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Este livro, da província do Kwanza Sul, 
é o segundo livro do projecto Angola 
vista. 

Após ter planeado uma rota para 
este livro, visitei todos os municípios 
do Kwanza Sul, tendo como base Ca-
lulo. Queria mostrar pelo menos algu-
ma foto de cada município, mesmo 
que fossem pessoas e não paisagens. 
E como tem paisagens de encher os 
olhos, este Kwanza Sul. E pessoas. Mas 
são, na maioria, fotos de paisagens 
que mostro, também pela sua força e 
grandeza sem fim.

Talvez por ter tido o privilégio de 
ter sido tão bem acolhido pelas gen-
tes de Calulo, o município do Libolo 
tenha também mais referências. Com 
o apoio do Leonel Casimiro, tive a 

oportunidade de conhecer melhor 
esta província. Daí que tenha que lhe 
fazer um especial agradecimento por 
ter abraçado este projecto.

Tendo feito este percurso, nem 
todo ele como planeei a princípio, 
chego à conclusão que o Kwanza Sul 
é muito mais do que consegui par-
tilhar aqui. Contudo, e com o apoio 
das informações mais detalhadas do 
Fernando Pacheco, penso que já é 
possível dar um bom cheirinho do 
que podemos encontrar pela provín-
cia defronte.

No cruzamento de várias rotas e 
com ligações muito claras a outras 
províncias do país, incluindo as suas 
vizinhas, não é de estranhar que mos-
tre também muito do que é Angola.

Nota de abertura
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This book on the province of Kwanza Sul 
is the second book in the Angola Vista 
project.

After planning the itinerary for this 
book, I visited all the municipalities in 
Kwanza Sul, based out of Calulo. 
I wanted to show at least some images 
from each municipality, even if they 
did not depict people or landscapes. 
Kwanza Sul certainly has some amazing 
landscapes and people. I have mostly 
included images of landscapes, their 
majesty and endlessness.

Perhaps because I was privileged to 
receive such a warm welcome from the 
people of Calulo, there is a sight bias 
towards images of Libolo. With the help 

of Leonel Casimiro, I was able to get to 
know this province well. I want to give 
special thanks to him for embracing this 
project.

Having completed my itinerary, not 
all of it according to the initial plan, 
I have to conclude that there is much 
more to Kwanza Sul than I am able to 
show here. However, with the help of 
Fernando Pacheco's detailed informa-
tion, I think we have achieved a good 
introductory sample of the province.

At the crossroads of several routes 
and having very strong links with neigh-
boring provinces and others, the terri-
tory also reveals much of what Angola 
is today.

Foreword
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Café | Coffee
  Em África, o café tem sido usado desde sempre: pelos médicos 
tradicionais e de uma forma empírica. Para dar mais “força”.
 In Africa, coffee has always been used by traditional healers. 
To give more “strength.”

Nos anos 70, a Província do Kwanza 
Sul, zona privilegiada de produção 
de café robusta – considerado um 
dos melhores robustas do mundo –, 
contribuiu para que Angola fosse o 
terceiro produtor do mundo, tendo 
na altura a exportação atingido as 
200.000 toneladas.

In the 70s, the province of Kwanza Sul, 
a privileged area for the production of 
robusta coffee – considered one of the 
best robustas in the world – contributed 
to Angola becoming the world's third 
largest producer, with exports at the 
time reaching the 200.000 tons.

Naquela roça grande | On a large plantation
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Sr. Katorze, da Brigada Técnica do Café Amboim | Mr. Katorze, from Café Amboim's Technical Team

Tem café maduro

Ripe coffee cher-
ries

Today this is no longer the case, and 
conditions have led small and medium 
producers to join cooperatives and 
resort to state aid to overcome the ob-
stacles faced: storage, transportation 
and placing the product on the market 
( finding a buyer ).

It is a new state of play, and a chal-
lenge to all players involved.

This challenge also involves Ango 
Nabeiro of the Nabeiro-Delta-Cafés 
Group who makes the national Ginga 
brand and is in the market as a buyer 
of commercial coffee – not just for their 
own production, but also for export to 
New Delta ( Portugal ), who makes the 
internationally-renowned Café Delta. 

Hoje a realidade é diferente e as con-
dicionantes envolventes levaram a 
que os pequenos e médios produto-
res tivessem necessidade de se asso-
ciar em cooperativas e de recorrer ao 
apoio estatal, para vencerem os obs-
táculos com que se deparam, princi-
palmente quanto à armazenagem, ao 
transporte e à colocação do produto 
no mercado (arranjar comprador).

É um novo paradigma e um gran-
de desafio… a todos os agentes liga-
dos a este processo.

Neste desafio está também a 
AngoNabeiro, Empresa do Grupo 
Nabeiro-Delta-Cafés, que fabrica o 
Café Ginga, marca nacional, e está no 
mercado como compradora de café 
comercial, não só para a produção 
própria, mas também para exporta-
ção para a Nova-Delta (Portugal), que 
produz o café Delta, conhecida marca 
internacional.
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Cafeeiros novos 
na Fazenda Esta-
ção Experimental 
do Amboim

Young coffee 
plants at the Am-
boim Experimen-
tal Farm

O café é o fruto de um arbusto tropi-
cal, chamado cafeeiro, que pertence 
à família das Rubiáceas e ao género 
coffea. As flores, de cor branca, nas-
cem na axila da folha, são semelhan-
tes ao jasmim, pelo seu aspecto e 
fragrância, e formadas por cinco péta-
las. O fruto é uma baga cuja cor varia 
entre o verde e o amarelo, tornando- 
-se vermelha quando madura.

Coffee is the fruit of a tropical shrub, 
the coffee plant, which belongs to the 
family Rubiaceae and the genus Cof-
fea. The white flowers spring from the 
stem of the leaf, resemble jasmine in 
appearance and fragrance, and have 
five petals. The fruit is a “cherrie” and 
varies in colour from green and yellow, 
ripening to red.
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Fazenda Cabuta, Libolo | Cabuta Farm, Libolo
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Área de secagem 
do café, Fazenda 
Cabuta

Area for drying 
coffee, Cabuta 
Farm
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Tão saborosas quanto o café são as 
lendas e as histórias que o envolvem 
desde que a humanidade tomou co-
nhecimento da extraordinária existên-
cia desse grão.

O seu principal componente, a 
cafeína, tem sido objecto de milhares 
de estudos científicos e de algumas 
aplicações medicinais, principalmente 
no tratamento determinadas pato-
logias, como a Doença de Alzheimer, 
Parkinson e Diabetes tipo II.

Full of flavor are also the legends and 
stories that surround the extraordinary 
bean since its discovery.

Its active ingredient, caffeine, has 
been the object of thousands of scientif-
ic studies and has been used in medical 
treatments, in particular for Alzheimer's, 
Parkinson's and Diabetes type II.
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Fazenda Luati, 
Libolo

Luati Farm, Libolo
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O cafeeiro, apesar de ter uma longe-
vidade entre os 40 e os 50 anos, deve 
ser substituído entre os 8 e os 12 anos, 
para uma melhor produção (qualitati-
va e quantitativa).

As espécies do género coffea mais 
cultivadas em todo o mundo são a 
Arábica e a Robusta (ou canephora, 
em termos científicos).

Although the coffee plant's lifespan 
is 40-50 years, it should be replaced 
every 8-12 years for better quality and 
production.

The species belonging to the genus 
Coffea most grown worldwide are 
Arabica and Robusta ( scientific name 
canephora).

Novos cafeeiros 
do Café do Luati

Young coffee 
plants at Café do 
Luati
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Vai ficar vermelho | They'll turn red Vai ficar negro | They'll turn black
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Agricultura | Agriculture
  Alguém definiu desenvolvimento como um processo natural 
e social que vem do passado e vai para o futuro.
 Development has been defined as a natural and cultural process 
from the past towards the future.

Facilitar o desenvolvimento é esti-
mular e ampliar processos em curso, 
procurando utopicamente a linha 
do horizonte. Não se alcança a linha, 
mas avança-se. Assim acontece com 
a agricultura, actividade capital para 
a diversificação económica e para o 
desenvolvimento de Angola e, para 
milhões dos seus filhos, também um 
modo de vida.

A peneplanície que caracteriza 
quase todo o território da província 
do Kwanza Sul acima dos 800-1000 
metros de altitude, foi, noutros tem-
pos, possivelmente revestida de mata 
de panda mais ou menos aberta 
(miombo). A floresta foi cedendo 
lugar à actual savana, à medida que 
o homem a foi utilizando para satisfa-
ção das suas cada vez mais complexas 
necessidades económicas e sociais. 
Na paisagem erguem-se majestáticos 
montes-ilha de natureza granítica, 
também eles formas residuais de pri-
mitivas aplanações. Nada se cria, nada 
se perde, tudo se transforma, pois.

To assist development is to stimulate 
and expand ongoing processes, looking 
for the utopic horizon. You never reach 
it, but you keep moving on. So it is with 
agriculture, a commercial activity for 
the financial diversification and devel-
opment of Angola; and to millions of 
Angolans, a way of life.

It is likely that the peneplain that 
characterizes almost all the territory of 
the province of Kwanza Sul 800-1000 
meters above sea level was previously 
lined with semi-dense forest (miombo). 
The forest gradually gave way to the 
present-day savannah as people used it 
to meet their increasingly complex eco-
nomic and social needs. The landscape 
is punctuated with grandiose granite 
monoliths, left behind by previous flat-
tening. Nothing created, nothing wast-
ed, everything transformed indeed.

Fazenda Hernâni, Libolo | Hernâni Farm, Libolo
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Fazenda Leoma, 
Libolo

Leoma Farm, 
Libolo

Reconstruir não é forçosamente e 
apenas voltar ao tempo antigo, antes 
da guerra, e à ordem que o caracte-
rizava. Os tempos mudam e impõem 
adaptações e a tecitura de novas rela-
ções, procurando-se dar futuro a uma 
Angola por vezes demasiado presa 
aos passados.

Rebuilding does not always imply a 
return to the old ways of pre-war organ-
ization and order. Times change and 
bring the need for adaptation and the 
fostering of new relationships, finding a 
future for Angola, perhaps too steeped 
in her past.
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Coroas de reis, 
e rainhas

Crowns of kings 
and queens

Na nova agricultura angolana que 
começa a despontar, o cultivo de fru-
teiras (ananás, manga, abacate, ma-
racujá, entre outras) tem-se revelado 
uma das apostas mais conseguidas 
e consistentes dos produtores. Recu-
pera-se e desenvolve-se conheci-
mento do passado, agora acessível à 
maioria dos agricultores, que procu-
ram tirar partido disso. A província do 
Kwanza Sul é dotada de condições 
naturais e humanas suficientemente 
prometedoras para ser já considerada 
pretendente séria ao título de rainha 
do ananás. O passo seguinte será a 
industrialização.

In the new emerging Angolan agricul-
ture, fruit cultures ( pineapple, mango, 
avocado, passion fruit and others ) are 
one of the most successful and consist-
ent bets for farmers. Old techniques 
are recovered and developed, and are 
accessible to most farmers wishing 
to benefit from them. The province of 
Kwanza Sul has sufficient natural and 
human resources to compete for the 
title of pineapple queen. The next step is 
industrialization.
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Paca, 
uma iguaria

A paca, 
a delicacy

No início de novo ano agrícola, a 
queimada é prática tradicional para 
instalação de novas culturas. Sistema 
condenado pelos ambientalistas pelas 
perdas de matéria orgânica, é justifi-
cado pelos agricultores familiares – 
responsáveis por mais de 90% da área 
cultivada do país –, por facilitar o tra-
balho manual, provocar a rebentação 
de pastos numa altura em que o gado 
está sob pressão, devido à falta de 
chuvas no cacimbo, e permitir a caça e, 
assim, acesso a mais proteínas. A paca 
(Cuniculus paca), uma dessas presas, é 
um roedor muito apreciado. Claro que 
há outras formas de caçar pacas…

At the beginning of each agricultural 
year, burning is the traditional way to 
prepare for new cultures. Condemned 
by environmentalists for the loss of 
organic matter it causes, it is justified by 
farming families – accounting for more 
than 90% of the farmed area of Angola 
– because it greatly reduces the need for 
manual labour, encourages the growth 
of new pastures – at a time when cattle 
are under pressure due to lack of rain 
in the cacimbo dry season, – and fa-
cilitates hunting, and therefore greater 
access to protein. The paca (Paca cu-
niculus), one of the hunted species, is 
a much sought-after rodent. Naturally 
there are other ways to hunt pacas…
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Uma das mais importantes revolu-
ções na história do desenvolvimento 
humano foi a ligação complementar 
entre agricultura e criação de gado. 
Afinal os animais herbívoros são como 
“máquinas” que transformam hidratos 
de carbono em proteínas, acrescen-
tando-lhes valor. Assim acontece 
noutros continentes, desde há vários 
séculos. Em Angola, em certos aspec-
tos, dão-se os primeiros passos.

One of the most important revolutions 
in the history of human development 
was the connection made between 
agriculture and livestock. Herbivores are 
machines that turn carbohydrates into 
protein with added value. This has been 
the case in other continents for several 
centuries. In Angola, in some respects, 
the first steps are now being taken.

A criação 
de gado

Raising livestock



38 39



40 41

Uma aposta no futuro. A moderniza-
ção da agricultura tem várias facetas, 
não é uma estrada com um único 
sentido.

Betting on the future. The progression 
of agriculture has many aspects, it is not 
a one-way street.

O maior aviário de frangos de carne em Angola, Libolo | The largest chicken farm in Angola, Libolo
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Populações, 
reproduzir

Populations, 
reproduce



44 45

Serra da Xixila, Libolo | Xixila Mountain Range, Libolo
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Projecto Uva, 
Fazenda de Santa 
Maria, Libolo

Uva Project, 
Santa Maria 
Farm, Libolo

Modernizar é também inovar. Há dé-
cadas a ciência agronómica garantia 
que em condições tropicais não se 
contabilizavam horas de frio suficien-
tes para permitir a produção comer-
cial de uvas. Mais fruta para mudar a 
economia da região, quem sabe.

Modernisation also means innovation. 
For decades, bioscience claimed tropical 
conditions did not allow for the number 
of hours per annum of cold weather re-
quired for the commercial production of 
grapes. Another fruit that could perhaps 
change the region's economy.
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Outros bagos | Other grapes Outras castas | Other grape varieties
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Produção de uva 
de mesa e para 
vinho

Production of 
table and wine 
grapesMudas, vinhedo | Grafting in the vineyard
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Secagem de 
mandioca. 
Porque se paga 
ao saco ao 
transportador, há 
que improvisar; 
quanto menos 
sacos melhor

Drying of cassava. 
You pay the car-
rier by the bag, so 
sometimes you 
have to improvise. 
The less bags the 
better

Second only to corn, cassava is the 
staple food in Angola. Important for its 
versatility and ability to adapt to differ-
ent conditions, it allows more security 
to farmers who plant it at the beginning 
and the end of the rainy season. Cas-
sava is used to make fuba de bombó, 
used in turn to cook funge, toasted 
flour, tapioca and many other delica-
cies. The industrialization of cassava 
is another major economic challenge 
for Kwanza Sul, needed to bring new 
opportunities for the women who tra-
ditionally take care of the processing, 
sometimes in harrowing conditions.

A mandioca é, depois do milho, o ali- 
mento principal em Angola. Impor-
tante também pela sua plasticidade, 
isto é, a sua capacidade de adaptação 
a condições diversas, permite aos seus 
produtores mais segurança alimentar, 
pois tanto pode ser plantada no iní-
cio como perto do fim da época das 
chuvas. Da mandioca faz-se a fuba de 
bombó, com que se cozinha o funje, 
a farinha torrada, a tapioca e muitos 
outros manjares. A industrialização 
da mandioca é outro dos grandes 
desafios da economia do Kwanza Sul, 
crucial para permitir novas oportuni-
dades às mulheres, que tradicional-
mente cuidam da sua transformação, 
por vezes em condições penosas.

Fuba da pedra | Stone milled fuba
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Ponte sobre o Rio Cubal, Kicombo | Bridge over the River Cubal, Kicombo

A peneplanície litorânea é recortada 
por linhas secas que podem trans-
portar portentosos caudais quando 
ocorrem chuvas fortes. A peneplanície 
serve de passagem também a rios 
importantes, como o Cubal do Kicom-
bo, que, ao contrário dos seus irmãos 
mais nordestinos, não se espraia em 
caprichosos e belos meandros como 
os que se podem ver a jusante das 
Cachoeiras do Binga, pelo facto de cir-
cular através de plataformas calcárias 
por ele profundamente retalhadas, 
como se vê nas fotografias. Há quem 
jure que aqui começa a África Austral, 
enquanto outros acreditam que isso 
acontece apenas a sul do Catumbela.

The coastal peneplain is lined with dry 
riverbeds that heavy rains can fill with 
large volumes of water. The peneplain 
is also a passage for major rivers like 
Kicombo's Cubal River. Unlike its north-
easterly companions that flow into 
the whimsical and beautiful intricacies 
downstream of the Binga Waterfalls, 
the Cubal runs through limestone plat-
forms deeply notched by the river's flow, 
as in the images. Some people swear 
southern Africa starts here; for others 
this happens just south of the Catum-
bela River.
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Barcos
fruteiros

Fruit boats

Algumas dezenas de pequenos ba-
nanicultores situados ao longo das 
duas margens do Cubal do Kicombo, 
a montante, escoam o seu produto, 
de reconhecida qualidade, através de 
embarcações extremamente precá-
rias, feitas de bambu e folhas de bana-
neira, até à ponte de Kicombo, onde é 
vendido a comerciantes ambulantes 
idos do Sumbe e de Luanda.

Upstream, several dozen small banana 
growers on both banks of the Cubal 
Kicombo take their much-sought-after 
product to the Kicombo bridge, on 
extremely precarious vessels made of 
bamboo and banana leaves. There it 
is sold to traveling traders from Sumbe 
and Luanda.
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Fruto doce
e ácido

Sweet and sour 
fruit

Embondeiro, Imbondeiro, Imbondo 
ou Baobab. Modos diversos de de-
signar a Adansonia digitata, árvore 
majestosa com múltiplas formas, que 
parece não conhecer a idade de meni-
na. Característica de savanas e estepes 
tropicais, em Angola aparece nas 
faixas litoral e de transição, a altitudes 
inferiores a mil metros, e já deu nome 
a colecções de livros que ensinaram 
a angolanos os caminhos da liberda-
de. A bela flor inspira declarações de 
amor e com o seu fruto, a múcua, são 
feitos deliciosos gelados. Diz-se que 
as suas sementes, depois assadas e 
pisadas, podem ser utilizadas para 
debelar a diabetes.

Embondeiro, Imbondeiro, Imbondo or 
Baobab: different names for Adansonia 
digitata, a majestic tree with multiple 
forms which seems to know no youth. 
An inhabitant of savannas and sub-
tropical steppes, in Angola it appears on 
the coast and in transitional areas, at 
altitudes of less than a thousand me-
ters. It has lent its name to collections of 
books that taught Angolans the ways to 
freedom. The beautiful flower inspires 
declarations of love, and the múcua 
fruit is used to make delicious ice cream. 
The roasted and crushed seeds are said 
to treat diabetes.
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Maracujá (Passiflora edulis) é o fruto 
da paixão, pelo nome ( passion fruit ) 
e pela beleza da sua flor, que atrai 
abelhas e poetas. O seu sumo é um 
poderoso tranquilizante; espera-se a 
sua rápida industrialização.

Passion fruit (Passiflora edulis): passion 
by name, and passion also in the beauty 
of a flower that attracts bees and poets. 
The juice is a powerful tranquilizer: 
rapid industrialization is expected.

A flor e o fruto 
do Maracujá

Passion flower 
and passion fruit
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As populações pobres do interior de 
Angola aproveitam o conhecimento 
dos antigos para a recolecção de fru-
tas de plantas silvestres, importantes 
para a sua dieta alimentar. É o caso 
da gajajeira (Spondias mombin), uma 
árvore perene, e da jinguenga (Afra-
momum melegueta), uma pequena 
planta herbácea anual. A fruta desta 
última, facto curioso, é uma espécie 
de rizoma subterrâneo e a sua pre-
sença indicia a ocorrência de solos 
ácidos. De ambas as frutas são feitos 
deliciosos sumos. Mais desafios para 
os investigadores e industriais.

The poor in the Angolan interior use 
ancestral knowledge to gather wild 
fruit, important to their diet. Fruits such 
as that of the hog plum – gajajeira 
(Spondias mombin), an evergreen tree, 
and grains of paradise – jinguenga 
(Aframomum melegueta), a small 
herbaceous annual. Curiously, the fruit 
of the latter is a kind of underground 
rhizome, and its presence suggests soil 
acidity. Both make delicious juices. 
More challenges for researchers and 
industrialists.

A gajaja, à direita, 
e a jinguenga, 
à esquerda

Gajaja, right, 
and jinguenga 
left
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Para além do cultivo marginal de milho 
nos meses de Março e Abril dos anos 
em que chove o suficiente, a pesca 
é o principal modo de vida de quem 
habita nesta praia, a sul do Kicombo. 
Aqui chegam comerciantes do norte 
e do sul, procurando a riqueza que o 
homem consegue subtrair ao mar em 
rudes condições. A pesca artesanal 
oferece perspectivas excelentes, desde 
que se aposte na formação dos pesca-
dores e na assistência técnica.

In addition to the occasional corn crops, 
in the months of March and April of 
years with sufficient rainfall, fishing is 
the main livelihood for the locals of this 
beach, south of Kicombo. Here traders 
arrive from the north and south, seeking 
the riches that are taken from the sea in 
rough conditions. Artisanal fishing pro-
vides excellent prospects, provided the 
focus is placed on training and techni-
cal assistance.

Praia Cabeça de Baleia | Whale Head Beach
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Mulheres em 
terra, homens 
no mar

Women on land, 
men at sea
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Riqueza em terra | A bounty on land
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Gentes em terra, gente no mar | People on land, people at sea
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A história do Kwanza Sul está muito 
marcada pelas relações que se desen-
volveram ao longo de séculos entre 
os residentes das diversas regiões 
que hoje integram a província, como 
a Cela, o Seles, a Quibala, o Libolo e o 
Amboim (Gabela), mas também com 
os de outras mais distantes, como o 
Bailundo (Huambo) ou o Balombo 
(Benguela): primeiro, por ter sido um 
ponto de passagem de caravanas de 
escravos, cera e borracha que se diri-
giam para o litoral, também à procura 
de sal e peixe, desde o século XVII ao 
início do século XX; depois, como fon-
te de recrutamento de mão-de-obra 
para as fazendas de café e sisal.

A intensidade de tais relações ex-
plica, talvez, por que as populações 
locais se reclamam como portadoras 
de uma identidade própria, marcada 
por um certo sincretismo, como acon-
tece com a língua e os hábitos ali-
mentares. O funge, alimento base em 
quase todo o país, resulta, em várias 
regiões do Kwanza Sul, de uma mistu-
ra de farinhas de milho e de mandio-
ca, consoante as condições locais. Esta 
é uma província de transições.

The history of Kwanza Sul is strongly 
tied to the relationships developed 
over centuries among residents of the 
various regions that form the province 
today, like Cela, Seles, Quibala, Libolo 
and Amboim ( Gabela ); but also further 
afield, such as Bailundo ( Huambo ) or 
Balombo ( Benguela ): firstly, because 
it was a transit point for caravans of 
slaves, wax and rubber bound for the 
coast and who also sought salt and fish, 
since the XVIIth century to the early XXth 
century; later as a source of manpower 
for the coffee and sisal plantations.

The intensity of such relationships 
explains perhaps why locals claim such 
a strong sense of identity strengthened 
by parallel customs, as with the lan-
guage and eating habits. Funge, a sta-
ple food in most of the country, consists 
in Kwanza Sul of a mixture of corn and 
cassava flour according to local condi-
tions. This is a province of transitions.

Outras actividades | Other activities
  Nem só do mar e da actividade da terra é feito o Kwanza Sul. Há mais para 
além da paisagem.
 Kwanza Sul is not just sea and land farming. There is more to it than the beautiful 
landscape.



76 77

Construção | Construction

Preparar, planear

Preparing, plan-
ning

O adobe, material de construção mui-
to presente, é indiciador de progresso 
social quando substitui o pau-a-pique, 
e ainda mais quando há possibilidade 
de zincar a residência. Sonho primeiro 
de quem pretende subir na vida, po-
deria ser melhorado com a introdução 
de técnicas simples e acessíveis.

Adobe as a building material has a 
marked presence, and indicates social 
progress when it replaces wattle and 
daub, even more so when coupled with 
zinc. The first dream of those who wish 
to acquire more status, this could be 
facilitated with the introduction of sim-
ple and accessible techniques.
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Kibala é um importante nó rodoviário, 
cruzamento de vias que ligam o Norte 
ao Sul, o mar ao Leste. Aqui floresce 
um mercado como muitos outros em 
Angola, com os seus sons, cheiros e 
cores, oferecendo produtos da terra. 
Com o desaparecimento do pequeno 
comerciante português, que se foi 
instalando no mato, sertão angolano, 
principalmente ao longo do século XX, 
o comércio com os agricultores voltou 
a ser da responsabilidade dos locais ou 
dos angolanos de outras paragens.

Kibala is an important road junction, 
crossing roads linking north and south 
and the coast to the east. There is a 
flourishing market here, offering the 
wares of the land with its vibrant sounds, 
smells and colors, like many others in 
Angola. With the disappearance of the 
small Portuguese trader, a feature of the 
social structure of the Angolan hinter-
land, especially during the XXth century, 
trade with farmers has been restored to 
locals, or other Angolans.

Mercado da Kibala | Kibala Market
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Comércio e prestação de serviços, de 
modo informal, constituem a seiva de 
uma economia que cresce à custa de 
esforço e de imaginação, numa espé-
cie de caos criativo no qual se reco-
nhece a grande maioria da população. 
Os preços são sempre muito volúveis, 
dependendo o seu estabelecimento 
de circunstâncias que, muitas vezes, 
têm a ver com a aparência do estatuto 
social do cliente.

Informal trade and services are the 
lifeblood of an economy that grows 
through effort and imagination, a kind 
of creative chaos involving the vast 
majority of the population. Prices are 
always volatile, often depending on 
variables relating to the appearance 
and social status of the customer.

Comércio 
e serviços

Trade and services
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Águas térmicas 
do Tokota, 
nos arredores 
da Conda

Tokota hot springs 
near Conda

Tokota significa “temperatura elevada” 
em língua Ngoyo. Estas águas sulfu-
rosas, de origem vulcânica, atingem 
normalmente os 50 graus centígrados 
e atraem turistas nacionais e estran-
geiros, mesmo em dias de semana, 
devido à fama que possuem de tratar 
doenças de pele e artrites.

Tokota means “high temperature” in 
the Ngoyo language. These sulphurous 
waters, volcanic in origin, often reach 
50 degrees centigrade and attract do-
mestic and foreign tourists daily due to 
their purported properties to heal skin 
diseases and arthritis.
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Recreativo 
do Libolo

Libolo Sports Club

O Recreativo do Libolo, fundado na 
década de 40 do século XX, vive tem-
pos de glória com as suas equipas de 
futebol e de basquetebol, ao nível das 
melhores do país, e contribui para o 
aumento da auto-estima dos calu-
lenses, historicamente exacerbada. 
O futebol concorre para a animação 
da vila e do comércio local. Nestes 
tempos de profissionalismo e globa-
lização, os locais queixam-se do débil 
envolvimento da juventude da terra.

The Libolo Sports Club, founded in the 
1940s, is living glory days with their 
football and basketball teams, among 
the best in the country. It contributes to 
the calulense self-esteem, historically 
exaggerated. Football brings enter-
tainment to the town and boosts local 
trade. In these times of globalization 
and professional players, the locals 
complain their youths have little in-
volvement in it.
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Campeão do Girabola 2011 | Girabola Champion

Futebol rei. 
Basquete, impe-
rador?

Football is king. 
Is basketball 
emperor?
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De menino | For little boys De menina | For little girls

Imaginação e criatividade das crianças 
angolanas, construindo, pintando e 
cantando os seus sonhos e as suas 
verdades, inventando estrelas e ban-
deiras e liberdade e amor.

The imagination and creativity of An-
golan children, building, painting and 
singing their dreams and their truths, 
inventing stars and flags, and freedom 
and love.
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Património | Heritage
  Montes-ilha, túmulos e outra arte funerária, paredes pintadas, fortalezas e igrejas, um 
património de invulgar valor histórico e beleza, orgulho das gentes do Kwanza Sul.
 Hill-islands, tombs and other funeral art, painted walls, fortresses and churches; a heritage 
of outstanding historical value and beauty, the pride of the people of Kwanza Sul.

Velho tanque de 
guerra consumi-
do pelo tempo 
e pelo capim, 
abatido e impo-
tente perante a 
figura imperial 
do inselberg, 
a repor a paz 
que a paisagem 
merece

Old war tank 
claimed by time 
and the grass, 
dejected and 
powerless in 
the face of the 
majestic inselberg 
that restores the 
landscape to the 
peace it deserves
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Pinturas rupes-
tres no Ebo

Cave paintings 
in Ebo

Também na região do Ebo, na mar-
gem direita do rio Keve, que se vai 
transfomando em Cuvo, se eviden-
ciam os inselberg ou montes-ilha 
desta paisagem a sul do Kwanza, no 
interior dos quais se podem encontrar 
abrigos naturais em que as paredes se 
mostram pintadas com motivos varia-
dos e diferentes cores, e que corres-
pondem a datas muito distintas.

Also in Ebo, on the right bank of the 
river Keve, which gradually becomes the 
Cuvo, are the inselberg or island-hills. 
Typical elements of the landscape south 
of the Kwanza, inside them you can find 
natural shelters, their walls painted with 
several designs in different colors corre-
sponding to very different dates.
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Pinturas rupes-
tres no Ebo

Cave paintings 
in Ebo
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Na estrada que liga Waco Cungo ao 
Alto Hama existe um abrigo conheci-
do por “Pedra Escrita” [não confundir 
com outras pedras escritas de que se 
fala adiante] com pinturas que podem 
pertencer a um grupo talvez mais 
antigo do que o do Ebo, com maior 
abundância de figuras geométricas e 
de traço mais grosso.

On the road from Waco Cungo to Alto 
Hama there is a shelter known as “Writ-
ten Rock” [ not to be confused with other 
written rocks mentioned below ] with 
paintings that may belong to a group 
earlier than the Ebo, with more geom-
etry and thicker lines.

Pinturas rupestres, Cassongue | Cave paintings, Cassongue
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Pinturas rupes-
tres, Cassongue

Cave paintings, 
Cassongue

Nos anos 70 do século XX foi divul-
gada a existência de paredes pinta-
das, que não estão suficientemente 
estudadas e representam homens e 
animais estilizados em cenas de caça, 
podendo ser reconhecido o uso de 
espingardas. A cerca de três quilóme-
tros da vila do Ebo, perto da aldeia 
Kingumba, encontra-se um dos mais 
conhecidos inselbergs com pinturas 
reconhecido pela tradição oral como 
“Buraco do Morro Kizólo com figuras 
pintadas”. Outro abrigo, a três qui-
lómetros da aldeia de Kumbira, tem 
dimensões fora do comum (uma boca 
de 33,5 m e 12,2 m de profundidade) 
e cerca de 61 m de parede pintada a 
uma altura de mais de 2 m. Durante 
a batalha do Ebo, em 1976, as popu-
lações refugiaram-se nestes abrigos, 
como possivelmente o fizeram os seus 
antepassados noutras guerras, de 
outros tipos.

Em conjunto com os famosos tú-
mulos (monólitos e construções em 
pedra ornamentadas) constituem uma 
raridade arqueológica em África que 
mereceria, segundo quem sabe, o es-
tatuto de património da humanidade.

In the 1970s, the existence of painted 
walls was announced. These have not 
been thoroughly studied, and represent 
men and stylized animals in hunting 
scenes. The men are clearly using shot-
guns. About three kilometers from the 
town of Ebo, near Kingumba village, is 
one of the best known inselbergs with 
paintings, known locally as the “Morro 
Kizólo hole with painted figures.” Ano-
ther shelter, three miles from the village 
of Kumba, has unusual dimensions 
( the mouth is 33.5 metres wide and 12.2 
metres deep ) and about 61 metres of 
painted wall in excess of 2 metros high. 
During the battle of Ebo in 1976, people 
took refuge in these shelters, possibly as 
their ancestors did in other kinds of wars.

Together with the famous tombs 
( monoliths and ornate stone structu-
res ), they are a precious rarity in archae-
ological Africa, and may warrant World 
Heritage status.
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A pedra, na povoação Pedra Escrita | Stone in the Pedra Escrita ( Writing Stone ) village

Pedra escrita porque nela estava ins-
crita uma referência publicitária ainda 
no tempo colonial. Mais adiante nesta 
estrada, em direcção à Kibala, o mes-
mo acontece com a povoação de Xele, 
corruptela de Shell, pela existência de 
um posto ou bomba de abastecimen-
to de combustível daquela compa-
nhia, destruído pela guerra.

Called Written Stone because on it was 
inscribed an advertisement in colonial 
times. Further along this road towards 
Kibala, we find the village Xele, a cor-
ruption of the word Shell. This is due to 
the former existence of a fuel station 
belonging to that company, destroyed 
by the war.

Mais um sinal do fim da guerra, no Ebo | Another sign of the end of the war in Ebo
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Sino de pedra, 
Cassongue

Stone bell, Cas-
songue

Segundo a tradição oral, a Pedra do 
Sino situada em Mbandwa, a 17 quiló-
metros da sede da comuna do Dumbi, 
município de Cassongue, estava li-
gada à boa ou à má sorte, consoante 
quem lhe tocasse obtivesse um som 
alto ou, ao contrário… Era um lugar 
de chegada das caravanas de escravos 
e o sino forma de avisar da chegada 
de forasteiros. Diz ainda a tradição 
que, depois de os portugueses terem 
removido a pedra do local inicial, nun-
ca mais se lhe ouviu um som.

According to oral tradition, the Bell 
Stone located in Mbandwa, 17 kilom-
eters from the stronghold of the Dumbi 
commune, municipality of Cassongue, 
was linked to good or bad luck, depend-
ing on whether those who touched it 
made a loud sound, or not… It was at a 
destination for slave caravans, and the 
bell warned of the arrival of outsiders. 
Legend tells that after the Portuguese 
had removed the stone from the origi-
nal site, it was never heard again.
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Pedra Escrita em 
Kasala Sala-Dala 
Uzo

Written Stone in 
Kasala Sala-Dala 
Uzo

Esta Pedra, a cinco quilómetros de 
Calulo, tem uma inscrição datada de 
1932 que pretende eternizar o reco-
nhecimento dos portugueses aos 
mártires de Kasala Sala nas guerras 
pela chamada pacificação do Libolo, 
concluídas em 1917-1918. Em território 
da comuna do Kissongo, na margem 
direita do rio Luha, podem ser encon-
trados vários monólitos implantados 
pela população local em homenagem 
aos revoltosos do Libolo dos primei-
ros anos do século XX.

This stone, five miles from Calulo, has an 
inscription dated 1932 that attempts to 
immortalize the gratitude of the Portu-
guese to the martyrs of Kasala Sala in 
the battles for the so-called peacemak-
ing of Libolo, concluded in 1917-18. In the 
territory of the commune of Kissongo, 
on the right bank of the river Luha, there 
are several monoliths erected by locals 
in honour of the Libolo rebels from the 
beginning of the XXth century.
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No Kwanza Sul a arte funerária abran-
ge um território muito vasto, cujas 
fronteiras sul e norte podem ser con-
sideradas o Seles e o Libolo, existindo 
necrópoles ou túmulos isolados, de 
épocas muito diferentes, na Quibala, 
na Sanga, em Cela, no Cassongue, no 
Ebo, em Seles e no Libolo.

A tradição oral (faltam estudos 
continuados sobre o assunto) reme-
mora guerreiros vindos do Norte (fala- 
-se de Ngana Kituxi na vanguarda), a 
quem se atribui a técnica e as primei-
ras construções destinadas a perpe-
tuar a memória dos grandes chefes, 
ideia muitas vezes associada aos mo-
numentos do grande Zimbabwe.

In Kwanza Sul funeral art covers a vast 
territory, with southern and northern 
boundaries at Seles and Libolo respec-
tively, and there are cemeteries or iso-
lated tombs from very different eras in 
Quibala, Sanga, Cela, Cassongue, Ebo, 
Seles and Libolo.

Oral tradition ( thorough studies on 
the subject are lacking ) recall warriors 
from the north – purportedly Ngana 
Kituxi at the forefront –, crediting them 
with the construction techniques and 
the first buildings designed to preserve 
the memory of the great leaders, an 
idea often associated with monuments 
of the great Zimbabwe.

Túmulos dos sobas do Mukongo | Tombs of the Mukongo chiefs
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Preservação do 
que é dos nossos 
e nosso

Preserving our 
and our people's 
possessions

Quando alguém importante morre o 
seu corpo é embalsamado, frequen-
temente sentado, como os chefes 
devem estar, construindo-se o túmulo 
à sua volta (circular ou rectangular, 
simples ou geminado), com pedra 
aparelhada. Em alguns locais do Libo-
lo, como parece ser o caso do Mukon-
go e acontece frequentemente no 
Huambo e no Bié, o crânio (mundwe) 
dos grandes chefes é separado do 
corpo e sepultado em local de culto 
(zemba), apenas depois da tomada de 
posse do sucessor.

When someone important dies their 
body is embalmed, often in a sitting po-
sition befitting a chief, and the tomb is 
built up around them ( round or rectan-
gular, single or double ), ornate stone-
work. In some places in Libolo, as seems 
to be the case in Mukongo and often 
happens in Huambo and Bié, the skull 
( mundwe ) of great leaders is separated 
from the body and buried in a place of 
worship ( zemba ), immediately after the 
inauguration of his successor.
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Jogo de wela, em 
que são valoriza-
das estratégias 
para o alcance de 
qualquer tipo de 
poder

The game of 
wela, places value 
on strategies to 
achieve any kind 
of power

Ngana Kituxi, 
soba da Mbanza 
de Mucongo, 
explica as marcas 
no chão, deixa-
das pelo soba 
Ngana Bondo 
neste local de 
oração

Ngana Kituxi, 
chief of the Mu-
congo Mbanza, 
explains the 
markings on 
the ground left 
by chief Ngana 
Bondo at this 
place of prayer
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Fortaleza do 
Amboim (Gabela)

Amboim Fortress 
( Gabela )

Fortaleza do Sumbe | Sumbe Fortress

A partir do fim do século XIX, e logo 
após a Conferência de Berlim, com o 
objectivo de controlar as redes de co-
mércio e fornecer “contratados” para a 
construção do Caminho de Ferro que 
se iniciava, em direcção a Malanje, os 
portugueses intensificaram as suas 
acções militares no território que hoje 
integra a província do Kwanza Sul.

From the late XIXth century onwards 
and immediately after the Berlin Confer-
ence, with the purpose of controlling 
the trade networks and providing “con-
tractual labour” for the already-started 
construction of the railway towards 
Malanje, the Portuguese intensified 
their military actions in the territory that 
is now a part of Kwanza Sul.
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Fortaleza 
da Kibala

Fortress of Kibala

Tais acções encontraram em geral 
grande resistência dos povos da re-
gião, mesmo por parte de chefes com 
quem os portugueses tentaram uma 
política de alianças. Foi nessa altura 
que os portugueses construíram fortes 
e fortins, hoje comummente conheci-
dos por fortalezas, restando, de mui-
tos deles, nada mais do que ruínas.

Such actions generally met with great 
resistance from the locals, even by lead-
ers with whom the Portuguese tried 
to form alliances. It was then that the 
Portuguese built forts and fortins, now 
commonly known as fortresses. Only 
ruins remain of many of them.
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Fortim do Kicombo | Kicombo Fort Vista do Fortim do Kicombo | View from Kicombo Fort
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Fortaleza 
do Kicombo

Kicombo Fortress

A última das revoltas, em 1917, é consi-
derada uma das três mais importantes 
anteriores a 1961, englobando povos 
de regiões distintas, como o Amboim, 
o Seles e o Libolo.

The last revolt in 1917 is considered one 
of the three most important prior to 1961, 
encompassing people of different regions 
such as Amboim, Seles and Libolo.
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A Fortaleza do Libolo, cuja construção 
teve início em 1897, albergou, em 1917, 
cerca de 300 refugiados devido à ins-
tabilidade vivida na região, em socor-
ro dos quais ia o destacamento militar 
destroçado na emboscada de Kasala 
Sala. Hoje é um dos ícones de Calulo, 
com a sua escadaria e arco.

The construction of the Libolo Fortress 
began in 1897, and in 1917 it sheltered 
about 300 refugees due to the instability 
of the region. The military detachment 
that was obliterated in the ambush of 
Kasala Sala was coming to their aid. 
Today it is one of the Calulo landmarks, 
with its staircase and arch.

Fortaleza do 
Libolo, Calulo

Libolo Fortress, 
Calulo
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Ponte antiga 
da Cachoeira 
da Binga

Old Binga Water-
fall Bridge

Desta ponte, construída em 1944 e 
destruída em 1975, mantiveram-se as 
suas bonitas ruínas. Ao seu lado foi 
construída uma nova ponte que, por 
sua vez – como tantas vezes aconte-
ceu noutras circunstâncias –, também 
foi destruída, em 1998, e reconstruída, 
depois de 2002.

Only beautiful ruins remain of this 
bridge, built in 1944 and destroyed in 
1975. At its side a new bridge was built, 
which in turn – as so often happened, in 
different circumstances – was also de-
stroyed in 1998 and rebuilt after 2002.
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O rio Longa é o mais importante rio 
que nasce e desagua em território do 
Kwanza Sul. A sua nascente localiza-se 
na comuna de Lonhe, município da 
Quibala, num local hoje conhecido 
por Imbrigo, pelo facto de, durante a 
guerra, as forças governamentais lá 
terem construído abrigos, a cerca de 
1700 metros de altitude. Na sua cami-

nhada para o mar, o curso do Longa 
resolve-se no degrau escarpado, 
como outros da região, numa suces-
são de rápidos e cachoeiras. As águas 
do Longa beijam território de Quibala, 
do Libolo, de Quilenda e de Porto Am-
boim, antes de encontrarem a barra, 
que as afaga, para depois se lançarem 
nos braços do Atlântico.

The Longa River is the most impor-
tant river which begins in, and flows 
through, the territory of Kwanza Sul. 
Its source is in the commune of Lonhe, 
Quibala municipality, at a place now 
known as Imbrigo, because during the 
war the government forces built shelters 
(abrigos) there, about 1,700 meters 
above sea level. On the way to the sea 

and similar to others in the region, its 
course tackles the terrain with a succes-
sion of rapids and waterfalls. The waters 
of the Longa caress the territories of 
Quibala, Libolo, Quilenda and Porto 
Amboim; then they meet the bar which 
calms them, before being thrown into 
the arms of the Atlantic.

Ponte no Cariango | Bridge at Cariango
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Benguela-a-Velha foi o nome pelo 
qual os portugueses designaram 
inicialmente Porto Amboim, porto 
de escoamento do café do Amboim, 
conhecido desde sempre, entre os 
cafés robusta, pelo seu bom preço no 
mercado internacional. Terá sido o 
famoso botânico John Gossweiller a 
recomendar ao governo português o 
cultivo do café no Amboim, no início 
do século XX, dadas as condições 
de fertilidade dos solos e o nível de 
precipitações. O Caminho de Ferro 
do Amboim – de que se mostra uma 
das mais primeiras locomotivas – con-
tribuiu para o desenvolvimento da 
cultura dessa rubiácea, num ambiente 
conturbado de tensões entre coloni-
zadores e colonizados.

Benguela-a-Velha ( Old Benguela ) was 
the Portuguese name initially given to 
Porto Amboim, the point of export for 
Amboim coffee, long renowned among 
robusta coffees for its reasonable in-
ternational market price. The famous 
botanist John Gossweiller advised the 
Portuguese government in the early 
XXth century to grow coffee in Amboim, 
given the conditions of soil fertility and 
rainfall. The Amboim Railway – one of 
its earliest locomotives is shown here – 
contributed to the development of the 
coffee industry, in a context of turbulent 
and tense relations between colonizers 
and colonized.

Caminho-de- 
-ferro do 
Amboim, da 
Benguela Velha

The Amboim rail-
track of Benguela 
Velha
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No final do século XIX a Igreja Católica 
começou a renovar a sua evangeliza-
ção em Angola com o envio, em 1866, 
de novos missionários. Em 1891 che-
garam ao Libolo os primeiros Missio-
nários Espiritanos, que estabeleceram 
relações “diplomáticas” com os sobas 
locais, o que permitiu a fundação da 
Missão Católica de Santo António de 
Calulo em 1893, numa altura em que a 
povoação tinha já, ou ainda, consoan-

te a perspectiva, sete comerciantes.
Mais de 70 anos depois da cons-

trução da Missão de Santo António 
foi construída, numa pequena colina 
onde existiu um presídio até aos 
anos 50, a Capela de Nossa Senhora de 
Fátima, que, no início do século XXI, 
ainda com o Papa João Paulo II, se 
transformou num santuário que todos 
os anos atrai milhares de peregrinos.

At the end of the XIXth century the Cath-
olic Church renewed the evangelization 
effort in Angola, sending in new mis-
sionaries in 1866. In 1891 the first Spiri-
tan Missionaries came to Libolo and 
established “diplomatic” relations with 
the local chiefs, which led to the found-
ing of the Catholic Mission of Saint 
Anthony of Calulo, in 1893. At that time 
the village already had – or only had, 

depending on the point of view – seven 
traders. More than 70 years after the 
construction of Mission San Antonio, 
the Chapel of Our Lady of Fatima was 
built on a small hill on which a prison 
had stood until the 50s. At the begin-
ning of the XXIst century with Pope John 
Paul II, it became a sanctuary that at-
tracts thousands of pilgrims annually.

Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Cabuta | Church of Our Lady of Fatima, in Cabuta
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As missões cristãs tiveram um papel 
importante na escolarização das po-
pulações do Kwanza Sul – como, aliás, 
noutras regiões de Angola –, papel 
que as ajudava a transmitir a fé cristã. 
No entanto, não se pode ignorar o 
contexto – das campanhas militares, 
da resistência e das revoltas, e das 
relações colonizador/colonizado – 
em que tudo ocorreu.

The Christian missions played an im-
portant role in the schooling of Kwanza 
Sul, as in other regions of Angola: a role 
that helped convey the Christian faith. 
However, we cannot ignore the context 
of military campaigns, of resistance and 
revolt and colonial relations, in which 
this happened.Igreja na Aldeia Nova, Waco Cungo | Church in the Aldeia Nova ( New Village ), Waco Cungo

Igreja da Sagrada Família, Quilenda | Church of the Sacred Family, Quilenda
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Igreja de Calulo | Church of Calulo

Igreja de Santo António, Porto Amboim | St. Anthony's Church, Port AmboimIgreja Católica de Seles | Seles Catholic Church

Igreja de Cassongue | Cassongue Church

Reza um documento do Capitão 
Aníbal de Figueiredo, português que 
se fixaria na região, deixando descen-
dentes, ainda hoje habitantes de Ca-
lulo, que a escola da Missão de Calulo 
era, no princípio do século XX, uma 
das melhores de África, afirmação que 
não foi possível comprovar.

According to a document from the Por-
tuguese Captain Aníbal de Figueiredo, 
a settler in the region with descendants 
still living in Calulo today, the mission 
school in Calulo was, in the beginning 
of the XXth century, one of the best in 
Africa – a statement for which proof 
was unobtainable.
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Paisagens urbanas | Urban landscapes
  Cidades, gente que se junta, à volta de uma bela paisagem.
 Cities, people who gather round a beautiful landscape

Porto Amboim e a beleza curvilínea 
da sua baía. Antiga Benguela-a-Velha, 
porto de mar para escoar o café, aqui 
nasceu um poeta de Angola que 
cantou hinos de amor e liberdade. 
Uma das cidades que mais cresce em 
Angola, se exceptuarmos as sedes 
de província, tirando partido da sua 
localização.

Porto Amboim and the curvaceous 
beauty of its bay. Old Benguela-a-Velha, 
sea port and point of export for coffee. 
An Angolan poet born here sang hymns 
of love and freedom. One of the fastest 
growing cities in Angola, reaping the 
benefits of its location, second only to 
the province capitals.

Porto Amboim | Porto Amboim
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Porto Amboim, porto para chegar | Porto Amboim, the destination
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Gabela | Gabela

Centro do Amboim e de outras regiões, 
que cresceu com o café, hoje sem a 
importância de outrora.

The center of Amboim – and elsewhere – 
grew with the coffee trade, but today has 
lost prominence.
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Waco Cungo | Waco Cungo

Quando a estrada de Luanda ao Hu-
ambo (Nova Lisboa) passava a leste, 
ligando a Kibala ao Bailundo, a Cela 
era uma região periférica entre dois 
importantes pólos comerciais e agrí-
colas: Gabela e Bailundo.

Foi então, a partir do início dos anos 
50, que o governo português decidiu 
criar o colonato da Cela e foi cons-
truída Santa Comba – com o mesmo 
nome da localidade portuguesa onde 
nasceu Oliveira Salazar –, hoje Waco 
Cungo, centro de uma das regiões 
agrícolas mais dinâmicas de Angola.

When the road from Luanda to Huam-
bo ( Nova Lisboa ) lay to the east, linking 
Kibala and Bailundo, Cela was a periph-
eral region between the two main com-
mercial and agricultural hubs of Gabela 
and Bailundo.

In the early 50s, the Portuguese gov-
ernment decided to establish the settle-
ment of Cela and built Santa Comba, 
the name of the town in Portugal where 
Oliveira Salazar was born. Today it is 
Waco Cungo, the center of one of Ango-
la's most dynamic agricultural regions.
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Sumbe, para observar | Sumbe, to observe

Sumbe, “terra de comércio livre” visita-
da por povos do interior em busca de 
sal e peixe, foi Novo Redondo, Ngunza 
Kabolo e Ngunza. O ano de 1769 é 
considerado a data de fundação da 
povoação (presídio) na foz do Rio 
Ngunza ou Kambongo. Só em 1956 foi 
elevada à categoria de Cidade.

Sumbe, “land of free trade” visited by 
people from the interior in search of salt 
and fish, was Novo Redondo, Ngunza 
Kabolo and Ngunza. The year 1769 is 
considered the founding date of the set-
tlement ( prison ) at the mouth of the Rio 
Ngunza or Kambongo. It was only made 
a city in 1956.
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O nevoeiro, presença constante da 
paisagem, tentando com a sua bele-
za esconder outras belezas da terra. 
Os nevoeiros de Calulo (tal como os 
do Amboim) são os mais bonitos do 
mundo porque são os do Golungo 
Alto, dizia o poeta António Jacinto. 
Sem os nevoeiros do cacimbo a pro-
dução de café seria prejudicada.

Fog has a constant presence on the 
landscape, trying to hide the beauty of 
the land with its own. The mists of Calu-
lo ( like those of Amboim ) are the most 
beautiful in the world because they 
emanante from Golungo Alto, said the 
poet António Jacinto. Without the dry 
season cacimbo mists, coffee produc-
tion would suffer.
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Paisagens naturais | Natural landscapes
  E eis que surge o interior, paisagem a perder de vista, mais amplo que o mar que 
se encosta ao Kwanza Sul.
 And so to the interior, a landscape more vast than the sea that touches Kwanza Sul.

Uma chana entre 
cordilheiras, 
propícia para os 
amantes de caça, 
nesta paisagem 
do Libolo

A chana grass-
land between 
mountain ranges 
in the Libolo land-
scape, suitable for 
hunters
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Libolo | Libolo

Conjunto de rochas graníticas que 
constitui um dos ex-libris paisagísticos 
de Calulo, onde se encontram uma 
peugada humana e outra de um ca-
nino, semelhantes às que podem ser 
visitadas nas Pedras Negras de Pungo 
Andongo, atribuídas pela lenda à 
Rainha Nginga Mbandi.

Set of granitic rocks, an iconic landmark 
of the Calulo landscape, where a human 
footstep and the paw print of a dog can 
be seen, similar to those in the Pedras 
Negras of Pungo Andongo, attributed by 
legend to the Queen Nginga Mbandi.
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Libolo | Libolo
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Conda. Monólito 
notável na sua 
imponência 
e no seu desnu-
damento sensual, 
e quase obsceno, 
emergindo no 
miombo

Conda. A mono-
lith, remarkable in 
its grandeur and 
sensual, almost 
obscene naked-
ness, emerging 
from the miombo
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Conda | Conda
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Conda | Conda
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Zona das Sete 
Pontes, em Con-
da, onde o Keve 
circula entre 
vales de encostas 
pronunciadas

Zone of the Seven 
Bridges in Conda, 
where the Keve 
runs though 
valleys and steep 
slopes
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Quibala | Quibala
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Quilenda | Quilenda
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Seles | Seles
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Seles | Seles
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Sumbe | Sumbe
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Sumbe | Sumbe
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Sumbe, para o interior | Sumbe, looking inland
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Kicombo | Kicombo
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Sumbe | Sumbe
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Waco Cungo, 
ficou lá

Leaving Waco 
Cungo behind
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