularizados pela expressão kupapatas 
e que desenvolvem um papel significativo 
no transporte de passageiros no interior 
da cidade.

In our route we pass by the Central Hospital, 
the most important health unit in the prov-
ince, in front of which some young mototaxi 
drivers can be found, popularised by the 
expression kupapatas and that play a signifi-
cant role in the passenger transport within 
the city.

Hospital Central do Huambo | Central Hospital of Huambo
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Aeroporto Albano Machado | Albano Machado Airport

Campo do Sporting do Huambo | Sporting do Huambo Field

Depois, o confronto, o contraste, entre as 
ruínas da porta de entrada do campo de 
futebol do Sporting do Huambo, onde o 
símbolo desvanecido do leão ainda sobre-
vive aos efeitos da guerra e da voracidade 
do tempo e do abandono e uma vista da 
entrada moderna do Aeroporto Albano 
Machado, recentemente reabilitado, que 
assegura as ligações aéreas com Luanda e 
com as outras províncias.

Then, the conflict, the contrast, between the 
ruins of the entrance door for the soccer field 
of Sporting do Huambo, where the faded 
symbol of the lion still survives to the effects 
of war and the voracity of time and neglect, 
and a view of the modern entrance of Albano 
Machado Airport, recently rehabilitated, that 
ensures air connections with Luanda and 
with the other provinces.
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As celebrações da Páscoa, na Igreja de 
S. Pedro, localizada à frente do cemitério, 
convocam os fiéis à participação e ao exer-
cício da fé, numa cidade onde a presença 
religiosa católica se revela em múltiplos 
locais de culto, como a Igreja de Fátima e a 
Sé Catedral.

The Easter celebrations, in the Church of 
S. Pedro, located in front of the cemetery, 
summon the faithful to participate and to 
the exercise of faith, in a city where the pres-
ence of catholic religion is revealed in several 
places of worship, as the Church of Fátima 
and the Cathedral See.

Igreja de S. Pedro, durante a Páscoa | Church of S. Pedro, during Easter
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Igreja de Nossa Senhora de Fátima | Church of Our Lady of Fátima Sé Catedral do Huambo | Huambo Cathedral See
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Bairro dos 
trabalhadores dos 
Caminhos-de-ferro de 
Benguela, no S. João.

Benguela Rail Road 
Workers Quarter, in 
S. João.

O bairro dos trabalhadores dos Caminhos-
-de-Ferro de Benguela, construído no final 
da década de 60, que surge a caminho do 
Bairro de S. João, invoca a presença forte 
de uma instituição que deixou marcas im-
pressivas na história e no desenvolvimento 
da cidade e da província.

The Benguela Rail Road workers’ quarter, 
built in the late 1960s, appearing on our way 
to the S. João Quarter, invokes the strong 
presence of an institution that left its impres-
sive marks on the history and development 
of this city and province.
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A cerca de 15 minutos de distância, na 
cidade da Caála, destaca-se o complexo 
desportivo do Clube Recreativo da Caála, 
o estádio Mártires da Canhala, com capaci-
dade para 3000 lugares.

Fundado em 24 de Junho de 1944 é, na 
actualidade, o mais representativo emble-
ma da Província do Huambo, com partici-
pação regular no principal campeonato de 
futebol angolano, o Girabola.

Some 15 minutes away, in the city of Caála, 
the sports complex of the Caála Recreational 
Club stands out, the Mártires da Canhala 
stadium, with a capacity for 3000 seats.

Inaugurated in June 24, 1944 it is cur-
rently the most representative emblem of the 
Huambo Province, with a regular participa-
tion in the main Angolan soccer champion-
ship, Girabola.

Jogo do Girabola, o 
Recreativo da Caála 
recebe o União do Uíge.

A Girabola match, 
Caála’s Recreativo plays 
at home against Uíge’s 
União.
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Equipa e adeptos 
contentes com o 
resultado final.

Team and supporters 
welcome the final result.

E no fim, os jogadores 
de ambas equipas 
são cumprimentados 
pelo Governador da 
Província.

And in the end, players 
from both teams are 
greeted by the Provincial 
Governor.
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Pavilhão Osvaldo Serra Van-Dunem | Osvaldo Serra Van-Dúnem Pavillion

2014, ano do Censo em Angola | 2014, Census year in Angola

De regresso à cidade capital, que sempre 
teve uma importante tradição desportiva, 
um olhar sobre o Pavilhão Osvaldo Serra 
Van-Dúnem, um polidesportivo, constru-
ído de raíz em 2007 para acolher uma das 
fases do AfroBasket 2007, paredes meias 
com o antigo campo de ténis, agora re-
ajustado para a prática de basquetebol 
ao ar livre e que acolhe também a prática 
de desporto adaptado para deficientes 
motores.

Returning to the capital city, that has always 
had an important sporting tradition, a view 
over the multisports Osvaldo Serra Van-
Dúnem Pavillion, built from the ground up 
in 2007 to host one of the 2007 AfroBasket 
phases, adjacent to the old tennis court, now 
readjusted for outdoor basketball and that 
also hosts adapted sports for the physically 
disabled.
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Actividades desportivas junto ao pavilhão | Sports activity next to the pavilion
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Complexo escolar 
S. José de Cluny.

S. José of Cluny School 
complex.

O complexo escolar S. José de Cluny, uma 
instituição escolar que continua a ser uma 
referência na cidade, é o ponto de passa-
gem para uma das avenidas principais, a 
Avenida da Independência – Rua 5, como 
agora é conhecida e, ao longo da qual, 
funcionam diversos estabelecimentos 
comerciais.

The S. José of Cluny school complex, a school 
institution that remains a reference in the city, 
is the crossing point for one of the main av-
enues, the Avenida da Independência – Street 
5, as it is currently known, and that has sev-
eral commercial establishments functioning.
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Na rua 5 | At street 5

Na rua 5, como noutras artérias da cidade, 
é sempre possível observar a movimenta-
ção dos táxis colectivos, os famosos can-
dongueiros, que despertam a atenção pela 
agitação sonora nos seus pontos de para-
gem bem como pelas sugestivas inscrições 
nos vidros traseiros.

At street 5, as in other arteries of the city, it 
is always possible to see the movements of 
the collective taxis, the famous candonguei-
ros, drawing attention with their sonorous 
agitation at their staging points, as well as 
with the suggestive inscriptions in their rear 
windows.
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Edíficio Sede Províncial 
do MPLA e Balcão do 
Banco BAI.

Provincial Headquarters 
of the MPLA and Branch 
of the BAI Bank.

Ainda na Rua 5, já em plena cidade baixa, 
mais um edifício ícone da arquitectura 
colonial, onde funcionam actualmente o 
Edifício-Sede Provincial do MPLA e um
Balcão do Banco BAI.

Still at Street 5, already in the low city, an-
other iconic building of colonial architecture, 
where currently operate the Provincial Head-
quarters of the MPLA and a Branch of the BAI 
Bank.



86 87

Na mesma linha arquitectónica, o edifício 
onde se encontra instalada a Delegação 
Regional do Huambo do Banco Nacional 
de Angola.

In the same architectonic line, the building 
where it is installed the Huambo Regional 
Delegation of the National Bank of Angola.

Banco Nacional de Angola | National Bank of Angola
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As práticas tradicionais, 
associadas ao uso e 
exploração da terra e à 
produção de alimentos 
da dieta alimentar, 
continuam a ser um 
recurso essencial para 
a população da Provín-
cia, em paralelo com a 
actividade comercial.

The traditional practices, 
related to the use and 
exploitation of the land 
and to the production of 
dietary nourishment, are 
still an essential resource 
for the population in the 
Province, in line with the 
commercial activity.
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A venda nos mercados 
ou em locais estratégi-
cos de circulação de po-
tencial clientela é uma 
das principais estraté-
gias de sobrevivência 
de uma população que 
continua a contornar os 
problemas do presente 
e que aponta para um 
futuro mais digno.

Selling at the markets or 
in strategic places where 
potential clients circulate 
is one of the main 
survival strategies for a 
population that is still 
dodging the problems of 
today and that aims for 
a more dignified future.
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Tal como as crianças 
que, maiores ou mais 
pequenas, mais alegres 
ou mais concentradas, 
se encaminham para 
a escola munidas 
do seu material de 
trabalho e de um 
outro instrumento 
por enquanto ainda 
essencial, os bancos de 
plástico ou de madeira, 
onde se irão sentar em 
escolas ainda carentes 
desse equipamento.

A caminho, apesar 
das dificuldades, da sua 
viagem quotidiana de 
aprender o mundo.

Like the children that, 
older or younger, 
more cheerful or more 
concentrated, walk to 
the school with their 
learning materials and 
another still essential 
instrument, the plastic 
or wooden stool, where 
they will sit in schools 
that still lack that 
equipment.

On their way, in spite 
of difficulties, to their 
daily journey for learning 
the world.



94 95

Património | Heritage
  Escrito, desenhado, construído, esculpido pela natureza ou pelo homem, 
o património do planalto narra as histórias do mundo que acontece aqui.
  Written, drawn, built, carved by nature or man, the heritage of the plateau 
narrates the stories of the world that happens here.

A riqueza do património cultural da Provín-
cia do Huambo sustenta-se numa ampla 
diversidade, que combina elementos natu-
rais com espaços edificados e que integra 
ainda a dimensão simbólica que os actos 
e percursos dos personagens incrustaram 
na memória e nas lendas que retratam a 
história dos povos que habitam o território 
da Província do Huambo.

À vista desarmada, o primeiro e mais 
imediato impacto é o que resulta da impo-
nência agreste que irrompe, aqui e ali, em 
formações rochosas avulsas, forjadas pela 
natureza e pelo tempo.

Exemplos que ilustram essa singulari-
dade são as Pedras de Candumbo, a Pedra 
Essake e as Pedras Nganda e Kawe.

The wealth of the cultural heritage of the 
Huambo Province is based over a broad 
diversity, that combines natural elements 
with built spaces and that still integrates the 
symbolic dimension that the actions and 
routes of characters have incrusted in the 
memory and in the legends that portray the 
history of the peoples that inhabit the terri-
tory of the Huambo Province.

To the naked eye, the first and foremost 
impact is the one that comes from the harsh 
impressiveness that bursts, here and there, 
in sparse rock formations, forged by nature 
and time.

Some examples illustrating that singular-
ity are the Rocks of Candumbo, the Essake 
Rock and the Nganda and Kawe Rocks.

Pedra de Candumbo | Rock of Candumbo
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Conta-nos a história que até ao início do 
século passado existia uma embala (san-
zala), localizada 30 quilómetros a leste da 
cidade do Huambo, sob um domínio dum 
soba de nome Candumbo, que devido à 
sua situação topográfica privilegiada, terá 
sido, entre 18 e 19 de Setembro de 1902, 
o local onde se travou a última batalha 
de resistência contra a ocupação colonial 
portuguesa naquela região. Trata-se de um 
conjunto monolítico granítico com fendas, 
grutas e uma furna, onde estão sepultados 
os crânios de três soberanos da Ombala de 
Candumbo. Essas pedras tornaram-se um 
símbolo da resistência à ocupação colonial 
portuguesa no planalto central.

The story is told, that until the beginning of 
last century an embala (slave house) existed, 
located 30 kilometres to the east of the city of 
Huambo, under the domain of a soba named 
Candumbo, that due to its privileged topo-
graphical situation, would have been, be-
tween 18 and 19 September, 1902, the place 
where the final resistance battle against the 
Portuguese colonial occupation was fought. 
This is a granitic monolithic group with 
crevices, caves and a fumarole, where the 
skulls of three sovereigns of the Ombala of 
Candumbo are buried. These rocks became a 
symbol of resistance to the Portuguese colo-
nial occupation in the central plateau.

Pedra de Candumbo | Rock of Candumbo
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Pedra da Cuca | Rock of Cuca

Simbólica também, mas em sentido distin-
to, é a Pedra da Cuca, a que a modernidade 
da acção publicitária permitiu visibilidade, 
instrumento de propaganda de um pro-
duto que se tornou numa das principais 
marcas nacionais.

Also symbolic, but in a different sense, is the 
Rock of Cuca, to which the modernity of ad-
vertising action gave visibility, a propaganda 
instrument for a product that became one of 
the main national brands.
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Pedra Essake | Essake Rock
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Pinturas rupestres do 
Mungo.

Mungo Cave Paintings.

De regresso à evocação histórico-cultural, 
destacam-se também, remontando a 
tempos ancestrais e já produto da acção 
humana, as Pinturas Rupestres do Mungo e 
o Túmulo do Soba do Huambo, Calunga.

As Pinturas Rupestres de Kaninguili (ou 
Caninguiri) estão localizadas a cerca de 43 
km a nascente da sede do Município do 
Mungo (e a 150 km da cidade do Huam-
bo), perto da localidade de Kaninguili ou 
Caninguiri, estando as pinturas inscritas 
num penedo pertencente ao conjunto das 
Pedras Negras de Kaninguili, onde se inte-
gram igualmente as antigas muralhas de 
Ombala. De acordo com escavações arque-
ológicas realizadas em 1970, as pinturas 
têm entre sete a dez mil anos e os motivos 
pictóricos são geométricos, representando 
cenas de caça, animais e figuras humanas, 
com diferenças cromáticas que vão desde 
o branco ao amarelo e a várias tonalidades 
de vermelho.

Returning to the historic-cultural evocation, 
also standing out, going back to ancient 
times and already a product of human ac-
tion, are the Mungo Cave Paintings and the 
Tomb of the Huambo Soba, Calunga.

The Kaninguili (or Caninguiri) Cave Paint-
ings are located some 43 km to the east of 
the headquarters of Mungo Municipality 
(and 150 km from the city of Huambo), near 
the town of Kaninguili or Caninguiri, and the 
paintings are inscribed on a boulder belong-
ing to the set of the Black Rocks of Kaninguili, 
where old walls of Omabla are equally inte-
grated. According to archaeological excava-
tions carried out in 1970, the paintings have 
are seven to ten thousand years old and the 
pictorial motives are geometrical, represent-
ing hunting scenes, animal and human fig-
ures, with chromatic differences going from 
white and yellow and several shades of red.
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Os antepassados são 
sempre saudados.

The ancestors are always 
greeted.
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Túmulo do Soba do 
Huambo, Calunga.

Tomb of the Huambo 
Soba, Calunga.

A lenda em torno do soba Calunga refere-
-se a um caçador de elefantes que teria 
chegado, por volta do século XVI, à região 
do actual Huambo, proveniente da actual 
região do Kwanza Sul e que se tornou po-
deroso e prestigiado por garantir o susten-
to dos que o rodeavam. Ter-se-ia tornado o 
primeiro dos reis dos Ovimbundos e do rei-
no do Wambo (o território correspondente 
à província do Huambo é habitado por 
três grupos étnicos umbundos fracamente 
diferenciados: os huambos, bailundos e 
sambos). O seu túmulo, que se localiza na 
área de Muangunja, no município da Caála, 
tem a rodeá-lo os túmulos de um jovem 
e de uma jovem sepultados vivos, pois de 
acordo com a tradição dos mais velhos, 
deveriam continuar a servi-lo após deixar o 
mundo dos vivos.

The legend surrounding the Calunga soba 
refers to an elephant hunter that would 
have arrived, around the 16th century, to 
the current region of Huambo, coming from 
the current region of Kwanza Sul and that 
became powerful and loved for ensuring the 
livelihood of those around him. He would 
become the first king of the Ovimbundos 
and of the Wambo kingdom (the territory 
corresponding to the province of Huambo 
is inhabited by three, weakly differentiated, 
umbundo ethnic groups: the huambos, the 
bailundos and the sambos). His tomb, locat-
ed in the Muangunja area, in the municipal-
ity of Caála, is surrounded by the tombs of a 
young boy and girl who were buried alive for, 
according to the tradition of the elders, they 
should continue serving him after departing 
from the world of the living.
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Pedras Nganda e Kawe | Nganda and Kawe Rocks

Perto do túmulo do Soba encontram-se as 
pedras Nganda e Kawe, que a versão oficial 
apresenta como locais onde se travaram 
também batalhas de resistência contra a 
ocupação colonial. A Pedra de N’Ganda 
representa o universo feminino, por ter 
sido o local de residência das esposas do 
Soba Wambo Kalunga. Já a Pedra de La 
Kawe diz respeito ao universo masculino, 
precisamente por ser o local onde, de acor-
do com a tradição, o Soba Wambo Kalunga 
habitava. A 9 de Setembro de 1902, uma 
coluna de tropas portuguesas, comandada 
pelo capitão Joaquim Teixeira Moutinho 
(o mesmo oficial que iria, dias mais tarde, 
enfrentar o soba Candumbo), defrontou ali 
os locais, contribuindo para a implantação 
do poder colonial no Planalto Central.

Close to the tomb of the Soba stand the 
Nganda and Kawe rocks, presented by the 
official version as places where resistance 
battles against the colonial occupation were 
also fought. The Rock of N’ Ganda represents 
the feminine universe, because it used to be 
the place where the wives of the Soba Wam-
bo Kalunga lived. Yet the Rock of La Kawe 
concerns the masculine universe, precisely 
because this was the place where, according 
to tradition, the Soba Wambo Kalunga used 
to live. On September 9, 1902, a column of 
Portuguese troops, commanded by captain 
Joaquim Teixeira Moutinho (the same officer 
that would face the soba Candumbo, days 
later), confronted the locals in that place, 
contributing to implement the colonial 
power in the Central Plateau.

Noutro sentido, fontes da tradição oral 
referem que Wambo foi enterrado com hon-
ras de chefe devido a sua participação de-
cisiva na batalha que se travou nas grandes 
pedras de Nganda la Kawe, contra os filia-
dos de Kahululo, esposo de sua filha Njinga, 
que terá tido como principal motivo o facto 
de Wambo se apossar dos netos masculi-
nos para o seu serviço pessoal. A batalha 
culminou com expulsão de Kahululu e suas 
gentes, que foram depois fixar-se na região 
da Nganda (município da Ganda), designa-
ção resultante desses primeiros habitantes 
serem originários dos arredores da actual 
grande pedra que leva esta designação 
e que está situada a sete quilómetros do 
Município da Caála, província do Huambo, 
ao longo da estrada que vai para Ekunha.

In another sense, sources of oral tradition 
refer that Wambo was buried with honours 
befitting a leader due to his decisive partici-
pation in the battle fought near the big rocks 
of Nganda la Kawe, against the followers of 
Kahululo, husband of his daughter Njinga, 
that would have been mainly caused by the 
fact that Wambo claimed possession of his 
grandsons for his personal service. The battle 
culminated with the expulsion of Kahululu 
and his people, that afterwards settled in the 
Nganda region (municipality of Ganda), the 
name resulting from these first inhabitants 
being natives from near the current big rock 
that holds this name, and that is located 
seven kilometres away of the Municipality of 
Caála, province of Huambo, along the road 
to Ekunha.
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Pedra Kawe.

Kawe Rock.
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De construção recente, inaugurado em 
2010, é o Monumento a Ekwikwi II, rei do 
Bailundo (Ombalundu), celebrizado pela 
revolta face à ocupação colonial, em 1890, 
que culminou com a morte de Silva Porto. 
O Reino do Bailundo foi fundado no século 
XV. Chegou a ser o maior, mais poderoso e 
influente reino do centro e sul de Angola. 
A reconstituição da imagem de Ekwikwi II 
do Bailundo foi feita com base numa fo-
tografia da época, tirada por missionários 
canadianos por altura de 1890. O actual 
rei do Bailundo, bisneto de Ekwikwi II, foi 
escolhido pela Corte da Ombala (um con-
selho formado por 35 sobas) e entronizado 
em 2012, num conjunto de cerimónias 
fortemente marcadas pelos rituais de tra-
dição local.

Recently built, inaugurated in 2010, is the 
Monument to Ekwikwi II, king of the Bailun-
do (Ombalundu), made famous by the upris-
ing against colonial occupation, in 1890, that 
culminated with the death of Silva Porto. The 
Kingdom of the Bailundo was founded in the 
15th century. It grew to be the largest, most 
powerful and influential kingdom in central 
and southern Angola. The reconstitution 
of the image of Ekwikwi II of Bailundo was 
made based on a photograph of that time, 
taken by Canadian missionaries circa 1890. 
The current king of Bailundo, great-grandson 
of Ekwikwi II, was chosen by the Ombala 
Court (a council consisting of 35 sobas) and 
enthroned in 2012, in a series of ceremonies 
strongly marked by the local tradition rituals.

Monumento a 
Ekwikwi II.

Ekwikwi II Monument.
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Capela da Nossa Senhora do Monte, Caála | Chapel of Our Lady of the Hill, Caála Igreja do Mungo | Mungo Church

Da época colonial, preservam-se inúmeros 
templos religiosos associados às diferen-
tes profissões religiosas importadas pela 
colonização, de que são exemplo, entre 
tantos outros, a Capela da Nossa Senhora 
do Monte, na Caála e as Igrejas do Mungo, 
Londuimbale e do Quipeio.

Several religious temples from colonial times 
are preserved, relating to different religious 
professions imported with the colonization, 
like, among many others, the Chapel of Our 
Lady of the Hill, in Caála, and the Churches in 
Mungo, Londuimbale and Quipeio.
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Igreja de Londuimbale | Londuimbale Church Igreja do Quipeio | Quipeio Church
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Rios | Rivers
No alto do planalto, nascem quase todos os rios de Angola. Daí, escorrem em direcções 
diferentes, por meandros, cachoeiras, rápidos, por baixo de muitas pontes.
  From the top of the plateau, almost all rivers of Angola are born. From there, they run in 
different directions, over turns, waterfalls, rapids, under many bridges

Os rios nascem no Huambo com um cau-
dal relativamente fraco mas começam a 
engrossar à medida que vão correndo, 
para norte, para o Zaire, para sul, para o 
oceano ou para o interior, para a grande 
bacia africana do Zambeze. Os maiores, 
com mais caudal, são o Queve – que nas 
partes altas ainda se chama Cuvo – o rio 
Cunene, o Cubango e o Cuanza. É aqui a 
origem dos rios que depois se juntam em 
bacias importantes – a do Cunene, a do 
Okavango – ou atravessam cidades e sítios 
importantes da costa atlântica – o Bengo, 
o Cuanza, o Catumbela, o Curoca. Muitos 
desaguam em estuários de palmares ou de 
mangais.

The rivers are born in Huambo with a rela-
tively weak water flow, but they begin to 
thicken as they flow, northbound, to Zaire, 
southbound, to the ocean, or towards the 
interior, for the big African basin of the Zam-
beze. The largest, with bigger water flow, are 
the Queve – that in the elevated parts is still 
called Cuvo – the Cunene, Cubango and Cu-
anza rivers. This is the origin of rivers that will 
be joined in important basins – the Cunene, 
the Okavango – or travel through cities and 
important places in the Atlantic coast – the 
Bengo, the Cuanza, the Catumbela, the Cu-
roca. Many end up in estuaries of mangrove 
and palm forest.

Rio Cuíva | Cuíva River
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Em algumas partes, correm rápido e for-
mam cataratas, cachoeiras, cascatas: o 
Ruacaná, na fronteira com a Namíbia, as 
quedas do Monte Negro, a cachoeira da 
Matala, só para mencionar alguns. Noutros 
locais, tornam-se secos no tempo do ca-
cimbo e deixam apenas o rasto; mas vol-
tam com grande força no tempo das chu-
vas. Podem também desaguar no interior, 
sem ser no mar: no Cubango, no Kalahari, 
no lago Ngami, no Cunene. Noutras partes, 
ainda, são abraçados pelas represas das 
centrais hídricas, antes de prosseguirem o 
seu curso.

In some places, they run quickly and form 
falls, waterfalls and cascades: the Ruacaná, 
in the Namibian border, the Monte Negro 
falls, the Matala waterfall, just to mention 
some. In other places, they dry up during the 
cacimbo leaving only a track; but they return 
in full force during the rainy season. Also 
they can also end up in the interior, and not 
in the sea: in the Cubango, in the Kalahari, 
in Ngami lake, in the Cunene. In other places 
still, they are embraced by the dams of hydro 
plants, before continuing their course.

Rio Babaera | Babaera River
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Barragem do Gove | Gove Dam

Os rios correm livres pela província, apro-
veitando as melhores paisagens. Nas barra-
gens e nas represas, formam outras paisa-
gens, para deleite ou para extrair energia. 
A Barragem do Gove, a mais de 100 Km da 
cidade do Huambo, produz energia para 
a Caála, para o Huambo e para o Cuíto, no 

The rivers run freely through the province, 
profiting from the best landscapes. In the 
dams and dikes, they form different land-
scapes, for delight or energy extraction. 
The Gove Dam, 100 Km away of the city of 
Huambo, produces energy for Caála, for 
Huambo and for Cuíto, in Bié. Its construc-

Bié. Começou a ser construída em 1969 
mas depois as obras pararam em 1975. Du-
rante a guerra tentou-se voltar a construir 
mas a destruição foi mais forte. Só em 2001 
se reiniciou efectivamente a recuperação, 
que só acabou em 2012.

tion started in 1969 but the works stopped in 
1975. During the war, the construction was 
retried but the destruction was stronger. Only 
in 2001 was the recovery restarted in effect, 
ending in 2012.
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Barragem do Gove.

Gove Dam.
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Rio Chicanda | Chicanda River
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Ilha dos amores, 
rio Cuito, uma das 
nascentes do rio 
Cubango.

Loves’ Island, Cuito 
river, one of the places 
where the Cubango river 
begins.

Há outros pontos de geração de energia 
nos rios, como a Ilha dos Amores. O rio 
corre, rápido; e os corações dos namora-
dos também. A beleza, essa segue com 
a água, através dos caminhos que cria. 
Com tantos rios, afluentes, ribeiros, a 
província do Huambo precisa de muitas 
pontes. Muitas são ainda as antigas, 
outras não sobreviveram aos tempos e às 
passagens. Fazem-se novas, melhores.

There are other energy generation spots in 
the rivers, like the Ilha dos Amores (Loves’ 
Island). The river runs quickly; and so do the 
hearts of lovers. The beauty itself follows 
the water, through the roads it creates. 
With so many rivers, tributaries, creeks, the 
province of Huambo needs many bridges. 
Many are still the older ones, but others 
didn’t survive to time and crossings. New 
and better ones are being built.
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Junto à nascente do rio Cunene | Next to the place where the Cunene river begins

Rio Cubango, ainda um pequeno curso de água | Cubango river, still a small watercourse
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Rio Cussangai | Cussangai River
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Rio Kunhongamua | Kunhongamua River
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Rio Põe | Põe River
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Ponte nova, ao lado da velha, no Rio Tonga | New bridge, beside the old one, in the Tonga River
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Caminhos-de-ferro | Rail roads
  Numa cidade tão no centro do país, o cruzamento de linhas que 
trazem e levam gente e mercadorias só podia acontecer aqui.
  In a city so central to the country, the crossing of lines that bring and 
take people and goods could only happen here.

Quase tão paralela como as linhas da ferro-
via que atravessa a Província do Huambo, a 
história dos caminhos-de-ferro e das loca-
lidades onde, ao longo do seu território, 
pára o comboio, permanece umbilicalmen-
te entrelaçada.

Entre os apeadeiros de Tchindjenje e 
Catchiungo, nos limites das Províncias de 
Benguela e do Bié, situam-se mais sete 
apeadeiros (Tonga, Chênga, Longonjo, 
Lépi, Dango, Cambuio e Novas Águas) e 
três estações principais (Ekuma, Caála e 
Huambo), num traçado que se estende por 
mais de 180 km.

Almost as parallel as the lines of the rail road 
that crosses the Province of Huambo, the 
history of the rail road and the places where, 
along its territory, the train stops, remains 
umbilically intertwined.

Between the stops of Tchindjenje and 
Catchiungo, in the limits of the Provinces of 
Benguela and Bié, there are seven more stops 
(Tonga, Chênga, Longonjo, Lépi, Dango, 
Cambuio and Novas Águas) and three main 
stations (Ekuma, Caála and Huambo), in a 
route extending over 180 km.

O Huambo mais próximo | Huambo is closer
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Estaleiro e Museu dos 
Caminhos-de-Ferro de 
Benguela.

Benguela Rail Road 
Workshop and Museum.

A fundação da capital provincial, a cidade 
do Huambo, ocorrida a 8 de Agosto de 
1912, através da Portaria número 1040, 
assinada pelo General Norton de Matos, 
teve como base o aglomerado popula-
cional constituído em torno do estaleiro 
e acampamento para apoiar a construção 
do troço entre o Lépi e o Huambo, erigido 
pela Pauling & Co, a empresa contratualiza-
da por Robert Williams para a construção 
da via-férrea.

A 21 de Setembro de 1912 – data em foi 
aberto à exploração o troço ferroviário do 
Huambo e que é também o dia oficial da 
cidade – foram formalmente inaugurados 
a cidade e a estação do Caminho-de-Ferro 
de Benguela (CFB) pelas entidades oficiais 
da época.

The foundation of the provincial capital, 
the city of Huambo, occurred on August 8, 
1912, with the ministerial order number 1040, 
signed by General Norton de Matos, was 
based in the population cluster around the 
workshop and camping site that supported 
the building of the section between Lépi and 
Huambo, erected by Pauling & Co, the com-
pany contracted by Robert Williams for the 
construction of the railway.

On September 21, 1912 – date in which the 
exploration of the Huambo rail road started 
and that is also the official city day –  the city 
and the Benguela Rail Road (BRR) station 
were formally inaugurated by the official 
entities of that time.
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Estação do Huambo.

Huambo Station.

Pela sua localização geográfica, foi na cidade 
do Huambo que ficou sedeado o mais im-
portante centro operacional dos CFB, onde 
se situavam as oficinas principais de repa-
ração e manutenção dos equipamentos.

A insegurança e o extenso impacto des-
trutivo sobre a infra-estrutura ferroviária 
geradas pelo conflito militar prolongado 
fizeram parar o comboio durante um pe-
ríodo alargado de tempo. A circulação foi 
reactivada, por um breve período, durante 
o processo de paz de Bicesse.

A 30 de Agosto de 2011, vinte e sete 
anos depois, na sequência do projecto de 
reabilitação e modernização promovido 
pelo Executivo angolano com financia-
mento de uma linha de crédito interna-
cional, foi reestabelecida a ligação entre 
a Província de Benguela e a Província do 
Huambo. Em meados de 2012, ficou resta-
belecida a ligação com a Província do Bié.

Because of its geographical location, it was 
in the city of Huambo where the most impor-
tant operational centre for BRR were located, 
where the main repair and equipment main-
tenance workshops were placed.

The insecurity and the extensive destruc-
tive impact over the railway infrastructure 
generated by the prolonged military conflict 
managed to stop the train during an ex-
tended period of time. The circulation was 
reactivated, for a short period, during the 
Bicesse peace process.

On August 30, 2011, twenty-seven years 
after that, following a rehabilitation and 
modernization project promoted by the 
Angolan government and financed by an 
international credit line, the connection 
between the Provinces of Benguela and 
Huambo was re-established. In the middle of 
2012, the connection with the Province of Bié 
was re-established.
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Partida de madrugada.

Departure in the early 
morning.
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Estação da Caála.

Caála Station.

A cidade da Caála, que durante a época 
colonial foi designada por Vila Robert 
Williams, em homenagem ao grande 
impulsionador da construção do caminho-
-de-ferro, foi outra das localidades da 
Província do Huambo com história e de-
senvolvimento indissociavelmente ligados 
à chegada e ao trânsito do comboio.

The city of Caála, that during colonial times 
was referred to as Vila Robert Williams, in 
homage to the great promoter of the rail 
road construction, was another of the locali-
ties in the Huambo Province with its history 
and development inextricably connected to 
the arrival and traffic of the train.
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Os caminhos-de-ferro 
na Caála são locais 
de estudo escolhidos 
pelos estudantes para 
se prepararem para os 
exames.

The Caála rail roads are 
the place of choice for 
students to get prepared 
for exams.
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A alegria de receber 
visitas.

The joy of receiving 
visitors.

O chefe de estação 
Anastácio Capote dá 
as boas-vindas ao 
comboio.

The chief of the station, 
Anastácio Capote, 
welcomes the train.

Mesmo sem comboios 
a passarem, o seu 
caminho continua com 
vida.

Even with no trains 
passing, its roads are 
still alive.
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À saída da Caála | Leaving Cáala

Bois a pastarem ao lado de um cemitério com o comboio a passar | Oxen grazing near a cemetery while the train passes

Meio de transporte de pessoas e merca-
dorias, em maior quantidade, com maior 
segurança e com menores custos, o cami-
nho-de-ferro abriu caminho a níveis supe-
riores de mobilidade e de oportunidades 
de acesso a trocas e rendimentos por parte 
dos agentes económicos e da população 
em geral, assumindo um papel crucial 
no desenvolvimento socioeconómico do 
território.

A means of transportation for people and 
goods, in larger quantities, with more secu-
rity and smaller costs, the rail road brought 
higher mobility levels and opportunities for 
accessing exchanges and revenues both to 
economic agents and to the population in 
general, assuming a central role in the socio-
economic development of the territory.
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Estação da Ucuma | Ucuma Station
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Na estação da Ucuma.

In Ucuma Station.

Manutenção das linhas.

Line maintenance.
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Estação do Longonjo.

Longonjo Station.

O comboio regressou com naturalidade à 
paisagem da Província do Huambo, que 
integrou e ajudou a desenhar. Atraves-
sando a extensão longínqua do planalto, 
em cenários mais rurais ou mais urbanos, 
revelando memórias mais ou menos felizes 
do passado, recuperando a sua magnéti-
ca capacidade de atrair para a sua beira 
pessoas, comércios, bulício, movimento, 
reabrindo e reinventando imagens e cami-
nhos com história e com o horizonte rasga-
do para o futuro.

O comboio voltou a apitar! Para cum-
prir a sua vocação de locomotiva do desen-
volvimento.

The train returned naturally to the landscape 
of the Province of Huambo, which it had 
integrated and helped to design. Crossing the 
distant extension of the plateau, in rural or 
urban settings, revealing more or less happy 
memories from the past, recovering his 
magnetic capacity of attracting people, com-
merce, turmoil, movement, reopening and 
reinventing images and paths with history 
and with an horizon torn into the future.

The train is whistling again! To fulfil his 
vocation of development engine.
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Paisagens | Landscapes
As paisagens no Huambo, no planalto, são extensas, a perder de vista. Mas 
não sem surpresas: uma pedra grande, uma estrada rasgada, uma lagoa.
  The landscapes in Huambo, in the plateau, are distant, as far as the eye can 
see. But not without surprises: a big rock, a torn road, a lagoon. Caála | Caála
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Vista a partir da Capela da Nossa Senhora do Monte, na Caála | View from the Chapel of Our Lady of the Hill, in Caála

A extensão da paisagem vê-se melhor 
ainda do alto dos sítios mais altos do pla-
nalto. A partir da Capela da Nossa Senhora 
do Monte, não muito longe do centro 
da Caála, no cimo do monte Benguela, 
distinguem-se as mudanças no terreno, ora 
gente e casas, ora campos abertos cultiva-
dos. A capela, dedicada a Nossa Senhora 
da Conceição, foi construída em 1924 mas 
com a guerra, mesmo lá no alto, ficou mui-
to destruída. Só foi reinaugurada em 2008.

The distant landscape is better seen from 
the top of the highest places in the plateau. 
From the Chapel of Our Lady of the Hill, not 
too far from the center of Caála, at the top of 
the Benguela hill, one can spot the changes 
in the land, here people and houses, there 
cultivated open fields. The chapel, dedicated 
to Our Lady of the Conception, was built in 
1924, but with the war, even being in a high 
place, it was heavily destroyed. It was re-
inaugurated only in 2008.
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Luvili | Luvili

Ao cimo do morro Luvili – há quem chame
Lubiri, Lubir – é mais difícil chegar. Situado 
no município do Londuimbali, na zona do 
Alto Hama onde estão as águas quentes, 
a grande pedra distingue-se na paisagem. 
Diz-se que é um dos maiores monólitos – 
ou seja, um só bloco de pedra – do mundo. 
Mas não é fácil encontrar referências nas 
enciclopédias.

The top of the Luvili hill – also called Lubiri, 
Lubir – is more difficult to reach. Located in 
the municipality of Londuimbali, in the zone 
of the Upper Hama where the warm waters 
are, the big rock is distinguishable in the 
landscape. It is said to be one of the biggest 
monoliths - that is, single blocks of stone - in 
the world. But encyclopaedic references are 
hard to find.
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Do cimo do morro do Môco, tem-se a 
obrigação de ver Angola inteira: é o ponto 
mais alto do país, 2620 metros acima do 
nível médio das águas do mar, 1510 de 
proeminência topográfica, em linguagem 
técnica. Em 2014 foi considerado a sétima 
maravilha de Angola, mas já era antes 
disso. Não se sobe sem autorização.

Depois é deixarmo-nos andar, ver as 
paisagens do Huambo, do Bailundo, do 
Quipeio, olhar para cima e para baixo, para 
o longe e para perto.

From the top of the Môco hill, one should see 
the whole of Angola: this is the uppermost 
point in the country, 2620 meters above 
average sea level, 1510 of topographical 
prominence, in technical language. In 2014 
this was considered the seventh wonder of 
Angola, but it was one well before that. No-
one climbs without an authorization.

And afterwards we let ourselves walk, 
seeing the landscapes of Huambo, of Bai-
lundo, of  Quipeio, looking up and down, to 
the distant and the near.

Morro do Môco | Môco Hill
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Bailundo | Bailundo
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Cathiungo Tchicala | Cathiungo Tchicala
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Gove | Gove



176 177

Mungo | Mungo Mungo | Mungo
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Quipeio | Quipeio
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