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Introdução

Introduction

Namíbia, 2017.
Quando era criança, e se calhar o mesmo aconteceu
às crianças do meu tempo que tiveram a oportunidade
de ver o filme “Gente Como Eu e Você” (“Animals Are
Beautiful People”) no cinema, rapidamente fiquei apaixonado pela Namíbia.
Estava longe de pensar que um dia viria a ter o privilégio de produzir um livro sobre este país… e logo com
a família EXICTOS, que me ficará sempre no coração,
com um enorme muito obrigado por me ajudar a crescer ao longo de 7 anos desafiantes e maravilhosos.
Percorri cerca de 7000 km em estradas de asfalto,
de terra e picadas, por este país imenso. Fui hóspede
numa aldeia Himba, e acompanhei as crianças à escola.
Passei por vários desertos, a perder de vista, onde fui
bafejado pela sorte ao passar por uma tempestade em
Sossusvlei, algo que pode não ocorrer durante uma
década; e sabendo que ia na altura mais quente, não
procurei os Big Five, dando até mais atenção às aves,
que são muitas vezes, ignoradas.
Pelas visitas anteriores a este país e por esta jornada, a Namíbia está no meu Top Five, pelas paisagens,
pessoas, pelos seus desertos e pela vida animal.
Por fim, deixo uma nota: uma visita à Namíbia só
ficará cara se o desejo for o de conhecer todo o país
apenas numa visita.

Namibia, 2017.
When I was young, and the same has probably happened to the children of the same age as me that had
the chance to watch the movie “Animals Are Beautiful
People”, I quickly fell in love with Namibia.
I couldn’t imagine that someday I would have the
privilege to publish a book about this country… and
above all with the EXICTOS family, whom I will always
carry in my heart, with many thanks for helping me grow
over 7 challenging and wonderful years.
I roamed nearly 7000 km on asphalt and dirt roads
and rough terrain throughout this vast country. I was a
guest in a Himba village, and walked with their children to school. I crossed several deserts, as far as the
eye would see, where I was aided by luck to witness a
storm at Sossusvlei, something that may not occur for a
decade; and being aware that I was travelling in the hotter season, I didn’t look for the Big Five, and paid more
attention to the birds, that are often ignored.
My previous visits to this country and this journey
have placed Namibia in my own Top Five, with its landscapes, people, deserts and wildlife.
A final note: visiting Namibia will only be expensive if
you wish to know the entire country in a single visit.
Jorge Coelho Ferreira

Jorge Coelho Ferreira
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Paths

Caminhos
Não é por acaso que o território da Namíbia, com uma
extensão de mais de 825 000 quilómetros quadrados,
é apelidado de “a terra dos grandes espaços abertos”.
É frequente percorrer mais de cem quilómetros sem
encontrar quaisquer povoados, mesmo por estradas
principais, interrompidas apenas por áreas para descanso. O sistema rodoviário inclui perto de 7000 km de
estradas alcatroadas, mais de 25 000 km de estradas
de cascalho, mais de 11 000 km de estradas de terra
batida e, em especial, perto de 300 km de estradas de
sal. Estas encontram-se ao longo da costa atlântica,
principalmente em Swakopmund e arredores. - Das
poucas vezes que chove, estas tornam-se bastante
escorregadias, enquanto as estradas de cascalho são
muito poeirentas durante a estação seca. O sistema rodoviário da Namíbia é considerado como um dos mais
avançados no continente. A estrada principal, com uma
extensão de 1694 km, vai desde o rio Orange, junto da
África do Sul, até atravessar a fronteira setentrional
para Angola na cidade fronteiriça de Oshikango. Tem ligações principais para a costa Atlântica no oeste e para
a zona fronteiriça do Kalahari com o Botsuana no leste,
servindo de ligação, com a Autoestrada Trans-Kalahari,
entre o porto de Walvis Bay e a área industrial sul-africana de Witwatersrand. Uma outra ligação, esta na
direcção do nordeste, cruza o Rio Zambeze para entrar
na Zâmbia, formando a Autoestrada Trans-Caprivi, que
liga à província de Copperbelt.
As longas distâncias com pouco tráfego, e em rectas
que por vezes se prolongam por mais de dez quilómetros sem quaisquer curvas, e apesar do limite de
velocidade de 120 km/h, são propícias à condução
irresponsável, a ultrapassagens perigosas, ou podem
simplesmente causar acidentes horríveis por adormecer ao volante. As colisões de frente com consequên-
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cias fatais são notícias corriqueiras. A vida selvagem
constitui um outro risco, com as estradas frequentemente cruzadas por javalis e babuínos, assim como por
kudus e outros antílopes, mas também por burros e
gado ou cabras, nas regiões do país onde não existem
quintas privadas cercadas. O número de mortes nas
estradas Namibianas é, proporcionalmente, um dos
mais elevados no mundo.
São menos arriscados outros trilhos para caminhar
ou para passear pela natureza, que proporcionam
experiências memoráveis durante explorações da paisagem, como os arredores de Waterberg ou de Khomas
Highland, perto de Windhoek. Subir ao Spitzkoppe, ou
mesmo ao Brandberg, a montanha mais alta, são desafios que os locais e os visitantes em relativamente boa
forma física são capazes de enfrentar, embora o último
precise de ser devidamente planeado: deve ser feito na
estação mais fria, com um abastecimento suficiente de
água e uma boa orientação, ou de preferência com um
guia que conheça os trilhos. É necessária uma preparação cuidadosa semelhante para uma marcha bastante
exigente através do Desfiladeiro do Rio do Peixe, o
segundo maior do mundo, durante os secos meses de
inverno.
Nas estradas dos parques e reservas nacionais não
se deverá ceder à condução irresponsável, já que um
elefante pode cruzá-las a qualquer momento, e é estritamente proibido abandonar as viaturas para passear,
dada a possível proximidade de leões, leopardos, ou
rinocerontes. Os passeios ao longo dos rios Okavango e
Cunene, no norte, também devem ser restritos a caminhos bem controlados e com boa visibilidade, já que os
crocodilos esperam ansiosamente por presas fáceis.
Henning Melber

Namibia’s territory measuring over 825,000 square
kilometers is not by accident dubbed “the land of wide
open spaces”. Often more than a hundred kilometers
even on major routes are without any human settlement
only interrupted by rest stops. The road system entails
close to 7,000 km of tarred (bitumen) roads, over 25,000
km of gravel roads, over 11,000 km of earth-graded
roads and notably close to 300 km of salt roads. These
are along the Atlantic coast mainly in Swakopmund and
surroundings. - The few times it is raining, they become
a very slippery affair, while the gravel roads during the
dry season are a rather dusty matter. Namibia’s road
system is considered as one of the most advanced on
the continent. From entering at the Orange River from
South Africa to crossing the northern border town of
Oshikango into Angola stretches the 1,694 km long main
road. It has main junctures to the Atlantic coast in the
West and the Kalahari border area to Botswana in the
East, connecting as the Trans-Kalahari Highway the
harbor of Walvis Bay with the South African industrial
Witwatersrand. Another juncture heading towards the
North East crosses the Zambezi River into Zambia as the
Trans-Caprivi Highway connecting to the Copperbelt.
The long distances with little traffic on straight roads
stretching often for more than ten kilometers without
any curves provoke despite general speed limits of 120
km reckless driving, risky overtaking, or simply cause
horrific accidents by falling asleep. Head-on collisions
with fatal consequences are an ordinary news item.
Wildlife is another risk, with warthogs and baboons often crossing roads, as well as kudus and other antelopes,
but also donkeys and cattle or goats in those parts of the
country where there are no fenced in private farms. The
death toll on Namibian roads is proportionally among
the highest in the world.

Other paths for hiking or simply wandering through
the nature are less risky and offer memorable experiences when exploring the landscape, such as the surroundings of the Waterberg or the Khomas Highland
near Windhoek. Climbing the Spitzkoppe or even the
Brandberg as the highest mountain are challenges locals
and visitors in relatively good average physical shape
are able to do, though the latter needs to be planned
properly – that is at the colder season, with sufficient
water supply and a good orientation or preferably a
guide who knows the route. Similar careful preparation
requires a rather demanding march through the world’s
second largest Fish River Canyon in the South during the
dry winter months.
The roads in the national parks and reserves should
not invite for reckless driving, given that an elephant
might cross at any time, and leaving the cars for wandering around is strictly prohibited, given the possible
vicinity of lions, leopards or rhinos. Wandering along the
Okavango or Kunene Rivers in the North should also be
restricted to well-controlled paths with good sight, given
that crocodiles are eagerly waiting for easy prey.
Henning Melber

11

Swakopmund

12

Kamanjab

13

Okahandja

14

Parque Nacional Etosha
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People

Pessoas
Os 2,3 milhões de habitantes da Namíbia têm antecedentes étnicos-regionais e culturais muito variados.
Vivem bastante pacificamente em comunidade, seguindo o lema “unidade na diversidade”. Os perto de vinte
grupos linguísticos distintos variam de muitas formas
e têm vários matizes e fisionomias, mas a maior parte
deles partilha a identidade de viver em “uma Namíbia,
uma nação”.
A população original era composta por comunidades caçadoras-recolectoras de clãs bosquímanos. A
migração para o território delimitado pelas fronteiras
actuais começou há vários séculos, com a movimentação de grupos oriundos da África oriental e meridional. Os exploradores, missionários e colonos brancos
chegaram a partir do início do século XIX. Em 1884, a
Alemanha imperial declarou o país como sua colónia,
a África Alemã do Sudoeste, que depois da I Guerra
Mundial foi administrada, por mandato, pela vizinha
África do Sul. Os brancos que falam principalmente
africânder e alemão (sendo os últimos frequentemente
referidos anteriormente como Südwester) são ainda,
como cidadãos Namibianos, uma memória do período
colonial, que durou mais de um século até à Independência em 1990.
Os falantes de Oshivambo (principalmente Kwanyama e Ndonga) que colonizaram e cultivaram a terra na
parte norte do país (com laços a grupos relacionados
do sul de Angola) representam a maioria, totalizando
mais de metade da população. Outros grupos incluem
os Ovaherero que, como criadores de gado, percorriam principalmente as partes Oriental e Central do
território, e os Khoikhoi e os Nama (que vieram no
século XIX da África do Sul), principalmente nas regiões
meridional e central. Ambos os grupos resistiram aos
colonialistas alemães, que invadiram e ocuparam as
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suas terras. Isto teve como consequência o primeiro
genocídio do século XX, em que tropas coloniais alemãs
aplicaram uma estratégia de extermínio no período
entre 1904 e 1908. Dezenas de milhares de Ovaherero
e de Nama foram mortos. A guerra com a Alemanha
também dizimou os Damara, que partilhavam o espaço
com os dois grupos.
Os Ovaherero fugiram para o vizinho protectorado
britânico da Bechuanalândia (actual Botsuana). Muitos
dos seus descendentes regressaram depois da Independência, enquanto outros permaneceram no seu novo
país natal. Tal como os bosquímanos, os Himba do Kaokoveld do noroeste (que têm ligações com os Ovaherero) preservaram, em grande medida, o seu estilo de
vida original e distinto. Hoje constituem uma atracção
turística exótica, e não é acidental que também sejam
representados nas páginas seguintes como motivos de
destaque.
Vários outros grupos moram nas regiões de Kavango e Zambeze, tendo esta última sido anteriormente
chamada de Faixa de Caprivi. Os residentes desta zona
incluem membros que falam Lozi, no que era anteriormente a área transfronteiriça do reino de Barotse. Este
reino prolongava-se desde a actual Zâmbia, através da
Namíbia, até ao Botsuana. Um grupo menor de Tswana
tinha a sua região natal ao longo da fronteira com o
Botsuana. Os Basters de Rehoboth são um outro grupo
peculiar e distinto, com a sua própria comunidade, e
que vivem a cerca de 90 km a sul da capital, Windhoek,
naquilo que é chamado de Gebied. São frequentemente
confundidos com os chamados Coloridos, mas têm uma
identidade própria e distinta.
Henning Melber

Namibia’s 2.3 million inhabitants have very different
regional-ethnic and cultural backgrounds. They are
living rather peacefully together following the motto
“unity in diversity”. The almost twenty distinct language
groups vary in many ways and come in different shades
and physiognomies, but most of them share the identity
of living in “one Namibia, one nation”.
The various Bushmen clans as hunter-gatherer communities were the original population. Migration into the
territory within today’s borders started several centuries
ago with groups moving in from East and South Africa.
White explorers, missionaries and settlers entered
since the early 19th century. In 1884 imperial Germany
declared the country as its colony “German South West
Africa”, which after World War I was administered by
neighboring South Africa as a mandate. Mainly Afrikaans- and German-speaking whites (the latter often
earlier referred to as Südwester) are as Namibian citizens still a reminder of the settler-colonial period lasting
for more than a century until Independence in 1990.
Oshivambo (mainly Kwanyama and Ndonga) speakers
who were settling and cultivating the land in the Northern part of the country (with bonds to related groups in
Southern Angola) represent the majority totaling more
than half of the population. Other groups include the
Ovaherero who as cattle breeders were mainly roaming
the Eastern and Central parts of the territory and the
Khoikhoi and Nama (who entered since the early 19th
century from South Africa) mainly in the Southern and
Central parts. Both groups resisted the German colonialists, who invaded and occupied their land. This resulted
in the first genocide of the 20th century, when the German colonial troops between 1904 and 1908 applied an
extermination strategy. Tens of thousands of Ovaherero
and Nama were killed. The German warfare also deci-

mated the Damara, who were living with and in between
the two groups.
Ovaherero fled to the neighboring British protectorate
Bechuanaland (today’s Botswana). Many of their offspring returned since Independence, while others have
remained in their new home country. Like the Bushmen,
the Himba in the North Western Kaokoveld (who are related to the Ovaherero) have preserved to a large extent
their distinct original lifestyle. They are nowadays an
exotic tourist attraction and not by accident also feature
as a prominent motive on the following pages.
Several other groups live in the Kavango and the Zambezi regions, the latter formerly called the Caprivi Strip.
Residents there include Lozi-speaking members of what
in earlier times was the cross-border area of the Barotse
Kingdom. It stretched from today’s Zambia via Namibia
to Botswana. A smaller group of Tswana had its home
region along the border to Botswana. The Rehoboth
Basters are another peculiar and distinct group with
their own community living some 90 km south of the
capital Windhoek in what is called the Gebied. They are
often mistaken as so-called Coloureds but have a distinct
own identity.
Henning Melber
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Vila Himba, Kamanjab
Himba village, Kamanjab
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Himba village, Kamanjab
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Vila Himba, Kamanjab
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Places

Lugares
Persistem muitos vestígios monumentais do passado
colonial alemão. Estes incluem a Christuskirche e a
adjacente Alte Feste (Fortaleza Velha) bem como o
Tintenpalast (Palácio das Tintas), o nome popular do
edifício da administração colonial, na encosta central
de Windhoek, e que hoje alberga a Assembleia Nacional. Mas também são recordações o cemitério no
Parque do Waterberg Plateau, e o Forte Namutoni, que
foi transformado num acampamento para repouso no
Parque Etosha. Muitas quintas antigas, como o extravagante Schloss Duwisib no sul, perto de Maltaöhe, e a
quinta restaurada em Dordabis situada mais ou menos
à mesma distância de Rehoboth, Windhoek, e do aeroporto internacional da capital, também sobreviveram à
era colonial alemã. A cidade costeira de Swakopmund
continua também a ser uma espécie de museu ao ar livre e de atracção turística sobre o colonialismo alemão.
As recordações visuais (mais que as deixadas
durante o período muito mais longo da ocupação sul-africana) contrastam com a arquitectura pós-colonial.
Para tal, contribuiu muito notavelmente uma empresa
de construção norte-coreana que interveio no Acre
dos Heróis, nos arredores de Windhoek, assim como
no Museu da Independência, que ofusca as adjacentes
Christuskirche e Alte Feste. Devido à sua arquitectura
peculiar, é também conhecido como a “máquina de
café”. A recém-construída Câmara do Estado tem um
estilo semelhante, simbolizando a nova linguagem da
governação e do poder estatal.
Devido ao clima seco, muitas reminiscências de tempos passados são conservadas durante muito tempo.
Veículos e máquinas antigas, mas também equipamentos que sobraram do curto encontro militar entre os
exércitos colonial alemão e sul-africano, permanecem
como objectos curiosos e atracções. Fora de Swakop-
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mund subsiste uma velha locomotiva em ferro, colocada de forma proeminente à beira da estrada principal.
Devido ao seu peso, ficou atolada na areia do Deserto
do Namibe, quando supostamente deveria transportar
mercadorias dos alemães para o interior. Chamam-lhe
Martinho Lutero (“aqui fico, porque não posso fazer
outra coisa”).
Existem outros marcos na costa, onde os exploradores portugueses atracaram no fim do século XV no
Cabo da Cruz (quando se entra na Costa dos Esqueletos), e mais tarde e mais para o sul, perto de Lüderitz.
Depois de erigirem cruzes, continuaram a velejar,
já que o litoral não era muito convidativo devido ao
deserto do Namibe (palavra indígena que significa abrigo), que deu o seu nome ao país na Independência. As
inúmeras pinturas de bosquímanos datam de há muito
mais tempo. Podem ser encontradas em inúmeras grutas nas regiões montanhosas do país. A mais famosa é
a “Dama Branca” de Brandberg.
Os sítios têm nomes, e as suas mudanças também
testemunham os novos tempos. Os antigos nomes coloniais das ruas foram quase todos mudados nas maiores
cidades. A principal artéria da capital (originalmente
a Kaiser Street/Rua do Kaiser) é hoje a Avenida da
Independência. Outras artérias principais chamam-se
hoje Avenida Sam Nujoma, Avenida Nelson Mandela e
Avenida Robert Mugabe, a que se juntam, entre outras,
uma Rua Fidel Castro e uma Rua Laurent Desire Kabila.
Henning Melber

There remain many monumental traces of the German
colonial past. These include the Christuskirche and the
adjacent Alte Feste (Old Fort) as well as the Tintenpalast
(Ink Palace), the popular name for the colonial administration building, on the central hillside in Windhoek
nowadays hosting the National Assembly. But also
the cemetery at the Waterberg Plateau Park, and Fort
Namutoni, turned into a rest camp in the Etosha Park,
are reminders. Many old farmhouses, such as the extravagant Schloss Duwisib in the South near Maltahöhe,
and the restored farmhouse in Dordabis situated in a
similar distance to Rehoboth, Windhoek and the capital’s
international airport, also survived the German colonial
era. The coastal town of Swakopmund remains a kind
of open-air museum and tourist attraction for German
colonialism too.
The visual reminders (more so than the much longer
period of South African occupation) contrast with the
post-colonial architecture. To this most notably contributed a North Korean construction company manifested
in the Heroes Acre at the outskirts of Windhoek, as
well as an Independence Museum overshadowing the
adjacent Christuskirche and the Alte Feste. Because of
its peculiar architecture it is also referred to as “coffee
machine”. The newly built State House is of a similar
style, symbolizing the new language of governance and
state power.
Because of the dry climate, many reminiscences
from earlier days are conserved for a long time. Old car
wrecks and machinery, but also material from the short
military encounter between the South African and the
German colonial army, remain objects of curiosity and
attraction. Outside of Swakopmund is an iron steam engine prominently placed along the main road. Due to its
weight it got stuck in the sand of the Namib Desert when

supposed to transport goods by the Germans into the
interior. It is called Martin Luther (“here I stand I cannot
do otherwise”).
Other markers are at the coast, where Portuguese
explorers landed in the late 15th century at Cape Cross
(where one enters the Skeleton Coast) and later near
Lüderitz further south. After erecting crosses they sailed
on, since the shores were not very inviting due to the
Namib Desert (an indigenous word meaning shelter),
which gave the country its name at Independence. The
many Bushmen paintings date much further back. They
can be discovered in many caves in the mountainous
parts of the country. Most famous is the “White Lady” at
the Brandberg.
Places have names, and their changes also testify to
the new times. The former colonial street names were
almost all now renamed in all the bigger cities. The
capital’s main street (originally the Kaiser Street) is now
Independence Avenue. Other main streets are nowadays
called Sam Nujoma Avenue, Nelson Mandela Avenue and
Robert Mugabe Avenue, completed among others by a
Fidel Castro Street and a Laurent Desire Kabila Street.
Henning Melber
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Pinturas rupestres em Peet Alberts Koppie,
Kamanjab
Rock paintings in Peet Alberts Koppie,
Kamanjab
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Pinturas rupestres de Twyfelfontein
Twyfelfontein rock paintings
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Cape Cross
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Memorial da guerra pela independência da Namíbia, Windhoek
Heroes Acre in Windhoek
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Memorial da guerra pela independência da Namíbia, Windhoek
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Igreja de Cristo, Windhoek
Christ Church, Windhoek
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Abandoned oil rig, Skeleton Coast
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Animals

Animais
A vida selvagem é uma das atracções turísticas da
Namíbia. Os “Big Five” (o leão, o elefante, o búfalo, o
leopardo e o rinoceronte) percorrem o deserto de sal
de Etosha, que já foi a maior reserva de caça do mundo. Durante a sua estadia temporária anual, milhares
de flamingos visitam o deserto de sal, que permanece
submerso durante uma boa estação das chuvas. A savana arborizada (bushveld) do país serve de lar à maior
população de chitas conhecida no mundo, enquanto as
áreas montanhosas hospedam grandes grupos de babuínos, mas também de leopardos, que se alimentam
dos anteriores.
Os rios perenes que acompanham a fronteira setentrional servem de lar a crocodilos e hipopótamos, e este
ambiente local contribui para a variedade de paisagens,
flora e fauna, onde prosperam várias espécies, nomeadamente a majestosa águia pescadora ao longo do rio
Orange. Muitas outras espécies avícolas contribuem para
a riqueza da vida, neste país principalmente agreste.
O deserto do Namibe proporciona o seu ambiente
genuinamente próprio a muitos pequenos animais, para
que sobrevivam contra todas as expectativas. Entre os
maiores estão os antílopes Oryx, nas terras altas de Khomas que entram pelo Namibe. De modo mais espectacular, os elefantes do deserto percorrem os vales da Damaralândia, em direcção à costa atlântica. Mas também os
cavalos selvagens em Namib Rand, entre Keetmanshoop
e Lüderitz no sul, são um fenómeno raro.
A Reserva de Focas do Cabo da Cruz, 130 km a norte
de Swakopmund, serve de lar à maior colónia reprodutora de lobos-marinhos-do-cabo do mundo. Quando
se juntam em grandes multidões, o cheiro é quase
insuportável. A caça sazonal às crias de foca que aí se
pratica é uma actividade controversa, e durante a qual
o acesso dos visitantes não é permitido. Esta actividade
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provoca regularmente os protestos internacionais de
defensores de direitos dos animais.
A caça furtiva tem aumentado extraordinariamente,
e o consolidado sistema de conservação natural do país
é confrontado com o crime organizado em larga escala
e com o contrabando, principalmente para os mercados
do Extremo Oriente, de partes saqueadas a espécies
ameaçadas. Também existem tensões entre os agricultores locais e os danos que os elefantes e os leões causam
aos seus bens (colheitas ou rebanhos) quando saem das
reservas de caça protegidas e invadem as suas propriedades, pelo facto dos agricultores matarem os intrusos.
O turismo de base comunitária está a procurar modos de
proteger o tipo de capital que estes animais representam.
Uma série de espécies de antílopes e de outra caça
(incluindo girafas e felinos selvagens, por vezes mesmo
elefantes) constitui um mercado atraente para a caça
recreativa organizada e regulamentada, que representa uma actividade comercial crescente, e que garante
rendimentos para os agricultores privados, os operadores turísticos e o governo. Em contrapartida, as populações de abutres foram durante décadas envenenadas
pelos agricultores, que também caçaram sistematicamente chacais e hienas para evitar que os seus animais
fossem dizimados.
A vida selvagem atrai turistas que vêm de perto e de
longe, e motiva frequentemente tanto os locais como
os estrangeiros a viagens ao território selvagem, apesar dos (ou talvez devido aos?) escorpiões e cobras que
podem aparecer quando se acampa na natureza. Mas
os animais domésticos, como as cabras, as ovelhas, o
gado, os burros e os cavalos ocupam uma parcela equivalente, se não maior, nas actividades económicas.
Henning Melber

Namibia’s wildlife is one of the tourist attractions. The
“Big Five” (lion, elephant, buffalo, leopard and rhinoceros) all roam the Etosha Pan, once the world’s largest
game reserve. Thousands of flamingos regularly visit for
their annual temporary stay in the saltpan, which during
a good rainy season is filled with water. The country’s
bushveld is home to the world’s highest known number
of cheetahs, while the mountain areas host large groups
of baboons but also leopards, preferring these as a diet.
The perennial rivers along the Northern border are
home to crocodiles and hippopotamuses and their local
environment contributes to the variety of landscapes,
flora and fauna, in which different species thrive, including the majestic sea eagles nestling along the Orange
River. Numerous other bird species add to the richness
of life in this mainly harsh country.
The Namib Desert offers its own genuine environment for many small animals surviving against all odds.
Among the bigger ones are Oryx antelopes in the Khomas Highland stretching into the Namib. More spectacularly the desert elephants roam valleys in Damaraland
towards the Atlantic coast. But also the wild horses at
the Namib Rand between Keetmanshoop and Lüderitz in
the South are a rare phenomenon.
The Cape Cross Seal Reserve 130 km north of Swakopmund is home to the world’s largest breeding colony of
Cape fur seals. While they are staying in large numbers
the smell is almost unbearable. Seasonal baby seal hunting is among the most controversial activities undertaken there while visitors are banned from entering. It
regularly draws international protest from animal rights
activists.
Poaching has dramatically increased and the country’s well-established nature conservation is confronted
with large-scale organized crime and the smuggling to

mainly East Asian markets of looted parts of endangered
species. There are also tensions between local farmers and the damage elephants or lions cause outside of
protected game reserves to their property (harvest or
herds), with farmers killing the intruders. Community
based tourism tries to find ways protecting the kind of
capital these animals represents for them.
A variety of antelopes and other game (including
giraffes and wild cats, at times even elephants) offer an
attractive market for organized and regulated trophy
hunting, which is a growing commercial activity securing income for private farmers, tour operators and
government. In contrast, the variety of vultures were for
decades poisoned by farmers, who also systematically
hunted jackals and hyena to protect their animals from
being decimated.
The wildlife attracts tourists from near and far and
often motivates locals as much as foreigners for trips
into the wilderness – despite (or maybe because of?)
the scorpions and snakes that can come across when
camping in the nature. But domesticated animals such as
goats, sheep, cattle, donkeys and horses are as much if
not even more an integral part of economic activities.
Henning Melber

87

Struthio camelus,
Avestruz,
Common ostrich
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à	Coracias caudatus,

Rolieiro-de-peito-lilás,
Lilac-breasted roller
â	Merops persicus,

Abelharuco-persa,
Blue-cheeked bee-eater
æ	Ploceus velatus,

Tecelão-mascarado-do-sul,
southern masked weaverSouthern carmine bee-eater

á	Calendulauda sabota,

Cotovia sabota,
Sabota Lark
ä	Merops nubicoides,

Abelharuco-róseo-do-sul,
Southern carmine bee-eater
à	Corythaixoides concolor,

Turaco-cinzento,
Grey-go-away bird
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Melierax canorus,
Açor-cantor-pálido,
Pale chanting goshawk

Coracias caudatus,
Rolieiro-de-peito-lilás,
Lilac-breasted roller
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Anhinga rufa,
Mergulhão-serpente,
African darter

Philetairus socius,
Tecelão-social,
Sociable weaver
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Scopus umbretta,
Cabeça-de-martelo,
Hamerkop

Alopochen aegyptiacus,
Ganso-do-egipto,
Egyptian goose
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à	Eupodotis vigorsii,

Abetarda-do-karoo,
Karoo korhaan
â	Plectropterus gambensis,

Pato-ferrão,
Spur-winged goose
æ	Numida meleagris,

Galinha-do-mato,
Helmeted guineafowl

á	Tockus erythrorhynchus,

Calau-de-bico-vermelho,
Red-billed hornbill
ä	Afrotis afraoides,

Sisão-de-asa-branca,
Northern black korhaan
à	Lophotis ruficrista,

Abetarda-de-poupa,
Red-crested bustard
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Tockus leucomelas,
Calau-de-bico-amarelo,
Southern yellow-billed hornbill

á	Corvus capensis,

Gralha-do-cabo,
Cape crow
à	Dicrurus adsimilis,

Drongo-de-cauda-forcada,
Fork-tailed drongo
100

101

à	Pelecanus onocrotalus,

Pelicano-branco,
Great white pelican
â	Vanellus armatus,

Abibe-preto-e-branco,
Blacksmith lapwing

á	Actitis hypoleucos,

Maçarico-das-rochas,
Common sandpiper
ä	Tringa stagnatilis,

Perna-verde-fino,
Marsh sandpiper
à	Himantopus himantopus,

Pernilongo,
Black-winged stilt
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Butorides striata,
Socozinho,
Striated heron
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Ploceus intermedius,
Tecelão-pequeno-de-mascarilha,
Lesser masked-weaver
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Quelea quelea,
Quelea de bico vermelho,
Red-billed quelea

Hirundo smithii,
Andorinha de cauda longa,
Wire-tailed swallow
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Giraffa camelopardalis,
Girafa,
Giraffe
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Oryx gazella,
Órix-austral,
Gemsbok
112
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Panthera leo,
Leão,
Lion

Crocuta crocuta,
Hiena-malhada,
Spotted hyena
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Phacochoerus africanus,
Javali-africano,
Common warthog
Buphagus africanus,
Pica boi de bico amarelo,
Yellow-billed oxpecker

Acinonyx jubatus,
Chita,
Cheetah
116
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Connochaetes taurinus,
Gnu-de-cauda-preta,
Blue wildebeest
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Equus quagga,
Zebra-comum,
Common zebra
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ß	Tragelaphus strepsiceros,

Cudo,
Great kudu
à	Antidorcas marsupialis,

Cabra-de-leque,
Springbok
â	Raphicerus campestres,

Punja,
Steenbok
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Aepyceros melampus,
Impala,
Common impala
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Hippopotamus amphibius,
Hipopótamo-comum,
Hippopotamus
126

127

Crocodylus niloticus,
Crocodilo-do-nilo,
Nile crocodile
128
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á	Stigmochelys pardalis,

Tartaruga-leopardo,
Leopard tortoise
à	Harpagophora diplocrada,

Milopide,
Millipede
130

Scarabaeus viettei,
Besouro-rola-bosta,
Dung beetle
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Arctocephalus pusillus,
Lobo-marinho-sul-africano,
Brown fur seal
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Arctocephalus pusillus,
Lobo-marinho-sul-africano,
Brown fur seal
134

135

5

Landscapes

Paisagens
A Namíbia também é apelidada de “terra entre dois desertos”. Estende-se desde a costa atlântica e o deserto
do Namibe a oeste até ao Kalahari a leste. Dois terços
do território nacional estão classificados como semi-árido e um quarto como árido. O rio Orange no sul, e
os rios Cunene, Okavango e Zambeze no norte são os
únicos rios perenes, e são fronteiras naturais com a
África do Sul, Angola e Zâmbia, e Zimbabué e Botsuana
respectivamente, sendo que o Okavango atravessa o
Botsuana para terminar num delta espectacular.
Grande parte do fascínio do país reside na combinação única de características, que combinam a
variedade dos povos e dos seus modos de vida com a
diversidade dos locais e das suas flora e fauna, como já
se salientou nos capítulos anteriores. Por mencionar,
até agora, ficou a Welwitschia mirabilis (que recebeu o
nome do botânico austríaco Welwitsch), um outro fenómeno singular. Frequentemente chamada de “fóssil
vivo”, é considerada a planta do mundo que vive mais
tempo. Algumas têm mais de mil anos, e outras talvez
cheguem aos dois mil anos de idade. Só se encontra
no deserto do Namibe, entre Swakopmund e o sul de
Angola. O maior espécimen conhecido é uma atracção
turística perto de Swakopmund, logo depois de passar
o “vale da lua”, que se estende abaixo do nível do mar
até ao leito seco do Swakop: uma paisagem desértica e
lunar que é fascinante por si só.
Uma outra face do deserto do Namibe, várias centenas de quilómetros a sul e no sentido do interior, é
o Sossusvlei. Algumas das dunas mais altas do mundo constituem uma atracção para visitantes locais e
estrangeiros. Estes partem do acampamento-base, de
preferência de manhã cedo ou ao fim da tarde, para
percorrerem as formações arenosas que ficam avermelhadas ao nascer e ao pôr-do-sol. As árvores secas
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e mortas apontam como dedos esqueléticos para o
céu, e em estações de chuvas fortes formam-se lagos
nas bacias hidrográficas que sublinham a beleza de um
clima agreste.
Daí até ao Desfiladeiro do Rio do Peixe é uma viagem de algumas horas mais para sul. O leito do rio só
transporta água depois de chuvas fortes no continente,
que alimentam o Rio do Peixe a partir da barragem de
Hardap de Mariental para jusante, e durante a estação
seca e fria convida a longas caminhadas. O contraste do
ambiente agreste com a vegetação luxuriante e a abundância de água nos rios setentrionais Cunene, Cavango
e Zambeze, com algumas cataratas e cascatas, não
pode ser maior. Os desertos, savanas, matas e algumas
parcelas semi-tropicais no norte criam um mosaico que
sublinha os contrastes que só a natureza pode oferecer.
As várias faces da Namíbia são visíveis nas suas
pessoas, formações rochosas e arenosas, vegetação e
vida selvagem, com paisagens que proporcionam uma
sensação de solidão. As áreas extensas permitem experienciar retiros naturais solenes onde o silêncio consegue ainda ser ouvido, a menos que o habitat levante as
suas vozes. A observação de milhões de estrelas no céu
nocturno, nestes locais aparentemente preservados da
poluição visual, lembra-nos quão pequenos somos no
universo, e o pouco que dele conhecemos.
Henning Melber

Namibia is also dubbed the “land between two deserts”.
It stretches from the Atlantic Coast and the Namib Desert
in the West to the Kalahari in the East. Two-thirds of the
national territory is classified as semi-arid and a quarter
as arid. The Orange River in the South and the Kunene,
Okavango and Zambezi in the North are the only perennial rivers and natural borderlines to South Africa, Angola and Zambia, Zimbabwe and Botswana respectively,
while the Okavango crosses into Botswana to end in the
spectacular delta.
Much of the country’s fascination lies in the unique
combination of features, which combine the variety of
people and their lifestyles with the diversity of places
and their flora and fauna, as already in parts highlighted
in the chapters before. Not mentioned so far has been
the Welwitschia mirabilis (named after the Austrian
botanist Welwitsch) as another singular phenomenon.
Often called a “living fossil” it is considered to be the
longest living plant on earth. Some are dating back over
a thousand, maybe even two thousand years. It is only
found in the Namib Desert between Swakopmund and
Southern Angola. The biggest known specimen is a tourist attraction outside of Swakopmund, soon after passing the “moon valley” stretching down below sea level to
the mainly dry riverbed of the Swakop - a rocky desert
moon landscape fascinating in its own right.
Another face at the edge of the Namib Desert several hundred kilometers further south and towards the
inland is Sossusvlei. Some of the highest dunes in the
world are an attraction for local and foreign visitors.
They depart the rest camp preferably during early morning or late afternoon hours for walking the sand formations bathing reddish in the sunrise or sunset. The dead
dry trees pointing like finger-bones into the air where
during a good rainy season water from the catchment

area is forming a lake underline the beauty of a harsh
climate.
From there to the Fish River Canyon is a few hours
drive further south. The riverbed carries water only after
good rainfalls inland feeding the Fish River from the Hardap Dam outside of Mariental onwards, while during the
colder dry season it invites for long walks. The contrast
of the harsh environment with the lush vegetation and
abundance of water in the Northern Kunene, Kavango
and Zambezi rivers with some cataracts and waterfalls
cannot be bigger. Deserts, savannahs, bush and some
Northern semi-tropical patches create a blend, which
stresses the contrasts only nature can offer.
Namibia’s multiple faces are visible in its people,
rock and sand formations, vegetation and wildlife,
with landscapes offering a feeling of solitude. The vast
areas allow experiencing solemn natural retreats where
silence can still be heard, unless the habitat raises its
voices. Viewing at such places seemingly unspoiled from
pollution the night sky with the millions of stars reminds
one of how small we are in a universe, of which we know
so little.
Henning Melber
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Welwitschia mirabilis
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Kamanjab

Solitaire
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Parque Nacional Etosha
Etosha National Park
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Ruacana
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Ruacana
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Goageb
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Rio Cubango
Okavango River
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Rio Cunene
Kunene River
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Rio Namushasha
Namushasha River
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Rio Namushasha
Namushasha River
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Desfiladeiro do Rio Fish
Fish River Canyon
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Costa dos Esqueletos
Skeleton Coast
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Costa dos Esqueletos
Skeleton Coast
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Sossusvlei
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Sossusvlei
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Sossusvlei
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Sossusvlei
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Sossusvlei
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Sossusvlei
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Sossusvlei
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Sossusvlei

180

181

Ruimte
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Ruimte
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Ruimte
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