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Prefácio

In memoriam Ruy Duarte Carvalho
(1941-2010)
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O livro representa um percurso possível
no Namibe, onde são vários os caminhos e cenários que aí podemos percorrer. O olhar aqui apresentado é pessoal.
É um olhar sobre as paisagens, gentes,
animais e plantas que habitam a província, a província do deserto do Namibe e
das zonas habitadas.
A intenção da publicação deste livro
é a de partilhar o que senti ao percorrer
esta região, transmitir a vontade que
tive de registar e mostrar as imagens
dos locais que fazem parte do percurso.
A ideia que esteve sempre presente foi
a de mostrar, sobretudo, a beleza que
aqui se encontra e que aqui se descobre.
A viagem, na qual foram recolhidas
as imagens, foi feita com amigos, aos
quais se juntaram outros e outras pessoas do Namibe ou que por ali também
circulavam. O caminho, inicialmente,
tinha um roteiro definido, com alguma
flexibilidade para alguns desvios, para
a deriva e para a descoberta. De entre

os muitos amigos e conhecidos com os
quais partilhei a viagem, foram muito
importantes os conhecimentos que
alguns deles me deram: o Álvaro Baptista, o Samuel Aço, o Betuca. Também ao
nível institucional foi muito importante
o apoio do Centro de Estudos do Deserto, em Njambasana, do Centro de Estudos Africanos, em Lisboa, do Atelier do
Chiado. Em Angola, e mais especificamente no Namibe, contei com o apoio
das autoridades e instâncias locais, em
especial do administrador do Tômbwa,
João Guerra, e do soba Mbeape.
A viagem teve várias etapas. Começou em 2008 e só acabou em 2009. Das
muitas imagens recolhidas, seleccionei
algumas para este livro, as que gostei
mais e que achei que seriam mais interessantes para partilhar com todos
aqueles que se possam vir a interessar
pelo livro. E que se possam vir a interessar por revisitar o Namibe, ou visitá-lo
pela primeira vez.

Quilómetros
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Foreword

In memoriam Ruy Duarte Carvalho
(1941-2010)

This book pictures a possible route in
Namibe, where there are several paths
and sceneries we may follow. The view
presented in here is a personal one. It is a
view over the landscapes, people, animals
and plants that inhabit in the province,
the province of the Namibe desert and the
inhabited places.
The purpose of publishing this book is
to share the feelings I had while travelling
through this region, to pass on the wish
I had to register and show the photos of
the places that were part of this route. The
idea always in mind was to show, in particular, the beauty there are in here and
that we find in here.
The travel, where these photos were
taken, was made with friends, to whom
other friends and people from Namibe or
people that were around gathered. The
trip, initially, had a precise plan, with a
bit of flexibility to do some deflections, to
drift and to make new discoveries. Among

those friends and known people with who
I shared my travel, the knowledge some of
them passed me on was very important:
Álvaro Baptista, Samuel Aço, Betuca.
Also, at an institutional level, was very
important the support given by the Centre
of Studies of the Desert, in Njambasana,
by the Centre of African Studies (Centro
de Estudos Africanos), in Lisbon, by the
Atelier of Chiado. In Angola, specifically
in Namibe, I had the support given by the
local authorities and lawsuit, especially
the administrator of Tômbwa, João Guerra, and by soba Mbeape.
The trip had several stops. It started
in 2008 and ended just in 2009. From
those many photos I took, I selected some
to make this book, the ones I liked best
and that I thought were more interesting
to share with all of those that may be
interested in this book. And that may be
interested in revisiting Namibe, or visiting
it for the first time.
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O rio Cunene delimita a fronteira entre
Angola e a Namíbia desde as quedas
do Ruacaná até à foz, no Atlântico. É,
desde a Conferência de Berlim de 1885,
o marcador natural entre um e outro
território, desenhado com curvas e ondulados, próprios da natureza. Na maior
parte dos restantes troços a sul, a fronteira foi marcada, como se diz, “a régua
e esquadro”.
The Cunene river sets the border between
Angola and Namibia from the Ruacana
Falls down to the mouth, in the Atlantic
Ocean. Since the Berlin Conference in 1885
it is the natural marker between those two
territories, drawn with curves and waves,
typical of nature. In the most of the other
pieces to the south, we may say the frontier was marked with “the ruler and the
set square”.

Rio Cunene | Cunene River
	Linha natural de divisão de Angola da Namíbia, nasce no Huambo
e desagua na fronteira mais a sudoeste de Angola, no Namibe.
Natural line that separates Angola from Namibia, it rises in Huambo
and flows into the most southwestern frontier in Angola, in Namibe.
10

Do lado de cá, Angola, do lado de lá, Namíbia | This side, Angola, the other side, Namibia

Vista do rio que, aqui, corre por entre as rochas | View from the river that flows among the rocks in here

Esta parede que aqui se ergue resulta
da força do vento que leva a areia para
o rio, sem que esta o consiga transpor,
mesmo com a ajuda de tão poderoso
aliado. Só quem vai espreitar o rio, ou
pára e o escuta, consegue sentir a surpresa de encontrar tanta água nesta
imensidão de areia. O rio tem cerca
de 1050 km de comprimento, abrangendo a bacia hidrográfica cerca de
106.560 km² de superfície. Atravessa a
Huíla pela Matala, para ir parar só no

Xangongo, antes de curvar nas cataratas
do Ruacaná, onde começa a desenhar a
fronteira. Antes de atingir a foz, ainda se
precipita pelas quedas de Epupa, 135 km
abaixo das do Ruacaná. Neste local,
mesmo antes da foz, a paisagem arenosa combina-se com as águas correntes,
com as rochas, com a vegetação. Quem
estiver uns minutos a olhar, pode ir
medindo a cadência da areia a escorrer
pelas rochas. Pelo menos em cada dez
minutos, lá vem mais um punhado.

The wall there is in this part of the river
results from the strength of the wind that
takes the sand to the river, although it is
not able to get over it, even with the aid of
such powerful ally. Only the one who goes
spying the river or stops and listens to it, is
able to feel the surprise of finding so much
water in this immensity of sand. The river
is about 1050 kilometres in length, and
its hydrographic surface has a total of
106,560 square kilometres. It crosses Huila
through Matala, ending just in Xangongo,

before curving at the Ruacana Waterfalls, where it begins to make the border.
Before reaching the mouth, it rushes for
the Epupa Falls, 135 kilometres away from
the Ruacana Falls. The sandy landscape
in this place, just before the mouth, combines with current waters, with rocks,
with vegetation. If you stay looking for a
few minutes, you may measure the sand
rhythm flowing off the rocks. At least
every ten minutes, a new handful of sand
comes down.

A areia escorre para
norte, como se
desejasse passar a
fronteira
The sand flows to the
north, like wishing to
pass the border
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Ao chegarem à água, os grãos da areia
vão sendo levados pela corrente até à
foz, onde se juntam aos detritos, folhas,
ramos, troncos trazidos pelo rio nas
chuvas mais fortes. Aí formam um caldo
de água doce e salgada, alimento para
muito peixe que aqui vem aproveitar o
que a Terra tem para oferecer. Atraídos
pela pesca abundante, chegam aqui e
pernoitam às vezes vários dias, pescadores de ambos os lados do rio. Para ficar vários dias e várias noites. Há os que
vêm da Namíbia, pescar por desporto.
Outros encontraram nos pescadores
menos afortunados, nos turistas, no comércio local, uma boa fonte de clientes.
Daí que valha a pena ficar ali pela foz
uns dias, ao som das ondas fortes que
aqui encontram a corrente do rio, por
entre nevoeiros e neblinas, mas onde há
sempre muito peixe.

When they reach the water, the sand
grains are taken by the stream down to
the mouth, where they meet the rubbles,
leafs, branches, trunks taken by the river
when the strongest rains happen. There
they make a soup of sea and fresh water,
the feed for many fishes that come here
to exploit everything the nature offers.
Attracted by the presence of so many fish,
fishermen from the both sides of the river
come here and stay overnight, sometimes
for several days. They arrive and stay for
several days and nights. Some come from
Namibia to go fishing. Others find a good
way of making business with the not so
lucky fishermen, with the tourists, in the
local trade. That is why it is worthwhile
to stay there by the river mouth for a few
days, listening to the strong waves that
meet the river stream in here, among fogs
and mists, but always with so many fish.

A pesca na foz do Cunene | Fishing in the Cunene river mouth
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Posto fronteiriço
humano, uma redundância para o rio. Uma
marca da presença
humana que, como
outras, se perde na
história
Human bordering post,
a redundancy to the
river. A marker of the
human presence that,
like others, loses itself
in history.
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O posto foi aqui implantado pela necessidade de marcar a presença do Estado
nos pontos mais longínquos do território. Não há passagem por estrada para o
país vizinho, mas há que saber sempre
quem por cá anda. Até porque a zona,
dizia-se, atrai prospectores de pedras
preciosas e semi-preciosas. Do outro
lado, na Namíbia, lá estão as máquinas
a trabalhar. Mas do lado angolano, não.
Nas imediações pernoitam por vezes
algumas caravanas de turistas que,
aqui perto das autoridades, ficam mais
protegidas. O posto é também ponto
de encontro e de negócio dos tais pescadores e dos turistas de pesca menos
afortunados.

The post was implemented here by the
need of marking the presence of the state
at the remotest places of the territory.
There is no road to pass to the neighbour
country but it is very important to known
who is around. Even because, as it was
said, this place attracts explorers that
come to find precious and semi-precious
stones. At the other side, in Namibia, the
machines are working. But at the Angolan
side, they are not. In the surroundings,
sometimes some tourists’ caravans stay
overnight because they are safer next to
the authorities. The post is also a business and meeting point for the referred
fishermen and the not so lucky fishermen
tourists.

17

Areia e rochas, o deserto do Namibe | Sand and rocks, the Namibe desert

São várias as combinações de areia e rocha, com diferentes formatos e tonalidades. A visão do horizonte, espaço aparentemente desabitado, causa também
sensações e associações diversas: vazio,
liberdade, quietude, solidão, plenitude.
Está sempre disponível para a interpretação do viajante. Para os habitantes do
deserto, é casa.
There are several combinations of sand
and rocks, with different shapes and hues.
When we look to the skyline, an apparently uninhabited place, we may feel various
sensations and associations: emptiness,
freedom, quietness, loneliness, fullness. It
can always be interpreted by the traveler.
For the desert inhabitants, it is home.
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Passagens para o deserto | Passageways to the desert
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A escultura variada
das rochas cria sempre peças únicas

As marcas na areia são rochas e pegadas | The marks left on the sand are rocks and footprints

22

The different sculptures
on the rocks always
make unique masterpieces

As rochas são cobertas e descobertas
com a regularidade que só o vento
conhece. E quer. As pegadas, essas são
mais fáceis de apagar. Os habitantes e
transeuntes do deserto, rochas, pessoas,
animais e plantas, só dão a conhecer a
sua presença e passagem se o vento e a
areia assim o quiserem.

The rocks are covered and uncovered
with the frequency only the wind knows.
And wants. The footprints are easier to
erase. The presence of the inhabitants and
passers-by of the desert, rocks, people,
animals and plants, is noticed only if the
wind and the sand want to.
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Encontrar caminhos | Finding passageways

Caminhos prováveis, mas não os
únicos possíveis

A dinâmica das areias do deserto produz recantos criativos e acolhedores,
que têm de ser procurados por entre as
muitas formações que aqui se encontram. Por vezes a areia oculta caminhos
e passagens, revelando-as depois no
ano seguinte, ou só passados vários
anos. Há que saber andar no deserto,
se se tem pressa. Há que perder-se por
entre as dunas, se o tempo sobra.

The dynamic of the desert sands causes
creative and cosy corners that have to
be found among those many formations
there are around. Sometimes the sand
hides tracks and passageways, disclosing
them in the following year, or just after
many years. You have to know how to
walk in the desert, if you are not in a rush.
You have to get lost among the dunes, if
time is left over.

Probable passageways, but not the
only possible ones

24
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Marcas humanas | Human Marks
	A paisagem narra detalhadamente os movimentos e a história da natureza
nestes lugares. Os homens apenas deixam pistas e sinais.
	The landscape tells us about the movements and history of the nature in these
places, in detail. Men just leave trails and traces.

Tchitundo-Hulo | Tchitundo-Hulo

Penetrando no deserto, a presença
humana faz-se notar de forma quase
sempre discreta. No deserto do Namibe
é possível encontrar marcas desta presença com cerca de 2000 anos. O interesse aumenta à medida que se tenta
perceber o seu sentido antigo.

Entering the desert, the human presence
is noticed in a discreet way, almost all
the times. In the Namibe desert there are
marks of this presence with about 2000
years. The interest rises as we try to understand its former meaning.

Os caminhos marcados no chão do
deserto, nos locais onde a areia não os
apaga tão facilmente, são traços importantes da presença humana e das rotas
de trânsito que aqui existem. Por eles
circulam principalmente os carros e camiões dos comerciantes que abastecem
as comunas e aldeias de produtos que
as populações não produzem, trocando-os sobretudo por gado. Outros comerciantes, montados em burros, também os utilizam. E os turistas, às vezes.
As estradas e os caminhos são também
o “jornal” dos Mucubais: consegue-se
ler quem por lá passou, como, quando
e quase sempre interpretar ao que ia.
As estradas do deserto não aparecem
definidas à primeira vista. Quem vem do
asfalto tem de passar por um período
de adaptação, até começar a conseguir
ver, num cenário de vastidão aparentemente sem sentido, todas as suas
bifurcações e sentidos proibidos. Depois, tudo parece organizado e simples.
A visão da estrada a percorrer torna-se
mais clara, raramente enfadonha.

The passageways marked on the desert
ground, on those places where they are
not easily erased by the sand, are important traces of the human presence and
of the transit paths there are in here. The
cars and lorries of the traders that supply
the communes and villages with products
not produced by population, exchanging especially by livestock, are the mainly
ones that move by these passageways.
Other traders, riding donkeys, also use
them. And, sometimes, also the tourists.
The roads and tracks are also the “newspaper” of the Mucubal: they can read
who passed by, how, when and, almost
always, they are able to know what were
they doing there. The roads on the desert
do not seem to be clear at the first sight.
Those who come from the asphalt have to
pass an adjustment time until being able
to see all their bifurcations and forbidden
directions in a scenery apparently with no
sense. Then everything seems easy and
organized. The view of the road to follow
becomes clear, rarely boring.

Caminhos possíveis, mas não os únicos prováveis | Possible passageways, but not the only probable ones
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Pico do Azevedo, antigo posto de controlo de caça e da circulação | Pico do Azevedo (Azevedo’s Peak), an old hunting and passage controlling post

Pedras Salvadoras | Pedras Salvadoras (life-saving rocks)

As marcas da presença humana na
região incluem também os edifícios
coloniais com funções específicas no
contexto do deserto. Neste caso, a antiga casa de apoio ao controlo das actividades dos caçadores na região ainda se
mantém de pé, embora bastante degradada devido ao abandono de anos.
É, contudo, um ponto importante de
orientação nesta estrada, em conjunto
com a rotunda próxima, das Pedras Salvadoras, onde deve ser dada prioridade
a quem está na rotunda.

30

The marks of the human presence in the
region also include the colonial buildings
with specific roles in the desert context.
In this case, the old house that supported
the controlling of the hunters’ activities in
the region still exists, although being very
rundown as a result of being abandoned
for many years. However, it is an important guiding spot in this road, together
with the close roundabout, the Pedras
Salvadoras (life-saving rocks), where the
right of way has to be given to the one
who is in the roundabout.

31

Marcas vivas: montes
que parecem zebras,
pinturas e gado, que
não anda sozinho
Alive marks: mountains that seem like
zebras, paintings and
livestock that does not
walk alone
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As marcas nas montanhas, embora
não desenhadas pela mão humana,
constituem, pelas suas características
particulares, referências espaciais e de
orientação. A semelhança à pelagem
das zebras, pelas riscas que têm desenhadas, provocadas pela erosão das
chuvas e dos ventos, permite que todos
na região saibam do que se está a falar
quando nos referimos aos montes zebra, onde também têm lugar episódios
importantes da história da região.
Outra marca, sempre em constante
renovação, é o gado que por aqui circula e constitui a base das actividades
económicas da população. Na extensão
seca do deserto, é intrigante como as

gentes se dedicam de tal forma ao gado
que conseguem encontrar água e pasto
em locais aparentemente inesperados.
É uma aprendizagem que vem de pais
para filhos, daqueles que ao longo de
vários anos foram revirando cada pedra
do deserto e transmitindo aos outros
aquilo que foram encontrando. Os rapazes tratam de “enxotar” o gado. Saber
onde levar os animais para que cresçam
e se reproduzam exige que desde cedo
se vá aprendendo não só tudo o que há
para saber sobre o gado como a geografia detalhada dos lugares. E também
gestão aplicada, botânica, veterinária,
filosofia, sociologia.

The marks on the mountains, although
they were not drawn by human hands,
are guiding and space references, due to
their particular features. The likeness with
the zebras’ fur, they have drawn lines as
result of the erosion caused by the rain
and wind, allows everyone in the region to
know what we are talking about when we
mention the zebra mountains. On those
mountains also take place important
events of the region history.
Another mark, renewed all the time,
is the livestock that moves around and
is the basis of the population economic
activities. Through the desert dry vastness, it is intriguing the people dedication

to livestock, in such a way that they are
able to find water and pasture in places
apparently unexpected. It is a learning
that comes from parents to children, from
those who have turned and turned each
stone of the desert, passing to the others
everything they discovered, through years.
Boys drive away the livestock. Knowing
where to take the animals for them to
grow up and to breed requires them to
learn soon not only everything there is to
know about livestock but also the detailed
geography of each place. And also applied management, botany, veterinary
medicine, philosophy, sociology.

33

Encontrar as marcas humanas | Finding human marks

Na zona do Tchitundo-Hulo, as marcas
do homem na rocha confundem-se com
as das divindades. As mais importantes e conhecidas são as de Okeleva e
Mulume, aqui na área do Capolopopo.
Não se sabe tudo sobre estas gravuras.
O arqueólogo Manuel Gutierrez, que
as tem estudado, diz que lhes pode ser
atribuída uma função de orientação.
Quem esteve no deserto sabe que isso
é fundamental. E é igualmente necessário saber muito bem os caminhos

que levam a estes locais carregados de
história, da humanidade e dos povos do
Namibe em particular. São poucos os
que conhecem as grutas e rochas com
gravuras existentes na região. O tempo
e o desconhecimento têm levado a que
algumas, as que estão mais expostas,
se comecem a degradar. As mais protegidas estão dentro das grutas. Para se
chegar lá há que contar com bons guias,
pessoas que conheçam a região e cada
um dos montes e montanhas.

In the Tchitundo-Hulo region, the human
marks on the rocks mix up with the divinities’ ones. The most important and wellknown are the ones from Okeleva and
Mulume, here in the Capolopopo area.
No one knows everything about these
engravings. The archaeologist Manuel
Gutierrez, who has been studying these
engravings, says that a guiding role may
be assign to them. Everyone that has been
in the desert knows that this is essential.
And you also have to know very well the

paths that take us to these places full of
history, of humanity and of the Namibe
people particularly. There are just a few
people knowing the caves and rocks with
engravings there are in this region. Passing time and ignorance have made some
of them, the most exposed ones, begin to
degrade themselves. The most protected
ones are inside caves. To reach them we
have to be guided by good tour leaders,
people that know the region, each hill and
each mountain.

O mais-velho Sapica e o filho, na gruta de Okeleva | The elder Sapica and his son, in the Okeleva cave
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A arte parietal angolana, no deserto,
Tchitundo-Hulo.
Gravuras e pinturas
de animais, plantas
e de seres e coisas
enigmáticas
The Angolan mural
art, in the desert,
Tchitundo-Hulo. Engravings and pictures
of animals, plants and
enigmatic things and
beings
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Onganda do velho
Sapica e mesa de voto
Onganda of the elder
Sapica and the voting
table

38

Um sambo é um espaço de habitação
temporária. Porque aqui as pessoas e o
gado circulam por longos períodos de
tempo, à procura de pastagens, e não
têm tempo para ficar sempre na mesma
casa. O círculo de ramos secos acolhe
e protege pessoas e animais. É sempre
pertença de apenas uma família e tem
obrigatoriamente de ter espaço para
curral. Outras marcas atestam esta presença de gente nestas paragens remotas: a mesa de voto, das últimas eleições, permanece pronta para as coisas
dos humanos.

A sambo is a transient place to live. Because here people and livestock circulate
for lengthy time periods, to find pastures
and they have no time to stay at the same
house. The circle made with dry branches
shelters and protects people and animals.
It belongs just to one family and has to
have space for the stable. Other marks confirm the human presence in these remote
places: the voting table, from the last elections, remains prepared to human things.

39

Oásis | Oases

As lagoas formam-se em algumas paragens especiais do deserto, algumas
de águas quentes, como a de Pediva.
Nos anos 60, instalou-se neste local
um caçador exímio, Vasco Ferreira, que,
do alto do morro onde construiu casa,
controlava as passagens dos animais
que aqui vinham beber. Os pastores da
região passam todos por aqui. E os turistas. Rodeados de terra, vegetação, gente
e bichos, os oásis do deserto do Namibe
são bebedouros para a sede, para a vista
cheia da poeira do deserto, para o cansaço da viagem. Uma pausa e poiso, um
sítio para ficar um bocado mais.

	A água surge no deserto de forma surpreendente.
The water shows up in the desert in an amazing way.

Lagoons appear in some special stopping
places in the desert, some of them with
warm water, like the Pediva lagoon. In this
place, an excellent hunter, Vasco Ferreira,
settled in 1960; from the top of the hillock
where he built his house, he controlled the
animals passing by the lagoon to drink
water. All the shepherd of the region pass
by this place. And the tourists. Surrounded
by the soil, vegetation, people and animals, the oases in Namibe desert are watering places for thirstiness, for the live full
of dust from the desert, for the travelers’
tiredness. A stop and stand, a place to stay
a bit longer.

Lagoa de Pediva | Pediva lagoon

Uma das maiores lagoas da região é a
do Arco. Segue-se na estrada do Namibe para o Tômbwa, vira-se à esquerda
na placa que está no meio da areia e
avança-se por ali adentro. Convém confirmar se a placa não se mexeu com o
vento ou com algum desnorteador de
turistas. E atenção às ravinas: quando se
encontram, quer dizer que já se perdeu
a estrada. Há que contornar e seguir.
Mas vale a pena lá chegar.
One of the biggest lagoons in this region
is the Arco lagoon. Follow the road from
Namibe to Tômbwa, turn on the left next
to the sign in the middle of the sand and
go in there. You should confirm the sign
hasn’t been moved by the wind or by
someone that wants to confuse tourists.
And pay attention to ravines: if you find
them, it means you have lost the road.
You have to skirt and go on. It is worthwhile to reach there.

O Arco | The Arco
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A lagoa é enorme, cheia de vegetação,
pássaros, recantos calmos e bonitos. Em
alternativa ao mar, passa-se aqui bem
o dia. No Arco, é fácil reconhecer uma
forma, mesmo se não se souber de antemão qual era a intenção do autor.
The lagoon is huge, full of vegetation,
birds, quiet and beautiful corners. As an
alternative to the sea, one may have a
pleasant day in here. At Arco, it is easy
to recognize a shape, even if you do not
know in advance what the author’s purpose was.
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Lagoa de Njambasana, oásis | Njambasana lagoon, oasis

Em Njambasana, os níveis de água da
lagoa variam ao longo do ano, dependentes das chuvas, fazendo também
variar as paisagens e os caminhos.
Estas modificações permitem o cultivo
nas margens alagáveis o que, no contexto de deserto, é bastante significativo. A lagoa acolhe também, para além
das pessoas que se fixam em Njambasana e nas suas proximidades, um conjunto significativo de espécies de água
doce e de aves, bem como permite o
crescimento de uma vegetação diversificada. Ela é o centro da vida nesta região,
concentrando e distribuindo recursos
fundamentais para as diversas espécies.
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In Njambasana, the lagoon water levels
change through the year according to
raining, making the landscapes and the
roads also to change. These modifications allow the culture on the flooded
shores and that is very significant in the
desert context. The lagoon also shelters
not only those people that come to stay in
Njambasana and surroundings, but also
a significant group of fresh water species
and birds, as well as it allows the growing
of a diverse vegetation. It is the centre of
life in this region, as it concentrates and
distributes fundamental resources for the
diverse species.
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Um grande número de seres depende
da água que existe no deserto. Os oásis
surpreendem pelo contraste com a aridez do deserto e pela capacidade que
têm de gerar e acolher vida.
A great number of beings depend upon
the water there is in the desert. The oases
surprise by the contrast with the desert
dryness and by the capacity to generate
and shelter life.

Vida animal na
lagoa de Njambasana
Animal life in
the Njambasana
lagoon
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Famílias de pássaros | Birds families
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A entrada do
sítio das pedras
vermelhas

Quem sai de Njambasana, se não virar
logo muito próximo para a estrada que
vai dar a este sítio, nem se apercebe do
que ali está. O Soba Mbeape diz que
parece um deserto americano, mas
ninguém por ali acha o lugar demasiado surpreendente. Deve haver muitos
mais. Este podia chamar-se Ocoawai.
Mas ninguém tem a certeza. As formas,
neste tipo de oásis, não aparecem apenas isoladas, como peças únicas, mas
também como entranhados e entretecidos feitos de areia e rocha. No caso
do conjunto vermelho de Njambasana,
não há água, como no Arco. A erosão do
vento e de alguns rios que só correm na
época das chuvas mais a norte fazem
os delineamentos na rocha e areia. Um
oásis vermelho.

Who comes from Njambasana does not
realize what is in this place, if he does
not turn right away next to the road that
goes there. Soba Mbeape says it seems an
American desert, but no one there thinks
the place is very surprising. Probably there
are much more like this. This could be
named Ocoawai. But no one is sure about
it. In this kind of oasis, the shapes are not
only isolated, like sole pieces, but also
as deeply rooted and intertwined pieces
made of sand and rocks. In the red set of
Njambasana there is no water, as in the
Arco. The erosion made by the wind and
by some rivers that flow only in the rainy
season to the north makes the delineation
on the rocks and sand. A red oasis.

The entrance to the
red stones place

50

51

Formas e recantos,
esculturas.
Shapes and corners, sculptures
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Quando se começa a entrar pela zona
das pedras vermelhas, podem-se percorrer pelo menos uns trezentos metros
sempre a ver esculturas na terra, todas
diferentes, todas bem feitas. Ao longo
do dia, à medida que a luz do sol vai
incidindo de maneira diferente, multiplicam-se as formas de as ver.

If we get into the red stones area, we may
cover at least about three hundred metres
always looking at sculptures on the sand,
all different, all well done. Throughout the
day, as the sun light falls in different ways,
there are much more ways to see them.

Oficina de
escultura
Sculpture
workshop
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A irrupção de formas no cenário seco
traz à lembrança a vida que está sempre
latente na Terra. A fragilidade não implica necessariamente a desistência da
pulsão inscrita na essência dos seres.

The irruption of shapes in the dry scenario
makes us recall life that is always latent
on Hearth. The fragility does not necessarily imply giving up the impulse registered
in the nature of beings.

No deserto árido,
eis que surge a
natureza viva
In the dry desert,
the living nature
emerges
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A água que aqui se acumula é o elemento principal de fixação da população em Njambasana, que se dedica
sobretudo à agricultura. E a combinação
com a estrada, com o caminho para o
interior e para o exterior, foi atraindo
ainda mais gente. Depois vieram ainda
outros povos do interior, de onde outro
rio os empurrou para leste.

Njambasana | Njambasana
	A este ponto do Curoca começaram a chegar pessoas, e a ficar.
People started to come and stay in this place in Curoca.

The water accumulated here is the main
feature that makes the people to settle
down in Njambasana, who dedicates
mainly to agriculture. And the combination with the road, with the path to the
interior and to the exterior, attracted even
more people. Then people came from the
interior, from where another river pushed
them into the east.

Perto da água, ficamos com os nossos vizinhos | Next to the water, we stay with our neighbours

Lagoa e Njambasana | Lagoon and Njambasana

Muitos viajantes passam por
Njambasana, pelo
Curoca

A lagoa, extensa, é ponto de partida
para a construção que aqui se começou
a fazer. Mais próximo da água está a
maioria das casas dos agricultores e dos
pescadores. A escola e o novo Centro de
Estudos do Deserto localizam-se numa
área mais recuada, uma de um lado da
estrada do Iona, o outro, do outro.
O quotidiano de quem vive em Njambasana é fundamentalmente dedicado ao
trabalho na terra e, em alguns casos, à
pesca na lagoa. O tomate começa a sair
no final de Janeiro, fazendo aumentar a
circulação de camiões de comerciantes
que aqui o vêm comprar aos produ-

tores. Quem não o conseguir vender
naqueles dias de colheita, tem de tentar
vendê-lo no próximo ano. Em Julho o
milho já começou a crescer, com sorte
cresce uma segunda vez. Cebola e abóbora, vai havendo. E ainda há que apanhar lenha e fazer carvão para cozinhar.
Na lagoa pesca-se sobretudo bagre que
depois de fumado raramente se vende
para fora. A presença da água no local
é motivo para viagens e estadias de
vários dias, sobretudo para as gentes do
interior. Quando há algum negócio, um
evento, uma reunião, aproveita-se a ida
para desfrutar a paisagem.

The lagoon, extensive, is the starting point
to everything that started to be built in
here. Next to the water, there are most of
the fishermen and farmer’s houses. The
school and the new Centre of Studies of
the Desert are located further back, one in
one side of Iona road and another in the
other side. The everyday life of those who
live in Njambasana is mainly dedicated
to agriculture and, in some cases, to fishing. Tomato is taken away from the end of
January, and it causes an increase in the
circulation of traders’ lorries that come
here to buy tomatoes from the producers.
Those who do not sell in these harvest

days have to try selling in the next year. In
July maize has started to grow, if they are
lucky, it will grow up a second time. There
are also some onions and pumpkins. And
there is still firewood and charcoal to pick
for the cooking. In the lagoon they fish
mainly bagre (catfish) that, after being
smoked, is rarely sold to others. The presence of water in that place is the reason
for many people to come and stay for
several days, particularly people from the
interior. When there is some business, an
event, a meeting, they take advantage
from the trip to enjoy the view.

Many travelers
pass through
Njambasana, by
Curoca
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Mucurocas, gente
do Curoca

As pessoas que vivem em Njambasana
são de origens diferentes. Os visitantes
também; vêm tanto do Umbú como da
Argentina, de Luanda, da China ou do
Tômbwa. Os laços familiares e linhageiros mantêm as visitas a Njambasana
regulares, sobretudo de pessoas vindas
das terras do interior situadas nas proximidades. As visitas de fora são mais
raras, coincidindo quase sempre com algum acontecimento especial. Os turistas
param pouco aqui; há alojamento turístico mais perto da costa ou no parque
do Iona. Njambasana tem outros atractivos e outra vocação. É essencialmente
terra de comércio e produção agrícola.

People that live in Njambasana come
from different places. And also the guests;
they come from Umbu as well as from
Argentina, Luanda, China or Tômbwa.
The lineage and familiar bonds keep
regular visitors to Njambasana, mainly
people coming from the interior lands
located in the surroundings. Visitors from
other places are uncommon, and they just
come when there is some special happening. Tourists do not stay around; there is
accommodation for tourists nearer the
coast or in Iona Park. Njambasana has
other attractions and other inclination.
It is essentially a village with commerce
and agricultural production.

Mucoroca, people
from Curoca
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Fazer crescer tomate e pescar, no deserto. As lagoas são a excepção procurada
pelas pessoas. Às mulheres, cabe sempre a agricultura. A pesca é feita pelos
homens. Os habitantes das montanhas
do interior preferem a criação de gado e
raramente ou nunca comem peixe. São
artes distintas, apetrechos distintos.
Make tomato to grow and fishing, in the
desert. Lagoons are the exception that
people search for. Women work always in
agriculture. Men go fishing. The inhabitants from the mountains in the interior
prefer livestock breeding and they rarely
or never eat fish. Those are different arts,
different tools.

Fazer crescer tomate, no deserto
Making tomato
grow, in the desert
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Gente de Njambasana, gente
em Njambasana:
Uíme, Capequeno,
Mbeape.
Meninos de
Njambasana
Kids from
Njambasana
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People from Njambasana, people
in Njambasana:
Uíme, Capequeno,
Mbeape
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O rio Curoca forma em Njambasana esta
lagoa que foi gradualmente atraindo
mais gente, até porque está na rota de
quem vem do Namibe para o Iona e depois para a foz do Cunene. Njambasana
foi crescendo aos poucos, lentamente.
Em 2002 começou a crescer mais ainda:
acabou a guerra e muita gente se veio
aqui fixar. Outros sabem que vão encontrar bons negócios, sítio para descansar,
uma paisagem agradável. A construção
é sobretudo feita com materiais locais,
incluindo o adobe que é obtido nas
margens da lagoa. Mas há já muitas casas de alvenaria, sobretudo as das estruturas administrativas, dos comerciantes
locais, do Centro de Estudos do Deserto;
já há uma escola nova e o hospital está
em construção.
The Curoca river created this lagoon in
Njambasana, which have, bit by bit, attracted more people, even because it is in
the way of those who come from Namibe
to Iona and then to the mouth of Cunene.
Njambasana grew little by little, slowly. In
2002 it started to grow even more: the war
ended and many people came and settle down here. Others know they will find
good business, a place to rest, a pleasant
landscape. The buildings are mainly made
with local materials, including adobe that
is obtained from the lagoon shores. But
there are also many buildings made of
stonework, especially the ones belonging
to administrative services, to the local
traders, to the Centre of Studies of the
Desert; there is already a new school and
the hospital is being built.
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E chega também
a electricidade
And the electricity
also arrives
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Já havia uma escola primária e um posto de saúde. Mas está a ser construído
um hospital e a escola, nova e com o
segundo nível, já acolhe mais crianças
e mesmo adultos que querem estudar.
Mobiliza-se muita gente e recursos,
mas vale a pena. Da janela da escola, o
deserto aparece infinito. Os alunos têm
horizonte para imaginar.
There was already a primary school and a
community health centre in Njambasana.
But a hospital is being built and the school,
a new one with the second level, already
accepts children and even adults that
want to study. Many people and resources
are gathered, but it is worthwhile. From
the school window, the desert seems endless. Students have the skyline to create.

Escola de Njambasana e estudantes
de Luanda que
vêm estudar o
deserto
School in Njambasana and students
from Luanda that
come to study the
desert
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As obras do hospital avançam a ritmo
acelerado. As igrejas, por outro lado,
sempre se construiram mais depressa.
Mesmo que pareçam frágeis, o som dos
cânticos que vem de dentro contraria o
aspecto que têm.
The hospital construction is going on
quickly. Churches, however, have always
been built more rapidly. Even if they seem
fragile, the sound of the canticles coming
from the inside contradicts their look.
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Njambasana tem um conjunto de infraestruturas básicas e de apoio às actividades económicas significativo, se for
tido em conta o desenvolvimento de
outras localidades na região. Daí que
seja ponto de confluência das pessoas
da região. No bar do senhor Sabonete,
de dia, juntam-se os comerciantes e
fazem-se as compras, sobretudo de
bebidas frescas, porque o bar tem electricidade do gerador e arcas frigoríficas.
À noite, ao fim-de-semana ou quando
há gente, é discoteca. O senhor Sabonete já começou a construir uma pensão
na parte de trás.
Njambasana has a significant set of basic
infrastructures and others that support
the economic activities, comparing with
the development of other places in the region. That is why it is a confluence place of
the people from that region. At the bar of
Mr. Sabonete, during the day, traders join
together and people buy what they need,
especially fresh beverages because there
is electricity in the bar, from the generator, and freezers. At night, on weekends or
when there are people, the bar turns into a
disco. Mr. Sabonete has already started to
build a guest house in the rear of the bar.
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O dendém vem
de longe, com os
visitantes
The palm comes
from far away, with
visitors
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Funjes,
caldeiradas, ovos,
lulas
Funjes, fish stew,
eggs, squids
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E depois olha-se
à volta e é o
deserto.
And then we look
around and it is
desert
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Por entre o horizonte, que parece desabitado, passam de vez em quando
os tais que fazem a rota do Iona. Estão
quase a chegar a Njambasana. Enquanto o vento se entretém a esculpir
as formas da paisagem, circulam pelo
Namibe com os outros seres do deserto.
As rotas de transporte de cargas mais
pesadas – não necessariamente mais
longas – são asseguradas normalmente
por camiões. Os Kamazes, antes perten-
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centes ao exército, são os melhores para
esta região e para o tipo de transporte
que é preciso fazer. Eles chegam às lojas
estabelecidas em pontos estratégicos –
como Otjifengo ou Njambasana – e a
partir daí os produtos circulam directamente para os consumidores ou ainda
para as mãos dos tais comerciantes que
andam de burro ou a pé. Assim, todos
têm acesso àquilo de que precisam.

Among the skyline that seems uninhabited, those who make the Iona way pass
once in a while. They are almost arriving
to Njambasana. While the wind amuses
itself sculpting the landscape shapes, they
move through Namibe with the other
beings of the desert. The transportation
routes of the heaviest cargo – not necessarily the longest ones – are usually ensured by lorries. The Kamazes, which pre-

viously belonged to the army, are the best
for this region and for the kind of transportation that has to be made. They come
to the shops that are settled in strategic
spots – like Otjifengo or Njambasana –
and from there products go directly to the
consumers or to those traders that go on
foot or riding a donkey. Like this, everybody have access to what they need.
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Njambasana, Curoca, ponto de passagem
e fixação. Também no deserto é possível
encontrar a arte funerária de inspiração
Kimbare, muito misturada com os elementos cristãos. Há cemitérios de Kwisses e de Kwepes, também. Fazem parte
dos caminhos e informam os caminhantes. Embora situados na rota dos passantes pela estrada do Iona, não se pode lá
entrar sem autorização. O deserto apela
ao silêncio e à introspecção.
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Njambasana, Curoca, a passage and settle down spot. In the desert it is also possible to find the funeral art with Kimbare
inspiration, mixed with Christian features.
There are also Kwisse and Kwepe cemeteries. They are part of the paths and give
the strollers some information. Although
being part of the walkers’ way through
Iona road, no one can get in without
permission. Desert appeals to silence and
introspection.

85

Perto de Otjifengo a população já é diferente da de Njambasana. Aqui, o gado
é o centro da vida económica e social e,
à medida que se avança para o interior,
as marcas das linhas cruzadas da globalização não se encontram facilmente.
Near Otjifengo, people are different from
those in Njambasana. Here, livestock is
the centre of the economic and social life
and as we get through the interior, the
marks of the globalization crossed lines
are not easily found.

Gentes do Namibe | People from Namibe
	Fora das cidades, o ritmo muda, já se sabe. | Outside the cities, the rhythm changes, as we know.

O Álvaro Baptista
é quem conhece
bem esta região.
Leva os viajantes a
visitar outras gentes, leva às gentes
outros visitantes.
Álvaro Batista is
the one who knows
this region very
well. He takes the
travelers to visit
other people, he
takes to the people
other visitors
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Em Otjifengo, as famílias circulam por
uma vasta área que se estende até ao
Oncócua, já na província do Cunene, e
à Namíbia, pastando o gado, levando-o
para vender, visitando os parentes. Para
as Himbas, untar o corpo com olukula –
feita de manteiga e pó de cor ocre – é
um ritual também de beleza, o que facilmente se percebe. A beleza é um ideal
fundamental dos Himbas. As mulheres
organizam muitas actividades em conjunto e são elas que tratam das crianças,
de tirar o leite aos animais, de ir buscar
água, de construir as casas. Os homens
são responsáveis por coisas políticas e
pela organização dos clãs. Os jovens são
quem apascenta o gado.
In Otjifengo, those families that live here
move through a huge area that goes up to
Oncócua, in the Cunene Province, and to
Namibia, pasturing livestock, taking it to
be sold, visiting their family. To the Himba,
greasing the body with olukula – made
with butter and a powder with an ochre
colour – is also a beauty ritual, and that is
easy to understand. Beauty is an essential
ideal to the Himba. Women, together,
organize many activities and they are the
ones who take care of children, milk the
animals, go to get water, build houses.
Men are in charge for political things and
the clans’ organization. Young people are
the ones that pasture livestock.
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Em vários pontos das estradas do deserto, cruzam-se os viajantes: visitantes
de países distantes, filhos da terra e os
antepassados. Em alguns, há que parar
e seguir o ritual: colocar uma pedra no
monte, para os antepassados donos da
terra, e esperar autorização para continuar. O Soba muito antigo que toma
conta destas pedras e dos viajantes já
viu muita gente por aqui passar. É o que
atesta a altura do monte. Tem de se ir
cada vez mais longe para encontrar uma
pedra; mas vale a pena porque depois é
só desfrutar a paisagem em segurança.
Outras marcas, também postas pelo
homem, indicam outros rituais, sinais e
indicações, códigos de grupos e pessoas
que é preciso conhecer e com as quais é
preciso aprender a ler estas marcas.
In several spots of the desert roads, travelers meet together: visitors from remote
countries, children of the land and ancestors. In some spots, you have to stop and
carry on the ritual: place a stone on the
hill, for the ancestors, owners of the land,
and wait for the permission to go on. The
very old Soba that takes care of travelers
and these rocks has already seen many
people passing by. That is certified by
the hill height. One has to go further and
further to find a rock; but it is worthwhile
because then you may just enjoy the landscape in safety. Other marks, also made
by men, refer to other rituals, signs and
instructions, people and groups’ codes we
have to know and with whom we have to
learn how to read these marks.
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Os Mucuísses, ou só Cuísses, escolhem
as cores e os padrões dos panos que
tornam mais fácil reconhecer quem
pertence ao grupo. A protecção da cabeça, usada pelas mulheres, é também
um traço particular que exige grande
preparação. Os negociantes que têm
actividade nesta zona destacam-se de
Himbas e Mucuísses sobretudo pela
maneira de vestir. Mas também há Himbas e Mucuísses que se vestem como os
comerciantes. Tudo depende da ocasião
e das preferências.
Mucuisse, or just Cuisse, choose colors
and patterns for their clothes making
easier to recognize who belongs to the
group. The head protection women use is
also a particular trait that requires a great
preparation. Businessmen that work in
this area are different from the Himba and
Mucuisse mainly in what concerns the
way they dress. But there are also Himba
and Mucuisse that dress themselves like
traders. Everything depends upon the occasion and preference.
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Nos sambos, às vezes a construção
é mais sólida, indiciando uma maior
permanência no lugar. Imaginar viver
ali é pensar onde guardar os animais,
em que sítio acender o fogo – que esse
deve estar sempre aceso –, por onde
distribuir as pessoas, onde ficam as
crianças. Haverá sombra suficiente, e
água? De manhã o gado deve poder
sair; abrem-se as cercas de ramos secos.
À noite, não pode andar a vaguear, nem
os predadores podem entrar e perturbar-lhe o sono.
In the “sambos”, sometimes construction
is stronger, indicating a longer stay in the
place. If you imagine to live there, you will
wonder about where to keep the animals,
where to light the fire – that has to be
always lit –, where each person shall go,
where to leave the children, will there be
enough shades, and water. In the morning livestock shall go out; the fence made
with dry branches opens. At night, livestock can not stroll, neither predators can
come in and disturb their sleep.
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As mulheres têm, entre outras, a tarefa
de ir buscar água e, no deserto, há que
saber muito bem onde. Os rapazes,
jovens, tratam de guiar o gado às pastagens e à água. Tarefa exigente também,
mas é assim que se fazem homens
fortes e dedicados ao gado, pertença
preciosa da família. Os treinos mostram
como são capazes.
Women have to go get water, among
other tasks, and, in the desert, one has
really to know where. Young boys lead
the livestock to pastures and water. That
is also a demanding job, but like this they
will become strong men dedicated to
cattle, a precious property of the family.
Practice shows they are able to do it.
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O gado leva
tempo a pastar.
Entretanto, há
assuntos a tratar.
Livestock takes
time to pasture.
In the meantime,
there are businesses to take care

102

Jogo da Uela:
cada pedra simboliza um boi
Uela game: each
stone represents
a bull
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Há sempre muitos caminhos a percorrer
e paisagens para apreciar. Os comerciantes do deserto, carregando a mercadoria em burros, quando vão para
sítios mais recônditos, ou em camiões,
quando a estrada dá para passar, são
os fazedores dos caminhos do deserto.
Chegam a demorar meses nos percursos pelo deserto. Levam e trazem gado,
fuba, bebida, e o que mais for preciso e
não se estrague e não estrague a lentidão da viagem. Nos caminhos cruzamse as pessoas com diferentes afazeres.
Os comerciantes, montados em burros
ou a pé, fazem as rondas do comércio
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local, levando essencialmente comida e
bebida aos sítios mais escondidos e trazendo em troca o dinheiro das pessoas
que habitam na região: cabritos, bois às
vezes. A caixa registadora destes comerciantes e o lucro de cada dia é bem evidente quando circulam no caminho de
volta aos mercados onde, por sua vez,
trocam o gado por outra coisa qualquer
que faça falta, incluindo dinheiro. Nas
idas e vindas, dos negócios e das tarefas
diárias, cruzam-se nas estradas pessoas
diferentes, de diferentes lugares, outras
maneiras de viver. O cumprimento faz
parte dos bons costumes de todos.

There are always many paths to go and
landscapes to enjoy. The traders in desert,
taking the merchandise on donkeys, when
they go to hidden places, or in lorries,
when the road can be used by them to
move, are the desert roads makers. Sometimes they take months on their courses
through the desert. They take and they
bring livestock, fuba (cornmeal), drinks,
and whatever is needed that do not decay
and do not waste in the voyage slowness.
On the roads, people with different duties
meet each other. Traders, riding donkeys
or on foot, go around trading locally,

taking mainly food and beverages to the
most hidden places and bringing back in
exchange the money of the people that
inhabits the region: goats, sometimes
bulls. The cash register of these traders
and the daily profit is clear when they return to the markets where they exchange
livestock by another thing they need,
including money. In these goings and
comings, on business or doing the daily
tasks, many different people meet on the
road, coming from different places, with
different ways of living. Greeting is part of
everybody’s good manners.
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Na vasta região dos Herero, os cavalos
são um meio de transporte – e de prestígio – muito importante. Pensa-se que os
cavalos terão chegado aqui, mais para a
zona da Namíbia, por causa do naufrágio
de um barco inglês; ou que terão ficado
depois da derrota do exército alemão
em 1915. São, no Mundo, os únicos cavalos selvagens existentes no deserto.
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In the enormous region of Herero, horses
are a very important means of transport –
and prestige. It is believed the horses have
reached here, nearer Namibia, due to a
shipwreck of an English boat; or they have
stayed after the German army was beaten
in 1915. They are the only wild horses in
the desert, in the whole world.
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Em quase toda a província se encontram à venda as sandálias que Mucuísses, Mucubais, Himbas preferem usar.
São resistentes, fáceis de arranjar e
adaptadas ao terreno e à forma que os
pés vão ganhando. São feitas de pneu.
No mercado do Namibe, a ala do calçado e vestuário é surpreendente pela
quantidade de sapateiros e costureiros
que aqui, na hora, satisfazem os gostos
e necessidades dos clientes que vêm
dos mais variados sítios. Tanto podem
precisar de uma roupa mais para o
trabalho como de alguma coisa mais
formal. Daí que aqui se encontre todo o
tipo de gente a comprar quase todo o
tipo de produtos. O acesso a produtos
industriais, apesar de comum, acontece
com pouca frequência nas localidades
mais distantes do Tômbwa ou do Namibe. Mas na região as pessoas estão
habituadas a circular e a percorrer grandes distâncias. Ir ao mercado da cidade
tornou-se fácil. E é melhor escolher do
que depender dos gostos dos comerciantes itinerantes.

108

In almost all the province, the sandals that
Mucuisse, Mucubal, Himba prefer to use
are sold. They are solid, easy to find and
adaptable to the ground and the shape
the feet acquire. They are made with tyres.
In the Namibe market, the place with
footwear and clothes is amazing for the
great number of shoemakers and dressmakers that satisfy the clients’ needs and
tastes, clients coming from a great variety
of places, right here and right away. They
may need a working clothe as well as a
ceremonious one. That is why we may
find all kind of people buying almost all
kind of products. The access to industrial
products, although being common, happens with a small frequency in sites farther away from Tômbwa or from Namibe.
But in this region people are used to go
around covering great distances. Going
to the city market became easy. And it is
better for them to choose then to depend
upon the tastes of the itinerant traders.
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Há paisagens que, embora parecendo
moldadas pelos elementos da natureza,
se tornam quadros complexos de indicação da presença humana.
There are some landscapes that, although
they seem shaped by the elements of nature, become complex paintings showing
the human presence.
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A arte funerária Mbali está presente em
quase todo o Namibe. Trata-se de uma
herança de origens múltiplas, de influência cristã, mas não só, que distingue
os Kimbares de outros povos de Angola.
Adaptou-se ao tempo, à possibilidade de
encontrar artistas e à inspiração destes.
The Mbali funeral art is present in almost
all Namibe. It is a heritage with different
sources, not only with Christian influence,
that distinguishes Kimbare from other
people in Angola. It adapted itself to time,
to the possibility of finding artists and to
their inspiration.
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Arte funerária
Mbali
Funerary art of
Mbali
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As mudanças que acontecem com o
passar dos anos imprimem novas características às criações artísticas. No cemitério da cidade do Namibe convivem as
elaboradas esculturas com formas mais
simplificadas, as reafirmações da importância cultural da arte funerária com os
vestígios do tempo que passa.
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The changes that happen with years passing by stamp new features to the artistic
works. In the cemetery of the city of Namibe, elaborate sculptures get together
with simpler forms, the reassertions of
the cultural importance of the funeral art
with the vestiges of time passing by.
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Namibe cidade | City of Namibe
	Num dos locais onde o deserto toca o mar fez-se a cidade sede da província com o mesmo nome.
In one of the sites where the desert touches the sea, the capital city with the province’s name was built.
Antiga Angra do Negro e depois Moçâmedes, a cidade foi fundada no século XIX. Começa a nascer com a instalação (1841) de um presídio e forte, sendo
elevada a vila (1851) por carta régia,
passando a cidade em 1907. À beira-mar
destaca-se, no alto da Ponta Negra, o
Forte de São Fernando, actual centro de
comando da Marinha de Angola.

Originally Angra do Negro and then
Moçâmedes, the city was founded in the
19th century. It began to grow with the
installation of a prison and fort (1841) and
became a village (1851) ordered by a royal
letter, turning into a city in 1907. At the
seashore, São Fernando Fort stands out
on the top of Ponta Negra, being now the
commando centre of the Angolan Navy.

O porto do Namibe é um dos mais
importantes em Angola. Os primeiros
marinheiros que por aqui foram passando, por volta do século XVI e XVII,
escavaram grutas nas rochas, na zona
chamada de Torre do Tombo. E depois
estas foram sempre servindo de abrigo
a outros navegantes.
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The port of Namibe is one of the most important in Angola. The first sailors passing
by, about the 16th and 17th centuries, dug
cages in the rocks, in the place called Torre
do Tombo. And then these cages were
used as a shelter by other sailors.
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A avenida marginal é ponto de encontro obrigatório. Daqui avistam-se as
toninhas no mar, os barcos que passam,
os carros e as pessoas. Ponto de Encontro na esplanada, ponto de encontro na
cozinha. Encontros formais e informais,
românticos e solenes, Festas do Mar. Os
chuveiros da Praia das Miragens parecem desenhados para casais: um rosa,
outro azul.
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The coast road is an obligatory meeting
point. From here we can see, on the sea,
common dolphins (toninhas), boats passing by, cars and people. Ponto de Encontro (meeting point) at the terrace, meeting
point at the cuisine. Formal and informal,
romantic and solemn meetings, Festas
do Mar (sea festivals). The showers in the
Miragens Beach seems to be drawn to
couples: one is pink, the other is blue.
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Arquitectura marcada no tempo
e pelo tempo:
o antigo Clube
Náutico, o Clube
de Boxe e as
novas influências
do Oriente.
Architecture
marked at the time,
and by the time,
the old Sailing Club
(Clube Náutico),
the Box Club (Clube
de Boxe) and the
new influences
from East.
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O Cinema Impala, verdadeira esplanada
neo-modernista construída nos anos 60,
é ideal para o Verão. Entre Junho e
Agosto faz demasiado frio no Namibe
e o vento que sopra do deserto não
acompanha bem todos os filmes.
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The Impala Cinema, a real neo-modernist
terrace, built in the years 1960, is ideal
for summer. Between June and August,
it is too cold in Nambe and the wind that
blows from the desert does not go well
with all the movies.
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Há outras paragens piscatórias
próximas do
Namibe: Praia
Amélia, capela da
pescaria
There are other
fishing stops near
Namibe: Amélia
Beach, a fishing
chapel
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Praia das Escadinhas. Tem de se descer
para a praia, pelas escadinhas. Quando
se sai da azáfama do porto e da concorrida Praia das Miragens, começam
a aparecer as praias calmas, sem muita
gente. Aqui e ali, alguns empreendimentos turísticos vão aparecendo, isto
nos últimos tempos. Porque antes as
praias estavam mesmo vazias. De vez
em quando, encalhavam aqui baleias.
E usavam-se os ossos das baleias para
fazer abrigos; ficavam com a forma das
casas dos sambos do interior. Mas agora
parece que é raro avistarem-se baleias
por aqui. Na Praia das Escadinhas, no
restaurante e bungalows que lá estão a
fazer, há decorações de lembrança remota dessas baleias.
Praia das Escadinhas (little stairs beach).
One has to go down to the beach, by the
little stairs. When we leave from the flurry
there is in the port and from the popular
Miragens Beach, the quiet beaches, with
less people, come into sight. Here and
there some touristic sites appear, and this
has happened recently. Because previously the beaches had really nobody.
Once in a while, a whale ran ashore here.
And the whales’ bones were used to make
shelters; they got the same shape as the
“sambos” houses in the interior. But now
it seems it is rare to watch whales around.
In the Escadinhas beach, in the restaurant
and in the bungalows they are making
there, there are decorations of the remote
rememberence of those whales.
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Neste troço da costa, o tráfego marítimo conta com baías favoráveis à
navegação. O abandono de algumas
actividades económicas na região, no
entanto, desfavoreceu a conservação e
manutenção de alguns equipamentos.
E nestas coisas da navegação por mar,
há sempre um barco menos afortunado, que gera sempre histórias. Com o
tempo, também há edificações que não
resistem e acabam por ser substituídas.
O farol antigo, ainda do tempo colonial,
ainda se mantém de pé, mas ninguém
está autorizado a chegar-se perto. Pode
ruir a qualquer instante, já começou a
abrir ao meio. Sendo preciso orientar
os barcos, estrategicamente aqui neste
promontório, há que levantar um novo.
The maritime traffic near this piece of
coast has favourable bays for navigation. However, the abandonment of some
economic activities in the region was unfavourable to the preservation and maintenance of some equipment. And in what
concerns navigation by the sea, there is
always a boat not so lucky, that gives rise
to stories. With time passing by, there are
also some buildings that do not resist and
are replaced. The old lighthouse, from
colonial times, is still up, but nobody is
allowed to come close to it. It can collapse
anytime, it has already become to break.
The boats have to be guided, strategically
here in this promontory, and so another
lighthouse has to be built.
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Em 1968, entra em funcionamento o
porto mineiro do Saco Mar, no extremo
Norte da baía, no saco do Giraul, destinado ao transbordo dos minérios extraídos das minas de ferro entretanto fundadas em Cassinga, no interior do país. Esta
actividade permitiu à cidade prosperar
até ao início dos anos 80, altura em que
as minas e o porto foram encerrados.
O porto, e toda esta estrutura, mantiveram-se, contudo, impressionantes.
In 1968, the mining port in Saco Mar begins
to work, at the north end of the bay, in the
Saco do Giraul, being used to the transfer
of the ores extracted from the iron mines
founded in Cassinga, in the meanwhile, in
the country interior. This activity allowed
the city to prosper until the beginning of
the years 1980, the time when the mines
and the port were closed. However, the
port and all its structure remained striking.
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O porto é um caminho de continuação,
para o mar. Os carris dirigem-se para o
mar. Contudo, os grandes empreendimentos que viviam da circulação de e
para o interior, não conseguiram sobreviver à guerra. Ainda se manteve alguma actividade aqui, servindo este porto
para o transporte de combustíveis.
The port is a follow-up way, to the sea.
The rails head to the sea. However, the
great enterprises that used to depend
from the circulation from and to the interior weren’t able to survive to the war.
Some activity was kept here, being this
port used for the transportation of fuels.
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O mar está sempre presente na vida da
cidade, indicando que se chegou ao extremo oeste, ao Oceano Atlântico. Seja
o lazer ou o trabalho que motivou as
pessoas a ficarem aqui, o mar faz parte
do quotidiano. Pela costa do Namibe,
os portos e pontões indicam a ligação
da terra com o mar. Marcam as entradas
e saídas, para o mar e para terra. Onde
deixaram de fazer sentido, foram sendo
apagad0s pelos efeios do tempo. Onde
ainda é preciso carregar e descarregar
pessoas e mercadorias, mantêm-se,
revivem e conservam-se.
The sea is always present in the city life,
showing we have arrived to the west
end, to the Atlantic Ocean. The sea is
part of the daily life, either for leisure or
in the work that made people to stay
here. Through Namibe coast, ports and
pontoons are a sign of the connection
between the land and the sea. They mark
the entrances and the exits, to the sea
and to land. Where they already have
no meaning, the effects of time passing
by have slowly fade them away. Where
people and cargo have to be loaded and
unloaded, they are kept, they relive and
are maintained.
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Tômbwa | Tômbwa
A pouco menos de 100 km para sul da cidade do Namibe, está Tômbwa.
A bit less than 100 kilometres to the south from Namibe, is Tômbwa.

Antiga Porto Alexandre por causa de
James Edward Alexander, Tômbwa é
agora nome da Welwitschia. A angra foi
descoberta por Diogo Cão em 1845. A
cidade prosperou sobretudo no século
XX, como atesta a arquitectura da praça
central. Mas há referência de que tenha
sido fundada logo em 1854. Foi planeada para crescer e para se alinhar em
ruas perpendiculares ao mar.
Previously called Porto Alexandre because
of James Edward Alexandre, Tômbwa is
presently called after the Welwitschia. The
bay was discovered by Diogo Cão in 1845.
The city prospered mainly in the 20th century, as we can see by the architecture of
the central square. But there is a reference
saying it was founded right in 1854. It was
planed to grow and to straighten in roads
perpendicular to the sea.

O Tômbwa é uma das cidades piscatórias mais importantes de Angola. E os
pescadores levam esta actividade a sério, na seriedade possível dos mercados
e meios, com os saberes importantes
que vêm de trás. O Pescador, homem do
Tômbwa, marca esta relação.
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Tômbwa is one of the most important
fishing towns in Angola. And the fishermen make this job with responsibility, at
the feasible earnestness of the markets
and means, with the important knowledge that comes from the past. The Fisherman, the man from Tômbwa, marks
this relation.
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A cidade vive essencialmente do mar.
Não tanto como ponto turístico ou de
passeio, mas como lugar de trabalho do
mar. Juntam-se aqui os barcos, os pescadores, as reparações de embarcações
e redes, os mercados de peixe, as fábricas de secagem e de congelação, de
transformação do pescado. As mulheres
estão presentes sobretudo na comercialização do peixe. É assim em quase
todos os lugares onde se faz a pesca.
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The city life depends mainly from the sea.
Not as a tourist or walking place but as a
place where they work in the sea. Here the
boats, fishermen, repairing of boats and
fishing nets, fish markets, factories for fish
drying and freezing, transformation join
together. Women take part mainly selling the fish. It is like this in almost all the
places where fishing is made.
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Os barcos estão por todo o lado, fazem
parte da paisagem desta parte de costa.
Alguns já só são usados para completar
o cenário de terra de pesca, memórias
do passado e do futuro. Outros absorvem todo o esforço dos homens do
mar, homens do Tômbwa, que fazem da
praia o centro da sua forma de lidar com
o oceano.
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Boats are all over the place, being part
of the landscape of this side of the coast.
Some are used only to complete the scenery of a fishing land, memories from the
past and of the future. Others use up all
the effort from sea men, men from Tômbwa that make the beach the centre of
their way to deal with the ocean.
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O cemitério do Tômbwa fica exposto
aos ventos quer do oceano quer do
deserto. As marcas que o homem deixa
na terra estão dependentes das formas
e visibilidade que a natureza lhes quer
dar. Fundem-se e recriam-se, alteram-se-lhes os sentidos.
The cemetery of Tômbwa is exposed to
the winds either from the ocean or from
the desert. The marks the men leave
on the ground are dependent from the
shapes and visibility nature wants to give
them. They fuse and recreate themselves,
their senses are changed.

148

149

O vento e a areia do deserto compõem
e recompõem a paisagem com as suas
lógicas e estéticas próprias. São eles
os elementos do deserto, fazedores de
cenários e tramas.
The wind and the desert sand arrange
and rearrange the landscape with their
own logics and aesthetics. They are the
elements of the desert, makers of sceneries and plots.
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O parque cola com o parque da Skeleton Coast, na Namíbia, para sul, e com a
reserva natural do Namibe, para norte,
áreas também protegidas, o que é uma
garantia para a protecção do próprio
deserto que se estende pelos dois países e que aqui encosta ao mar. Chega-se
lá por estradas sem asfalto.
The park touches the Skeleton Coast park,
in Namibia, to the south, and the natural
reserve of Namibe, to the north, also protected areas, and that assures the protection of the own desert that extends by the
two countries and props on the sea in here.
We reach there by roads with no asphalt.

Parque Nacional do Iona | Iona National Park
Saindo da cidade do Namibe, tem de se andar pelo menos 200 km para se chegar ao Iona.
Coming out from the city of Namibe, one has to go on for at least 200 kilometres to reach Iona.

Por entre as paisagens e os caminhos
percorridos para as ver, há pausas
merecidas e intervalos igualmente acolhedores. Omahua quer dizer pedra.
E quer dizer o refúgio do Álvaro Baptista, feito nas rochas. Paisagens naturais,
todas elas. As pedras grandes do lugar
ficaram lá, claro, que não convinha nada
perturbar aquela beleza. Mas puseramse umas portas e janelas discretas e lá
estão, casas feitas de rocha. Também há
bombas de água e geradores eléctricos
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mas não se conseguem ver. A ideia é
mesmo essa, o sítio fica como era, só
que os visitantes e as coisas de que
precisam sempre não podem alterar a
paisagem. Andam por ali perto muitos
animais do parque, mesmo dentro da
propriedade. Mas normalmente quem
vem para a parte dos quartos e da sala
de descanso e repasto são as pessoas,
os viajantes do deserto. À noite, é o
silêncio das estrelas, muito silêncio.
http://www.omauha.com

Between the landscapes and the roads we
have to follow to watch them, there are
deserved stops and cosy breaks. Omahua
means stone. And it means the Álvaro
Baptista’s shelter, made in the rocks. All of
them natural landscapes. The big rocks of
that place stayed there, of course. Nothing shall disturb that beauty. But some
discreet doors and windows were put here
and there they are, houses made of rocks.
There are also water pumps and electric

generators but no one can see them.
That is really the idea, the place stays as it
was, the visitors and the things they always need do not change the landscape.
Around, there are many animals from the
park, even inside the property. But usually
people, the travelers of the desert, are the
ones who come to the sleeping rooms and
the living and dinning room. At night, it is
the stars silence, much silence.
http://www.omauha.com
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O parque estende-se desde o oceano
até às montanhas Tchamalinde, para
leste. A norte e a sul está delimitado por
rios, o Curoca e o Cunene. A paisagem
varia bastante ao percorrer o Iona. É o
deserto de dunas móveis, cascalho e
pedras afiadas como facas; pradarias
amarelas, brancas, esverdeadas e beges,
onde se avistam bem os órix; zonas de
arbustos e de árvores, zonas de savana.
É a viagem que espera o viajante.
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The park extends from the ocean to the
Tchamalinde mountains, to the east. To
the north and to the south it is delimited
by rivers, the Curoca and the Cunene. The
landscape changes a lot along Iona. It is
the desert with mobile dunes, shingle and
sharp stones, like knives; yellow, white,
greenish and beige prairies, from where
we can see oryxes; places with bushes and
trees, places with savanna. It is the journey that waits for the traveler.
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Construir uma casa é um processo,
faseado, à medida das possibilidades
mobilizadas por quem aí vai viver e das
necessidades. No deserto não há muita
pressa. E os homens estão sempre em
mudança.
Building a house is a process, made by
steps, according to the possibilities mobilized by who is going to live there, and his
needs. In the desert there is no hurry. And
men are always moving.
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O Iona passou a Parque Nacional de
caça em 1937 e só perdeu a designação
“de caça” em 1964. Havia muito mais
animais, antigamente, e provavelmente muito menos caçadores. É zona de
zebras, guelenges, kudus, gazelas. Mas
há também predadores, felinos. A chita
já vai voltando a aparecer. Há famílias
e bandos inteiros de babuínos que se
escondem nas rochas quando aparece
alguém. Se não, andam por ali, pelos
campos abertos.
Iona was turned into a hunting National
Park in 1937 and lost the “hunting” designation only in 1964. In the past, there
were much more animals and probably
less hunters. It is an area of zebras, guelengues, kudus, gazelles. But there are
also predators, felines. Nowadays cheetah
comes in sight once in a while. There are
complete baboon families and troops that
hide in the rocks when someone comes.
Otherwise they walk around in the open.
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As formas e formatos dos habitantes
do deserto são marcas distintivas que
sobressaem e se afirmam. A competição
pelos recursos é forte, a cooperação
resulta. Não são só os herbívoros ou
os répteis que habitam o deserto que
chamam a atenção. A quantidade e
variedade de pássaros salta à vista e ao
ouvido. Toques polifónicos no deserto,
chamadas de números privados para
quem não os compreende. Para os especialistas de aves, é o paraíso das mensagens decifráveis.
The shapes and formats of the desert inhabitants are distinctive marks that stand
out and reinforce themselves. The competition for the resources is strong, the
cooperation results. The herbivorous or
the reptiles that inhabit the desert are not
the only ones calling the attention. The
quantity and variety of birds stand out
to our sight and ear. Polyphonic rings in
the desert, calls from private numbers for
those that don’t understand. For the birds’
experts, it is the paradise of messages that
can be decoded.
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Existem treze Zonas de Protecção Integral da Natureza em Angola, ocupando
mais de 80.000 km². Os Parques Nacionais são seis: o do Bicuar, o da Quissama, o da Cangandala, o da Cameia, o da
Mupa e o do Iona. Há outras reservas
um pouco por todo o país. O grande
problema, durante os últimos trinta
anos, foi a guerra. O grande problema
de hoje são os caçadores furtivos.
A acção do vento e dos outros
elementos esculpe formas agrestes e
suaves, pontiagudas e arredondadas,
inóspitas e acolhedoras. Às vezes, são
verdadeiras barreiras à circulação e à
permanência, noutras, abrigos, interrupções na passagem pelo cenário que
enchem a vista e alteram a respiração
da marcha.
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There are thirteen Areas of Integral Protection of Nature in Angola, filling more
than 80,000 km2. There are six National
Parks: the Bicuar, the Quissama, the Cangandala Park, the Cameia, the Mupa and
the Iona. There are other reserves by the
whole country. The great problem, for the
last thirty years, was the war. The present
great problem is the furtive hunters.
The action of the wind and the other
elements sculpts rude and smooth, sharp
and roundish, desolate and cosy shapes.
Sometimes, they are true obstacles to the
circulation and stay, other times, shelters, interruptions on the passage by the
scenery that fills the sight and change the
breath on walking.
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As rochas estão
presentes nas
mais diversas formas. Por vezes de
maneira mimética,
quase madeira,
água, fogo, vegetação.
Rocks are present
in the most diverse
forms. Sometimes
in a mimetic way,
almost wood, water, fire, vegetation
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É um desafio pensar como se fazia a
estrada do deserto com carros que não
fossem 4 ×   4, ou fortes camiões militares; ou que não fossem os transportes
mais adaptados a esta zona, os burros,
os cavalos, que sabem andar por estes
caminhos. Mas era preciso atravessar o
deserto, naquela altura, em 1975, rumo
à Namíbia. Da coluna que se organizou,
este foi um dos que ficou pelo caminho.
No horizonte tão vasto a percorrer, só os
mais perseverantes o fazem. Só os mais
insistentes preferem ficar. Na Espinheira,
os vestígios do posto de controlo da
caça mantêm-se.
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It is a challenge to think how the desert
road was traveled over with cars that
weren’t 4 ×    4, or military strong lorries; or
that were not the most adjusted transportation to this area, the donkeys, the horses
that know how to walk through these
roads. But they needed to cross the desert,
on that time, in 1975, to Namibia. From the
column that was organized, this was one
of those that stayed there. At the horizon
so vast to be traveled over, only the most
persistent make it. Only the most insistent
prefer to stay. In Espinheira, the vestiges of
the hunting control post still exist.
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O parque do Iona, de mais de 15.000 km2,
tem um portão. Salondjamba é posto
de controlo das entradas e saídas, para
quem vai ou vem da Namíbia. Há que
fazer o registo, pagar a portagem e
esperar que os portões sejam abertos.
Quando o rio está muito cheio, na
época das chuvas, não se pode passar.
Noutras alturas, atravessa-se a vau o
pequeno curso de água que aí fica até à
próxima estação.
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The Iona park, with more than 15,000
square kilometers, has a gateway. Salondjamba is the entrance and exit control
post, for the ones that go to or come from
Namibia. They have to make registration,
pay the toll and wait for the gates to be
opened. When the river is full, on the rainy
season, they can not pass. In other times,
the little water course is crossed in a ford
that stays there until the next season.
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Welwitschia Mirabilis | Welwitschia Mirabilis
Símbolo do Namibe e do deserto, e de Angola | Symbol of the Namibe and of the desert, and of Angola

Nome dado pelo botânico austríaco
Friedrich Welwitsch, a Welwitschia Mirabilis é uma planta “gnetófita da classe
Gnetopsida, pertencente à ordem Welwitsciales e família Welwitschiaceae”.
O nome de casa é Tômbwa. E há muitas
histórias antigas de ser carnívora, ficando ali inocente na paisagem à espera da
próxima presa. E devem viver mais de
mil anos.
Named after the Austrian botanist Friedrich Welwitsch, the Welwitschia mirabilis is a “gnetophyta plant of the class
Gnetopsida, belonging to the order Welwitschiales and to the family Welwitschiaceae”. The in-house name is Tômbwa.
And there are many old stories saying it is
a carnivorous plant, staying there native
in the landscape waiting for the next prey.
And they probably live more than a thousand years.

Na maior parte dos casos, as plantas são
rasteiras e o caule não cresce. Noutros,
elevam-se acima de um metro de altura.
Nuns sítios, crescem dezenas todas juntas, quase formando um tapete. Noutros, aparecem sozinhas, ou só com um
parceiro por perto. Os machos e as fêmeas têm espécies de flores diferentes.
Nos campos de welwitschias crescem
também outras espécies. Todas elas têm
de se habituar à pouca água do deser-
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to. A welwitschia recorre ao orvalho,
absorvendo-o através das suas folhas
largas, que chegam a ter dois metros de
comprimento. Porque esse orvalho vem
sobretudo soprado do mar, raramente
se encontram plantas a mais de 100 km
da costa. Cresce muito lentamente e
pensa-se que poderá estar ameaçada
de extinção. Conhecendo a sua história
de sobrevivência no deserto, percebese a força da natureza.

In most of the cases, those plants are
creeping and the stem does not grow. In
other cases, they grow beyond one metre
high. In some places dozens of them grow
up together, almost creating a carpet.
In other cases, they show up alone, or
with just one partner near by. Males and
females have different kinds of flowers.
On the welwitschia fields there are also
other species growing. All of them have
to get used to the little water there is in

the desert. The welwitschia uses the dew,
absorbing it through the wide leafs that
may reach two metres in length. This dew
comes mainly blown from the sea, and so
it is uncommon to find plants further than
100 kilometres away from the coast. It
grows up very slowly and one thinks it can
be in danger of extinction. Knowing its
surviving story in the desert, one understands the strength of nature.

177

178

179

Agradecimentos | Acknowledgements

Cristina Salvador
Fernanda Pereira
Ildeberto Madeira
João Guerra (Adiministrador Municipal
do Tômbwa | Tômbwa Municipal Administrator)
José Galamba de Oliveira
José Nascimento
Luís Sá Couto
Mário Pereira
Soba Mbeape
Samuel Aço
Teresa Aço

181

Patrocinador | Sponsor

183

