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Introdução

No início deste ano candidatei-me ao Prémio Fernando Távora instituído pela Ordem
dos Arquitectos Portugueses e organizado pela sua Secção Regional Norte com uma
proposta de viagem de investigação ao Deserto do Namibe, intitulada Diário do
Deserto – Namibe 2009 que mereceu a aprovação do júri. O prémio permitiu-me
organizar as reflexões e emoções recolhidas e sentidas ao longo da viagem e as
informações que nela ou sobre ela me foram sendo transmitidas. A preparação e
realização do filme, que a seguir apresento, para mim constituíram também uma
viagem. 

Constavam da proposta apresentada a concurso as razões da escolha deste destino de
viagem, que passo agora a sintetizar: o meu trabalho como projectista e como
investigadora em África tem incidido em áreas urbanas e peri-urbanas, espaços de
profundas transformações e de crescimento acelerado, espaços colonizados,
delapidados e de confronto, onde as lógicas geradoras do caos parecem
intransponíveis. Mas as cidades africanas são sobretudo espaços de surpresas e de
encontros e foi assim que em Luanda entrei em contacto com o CE.DO – Centro de
Estudos do Deserto. Associação de carácter científico, apartidária e laica, sem fins
lucrativos, que tem como objectivo contribuir para o estudo das regiões áridas e semi-
áridas de Angola, em particular do Deserto do Namibe. Dos projectos científicos em
curso no CE.DO, chamou-me à atenção o projecto de pesquisa do antropólogo
Samuel Aço, Os Comerciantes do Deserto, que está ligado a um projecto mais vasto
Angola em Movimento: sociabilidades e trocas económicas informais coordenado por
Marzia Grassi, investigadora do ICS.

O espaço do Deserto do Namibe, as fronteiras entre o deserto e os assentamentos,
entre o deserto e o mar, a travessia, o encontro e as trocas entre comerciantes e
pastores e, por outro lado, o encontro e a troca de pesquisas antropológicas,
económicas e espaciais, possíveis através do CE.DO, levaram-me a fazer a mala e
meter-me ao caminho. Mas para melhor entendimento da minha opção de viagem
pelo Deserto do Namibe é necessário explicar que o meu interesse se situa
exactamente na diferença entre o que são áreas resultantes de um processo
desertificação, causado pela desflorestação, contaminação ou exploração intensiva de
recursos, e o território deste deserto, natural e antigo, que constitui um ecossistema
único – que integra populações, animais, plantas, sol, vento e mar – biológica,
económica e culturalmente dinâmico.

Acompanharam-me nesta viagem dois amigos, a antropóloga Cristina Rodrigues e o
fotógrafo Jorge Ferreira. As suas duas diferentes “visões” do território permitiram-me
reflectir com maior precisão e qualidade durante a viagem e integram o relato que a
seguir vou fazer. Fizemos uma primeira viagem de preparação no tempo quente de
Fevereiro, que durou cerca de doze dias e finalmente, entre Julho e Agosto, no
“cacimbo”, que é fresco e seco, viajámos vinte e dois dias.

Nas duas viagens contei sempre com o apoio imprescindível dos dois principais
fundadores do Centro de Estudos do Deserto – o antropólogo Samuel Aço e a Teresa
Aço. O seu acolhimento, informações e a sua amizade, aqui agradeço vivamente.

Quero clarificar que na minha “errância” pelo deserto do Namibe – que é considerado
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um dos mais antigos do Mundo, tendo pelo menos 80 milhões de anos, estendendo-se
numa faixa do litoral Sul de Angola e Norte da Namíbia, com cerca de 50.000 km2
(Namib quer dizer enorme) – eu percorri aquela pequeníssima parte onde a
proximidade da cidade do Namibe ainda se faz sentir, num território de encontro entre
mar, rio Curoca, zonas áridas e semi-áridas, dunas, lagoas, pescadores, pastores e
comerciantes. O mapa que aqui apresento é uma planta da rede hidrográfica da
Província do Namibe que consta do Plano de Desenvolvimento Integrado da
Província, elaborado em 2007. Nela estão representados os rios de leito seco a sépia;
todos os outros a azul são rios temporários, à excepção do Rio Cunene na fronteira
entre Angola e a Namíbia, que é um rio permanente. Esta, entre todos as plantas do
plano, é a mais representativa da área desértica e semi-desértica e por isso a usei
como base para traçar a rota que segui.    

Com este diário de viagem participo na discussão sobre o território do Deserto, local
de confronto entre diferentes lógicas de regulação. Não pretendendo apresentar uma
compilação de informações, mas antes transmitir conhecimento através do que vivi
nesta viagem, ou do que procurei conhecer através do que lá vivi. Como escreveu o
Fernando Pessoa “o que vemos, não é o que vemos, senão o que somos”.

Mas esta foi também, uma viagem de encontro entre os mitos do deserto e os
antepassados que me habitam e os mitos e os antepassados que habitam aquele
deserto.

À partida pensei usar como fio de Ariadne a rota dos comerciantes do deserto,
seguindo a sua errância, as suas pistas, percursos, cruzamentos e paragens na sua
busca de pastores. Mas tal como a bifurcação dos caminhos no deserto, também este
diário bifurca em muitas direcções, porque tal como ficou escrito em Toledo desde o
século XIII: “não há caminhos, há que caminhar”. 

Acrescento uma ideia expressa nas “Origens da Arquitectura” do Leonardo Benevolo
e Benno Albrecht e que para mim é uma “chave”para esta conferência:  
“Já não acreditamos na renovação acelerada, mas descobrimos com surpresa,
juntamente com o novo, o valor das coisas imutáveis, da permanência, da afinação
lenta.”
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“No deserto mais solitário, porém se efectua a segunda transformação: o espírito
torna-se leão; quer conquistar a liberdade e ser senhor no seu próprio deserto”.

Assim falava Zaratustra no discurso das três transformações
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Com o Nietzsche na bagagem parti então de Portugal, no cantinho da Europa, para o
Deserto do Namibe em Angola. Chegada a Luanda segui directa de avião para o
Namibe. Aeroporto apinhado, de filas intermináveis, cruzadas. Com os meus
companheiros de viagem, fomos engrossar uma das filas ondulantes de famílias,
malas, sacos e caixas térmicas que serpenteiam a caminho do check-in. Finalmente o
novelo desfez-se, entrámos na sala de embarque e voámos para o Sul. Ao espreitar
pela janela pude ver a pequena sombra do avião lá em baixo na areia e de repente a
aproximação do avião à sua sombra cada vez maior, até se fundirem num só.
Aterrámos.

À chegada ao Namibe, na busca de vestígios dos meus antepassados (trisavós) que
aportaram a Mossâmedes, actual Namibe, vindos de Pernambuco, foi-me apontado
como obrigatório o encontro com a arte funerária Mbali, (arte dos Kimbares) referida
por Gilberto Freyre como um caso de cultura afro-cristã, influência “brasileira” dos
tais colonos portugueses que vieram de Pernambuco em meados do século XIX,
empurrados pela independência do Brasil. Chegaram com engenhos, escravos,
mobílias, transportando uma cultura que já era de fusão.

O que vimos da arte funerária Mbali é muito invulgar em África: cruzetas funerárias,
geralmente de pedra filtro ou pedra sabão, colocadas no cemitério um ano após o
óbito, numa cerimónia conhecida por festa das cruzetas. As cruzetas parecem ter uma
função de propiciação do espírito do morto, identificação e veneração. Descrevem o
que as pessoas foram em vida, o que faziam, como eram fisicamente, os seus maiores
interesses, acontecimentos marcantes, mas as historias que aí se contam são frágeis
face às chuvas e ventos fortes e muitas cruzetas estão partidas. No cemitério de São
Nicolau, algumas obras são atribuídas a um artista canteiro Victor Jamba, que foi
escravo e mais tarde veio a Lisboa aprender cantaria.

Mas como explicar quem são os Kimbares ou Mbali? Carlos Lopes definiu-os como
“um status social e cultural”, e Estermann como: negros descendentes dos antigos
escravos e trabalhadores das fazendas que assimilaram grande número de elementos
culturais dos seus antigos patrões e que pelos conhecimentos adquiridos passaram
mais tarde a trabalhadores domésticos ou artífices. Estes seriam os Mbalis próprios,
havendo ainda os que viraram Mbali, ou seja indivíduos de etnias locais que “por
vestirem panos e falarem português a si mesmo se intitularam Mbalis. Havendo assim
Kuvales, Cuanhamas, Cuissis, Quilengues, Quilengues-humbes, Cuandos, Ganguelas
e Muílas que haviam virado Mbalis”. Houve quem nos dissesse agora que Kimbares
são todos os que viviam nos kimbos; mas afirmaram, os “Umbundos” (Ovimbundo)
dificilmente são aceites como Kimbares. No entanto, também nos disseram, a língua
que falam é kimbundo misturado com umbundo e com português. Não são coisas que
se possam entender com uma ou duas viagens, há quem ande uma vida inteira a tentar
decifrar!  

Quando visitámos o porto mineiro do Saco Mar, descobrimos adornado às estruturas
arruinadas do porto, mais um cemitério com arte funerária Mbali e daí subindo
sempre encontrámos o velho farol colonial, a abrir-se ao meio, lado a lado com o
novo. 
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Mas ainda na busca de vestígios do passado, paralelamente à descoberta das casas
onde nasceram e viveram a minha bisavó e o meu avô e ao encontro de familiares,
assuntos pessoais, mas que também fazem parte desta viagem, continuei procurando
as memórias mais antigas da cidade: as furnas do morro da Torre do Tombo. Grutas
escavadas a punho na rocha que foram abrigo de mareantes de diversos países que aí
faziam a “aguada”. Consta que o nome de Torre do Tombo foi dado por um tenente-
coronel português, que nos finais do século XVIII, registou um conjunto de inscrições
datadas de 1641 a 1770 dos tais mareantes e corsários. Posteriormente, já no século
XIX, as furnas serviram de abrigo a pescadores algarvios que aportaram a
Mossâmedes em caíques, palhabotas e barcos à vela e mais tarde serviram de
armazéns às pescarias que aí se instalaram. Actualmente as grutas estão abandonadas
e com lixo; no entanto as inscrições foram classificadas pelo Governo Angolano que
prepara candidatar à Unesco a sua classificação.

E vamos ter que seguir viagem deixando para trás a arquitectura da cidade, a antiga, a
modernista e a popular, todas do maior interesse, bem como o ponto de encontro com
os amigos que nos ajudaram a preparar a viagem à volta de cervejas e dos famosos
caranguejos de Mossâmedes. Para trás fica também a nova imagem da praia como
espaço de estudo, percorrida por estudantes decorando as suas lições.
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Continuámos a descida para Sul até à cidade de Tômbwa, antigo Porto Alexandre.
Antes da minha viagem, à conversa com o artista angolano Yonamine, ele disse-me:
tens que ir ver o cemitério que está a ser engolido pela areia! E mostrou-me umas
fotografias impressionantes. Essas imagens acompanharam a preparação da minha
viagem, aumentando o sentido de urgência: “ver” qualquer coisa que está a
desaparecer. 

Confirmei agora que uma estranha beleza habita aquele local, mas também uma certa
angústia que nos afasta dali, talvez pela dificuldade de caminharmos sobre o
desconhecido. Pude ver depois que a localização muito próxima do mar colocou
aquele cemitério, tal como a toda a zona costeira e a própria cidade de Tômbwa, numa
situação “encalhada” entre deserto e mar. E fiquei a pensar como o problema da
fixação humana no espaço de relação deserto/mar parece uma luta desigual, sabendo-
se que aquele deserto existe por causa das condições do mar naquela zona (corrente
fria de Benguela) e a mobilidade das areias ocasionada pelo vento, as garroas; não é
processo fácil de controlar. 

Mas naquela zona litoral não só o que é construído é instável. Instáveis foram também
as pescarias coloniais e as actividades associadas (seca, conserva, farinhas). Nestas
feitorias, inicialmente, a mão-de-obra era constituída por escravos, substituídos,
aquando da abolição deste regime, por colonos algarvios entretanto desembarcados.
Mais tarde também por ali passaram poveiros, cabo-verdianos, madeirenses,
cabindas...ao mesmo tempo que se recrutavam trabalhadores no interior, no Andulo,
Menongue e no Cunene, segundo Isabel Medeiros, em condições de “autêntica
exploração humana”. Refere também esta autora que alguns trabalhadores registados
como residentes no Norte de Angola, eram presos políticos, relacionados com a
guerra colonial. 
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Sobre as baleias que apareciam nesta zona, fica a referência do navegador do século
XVI Duarte Pacheco Pereira registada no Esmeraldo de Situ Orbis: “Na manga das
areias algumas vezes durante o ano vêm do sertão alguns negros a pescar, os quais
fazem casas com costas de baleias, cobertas com algas e em cima lançam areias e aí
passam a sua triste vida”. Baleias, consta que por vezes ainda se avistam ao largo e
alguns de nós sonham sentir-se Jonas na barriga da baleia.

Chegados a Tômbwa, vimos as pescarias, os estaleiros, os mercados, a agência
bancária, projecto do Pancho Guedes, e o bar do Sr. Conrado que tem pescaria e é
poeta e artista. 
Abastecemos e partimos.
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Voltámos costas ao mar, entrando pelo interior do deserto. O Deserto, tal como o mar,
tem aspectos ilusórios, efeitos singulares produzidos pela luz, miragens. Henrique
Galvão, em Outras Terras, Outras Gentes, disso fala na sua passagem por esta zona:
“Com a força do sol multiplicam-se efeitos de miragem. Ora vemos lagos espelhentos
que se somem na terra, à medida que nos aproximamos, ora parece o próprio mar
que está na nossa frente, com arquipélagos fantásticos e silhuetas de veleiros”. Uma
miragem só pode existir em determinadas condições mas só acontece efectivamente
quando alguém a “teve”, como se tem um sonho ou uma revelação. São como
espelhos colocados no território que nos reflectem a nós também e esse complexo
jogo de espelhos que é o deserto, é que faz o seu fascínio! 
Avançamos.

Enganadoras as picadas, muitas vezes quando se bifurcam e não se sabe qual deve ser
exactamente a escolha, quando se multiplicam, triplicam, quadruplicam em hipóteses.
No início de uma primeira viagem o pânico instala-se, quando ao fim de uma hora
voltamos exactamente ao mesmo ponto de partida, porque um caminho traçado tem
sempre um sentido, uma anterior presença, uma “intenção”, só que nem sempre é
aquele que de momento procuramos. Para que tudo corra bem, é preciso viajar com
quem sabe ler os caminhos, como por exemplo o Álvaro Batista. Diz ele que as
picadas são o jornal do Mucubal! Olhando, eles sabem quem lá andou, que direcção
tomou e ainda se calhar o que anda lá a fazer.

A nós cabe contar o que se vai conhecendo no caminho…a plumagem rala dos capins,
algumas acácias, espinheiras espaçadas, às vezes algum gado que espreita curioso. E,
é claro, a extraordinária Welwitschia Mirabilis. Espécie que só existe no deserto do
Namibe e que se pensa poder viver mais de 1.000 anos. Darwin chamou-lhe o
“ornitorrinco do reino vegetal”; a mim pareceram-me aranhas gigantes fossilizadas.
Depois, quando me aproximei, achei-as de uma estranha beleza. Provavelmente por
causa da sua aparência, ou se calhar porque tudo o que pertence ao deserto é mítico,
às vezes é erradamente referida como carnívora. Afinal tem é um mecanismo
extraordinário que a torna capaz de absorver humidade marítima, de a armazenar
quando pode e de viver sem ela um tempo bastante longo. A afirmação de Andrew
Warren que as espécies que vivem no deserto podem guardar as chaves para a nossa
sobrevivência futura, aumenta o nosso interesse por elas. Mas vamos deixar para os
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biólogos este assunto e vamos avançar em busca dos vestígios mais antigos de
ocupação humana nesta zona, que nos indicaram estarem situados na área de
Kapolopopo, já na savana. 

Entre o deserto e a savana fica o Pico do Azevedo, estrutura arruinada de um posto
fiscal da época colonial. Ruínas fincadas às pedras, um embondeiro e uma “salvadora
pérsica”, à volta gado disperso, expectante. Surpreendente como aquelas ruínas são
tranquilizantes! Sinal de uma passagem humana, como uma pausa que faz falta no
discurso. Depois avançámos …encontrámos outras marcas enigmáticas, passámos três
montes disfarçados de zebras e chegámos à savana, à grande festa: gazelas, faisões,
codornizes… 

4

Procurámos o caminho para Tchitundu-Hulo, até encontrarmos um sambo onde
estavam meninas e algumas crianças. Não falavam português mas entenderam a
pergunta e indicaram o caminho. Entretanto chegaram os homens, estavam
desconfiados. São Mukwissi disse o Samuel Aço. Mais à frente, passámos numa
“zona de negócio”, onde já estava um grupo muito animado, homens e mulheres de
diferentes idades, já muito alegres da bebida. Vinha ainda a chegar outro grupo
arrastando um borrego para trocar por vinho. Também apontaram o caminho e
pediram mais cigarros e fotos. Fomos embora rápido, mas foi o primeiro contacto
com uma “loja de mato” instalada numa área de pastores nómadas. Seguimos, e foi
então que encontrámos o mais velho Sapica, que falava português e nos veio mostrar
onde podíamos passar nas mulolas (rios secos) e nos guiou, com o filho, até à gruta de
Okeleva.

Entrámos e na boca aberta da gruta, com respeito, deitámos vinho “para Deus ficar
contente”, disse o Samuel, E o resto, bebemos nós, com Sapica, para também
ficarmos contentes. Dentro da gruta, uma espécie de barriga de baleia, sentimo-nos
como num espaço sacro onde se instala naturalmente o silêncio; a ligeira elevação
como num altar e as perfurações laterais como capelas inacessíveis. As 59 pinturas
geométricas, na sua maior parte com algumas elementos claramente zoomórficos,
tornam aquele espaço num local que, passada a revelação, se transforma em enigma.
O que são aquelas pinturas?

Manuel Gutierrez que tem andado há já vários anos a pesquisar a arte parietal de
Angola, afirma, que as pinturas da gruta de Okeleva datam do inicio da nossa Era
(cerca de 2.500 anos) e pôde comprovar que são também dessa época os vestígios no
solo das primeiras ocupações humanas da gruta. Okeleva está situada junto ao
inselberg onde se encontra um número considerável de gravuras, cerca de 2.000,
formando grupos que parecem obedecer a diferentes lógicas de execução e de leitura.
Também parecem ter datações diferentes e, segundo Gutierrez, são mais recentes do
que as pinturas das duas grutas, a de Okeleva e a de Mulume, situada mais acima. O
soba Inácio Macheca informou Gutierrez, que os antepassados lhe tinham transmitido
que as gravuras tinham função de orientação geográfica ou topográfica.

Sobre aquele morro outras histórias têm vindo a ser contadas:
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“Dizia aquele professor de português que há muitas gerações, era uma vez, tinha
havido no alto do maior daqueles morros um acampamento que se chamava tyitundu-
hulu, acampamento do céu, ou então, segundo outras fontes era o próprio morro que
se chamava monte das almas, ou monte da derradeira morada, porque era um lugar
sagrado onde as pessoas vinham de tudo à volta para rezar ali, e tinha mesmo sido
uns que antigamente viviam sempre lá até que uma leoa, um dia, decidiu vir parir em
cima do próprio platô e foi morar com as crias na tal casa maior para onde arrastou
também uma mulher mais velha...e o povo então debandou todo dali e mesmo até
hoje não tem mais quem se atreva a voltar lá porque quem subir outra vez nesse
morro e se descuide e olhe para trás uma só vez que seja, há de ser perseguido pela
leoa e pelas crias durante a vida inteira e mais cedo ou mais tarde vai acabar mas é
nas garras e na goela dela...”.

Assim falava o Sábio Lusitano na Terceira Metade do Ruy Duarte de Carvalho

No morro do Tchitundu-Hulo, o Álvaro Batista apontou-nos no platô uns círculos de
pedras, que poderão ser vestígios de habitações talvez daqueles “que antigamente
viviam sempre lá” antes da leoa. Pois é, entre o que nos é desvendado e o que
permanece oculto, há um longo caminho a percorrer. 

Quando deixámos o mais velho Sapica no seu kimbo ele apontou aí com orgulho a
árvore onde fizeram as eleições dizendo que veio gente, muita gente mesmo. 
E assim seguimos.

5

É sempre emocionante deparar com o esquema circular dos “sambos” que pontua
nalguns locais o território por onde passamos. Sejam os pequenos círculos de ramos
em volta de uma espinheira, sejam os círculos maiores com clareiras abertas,
resultantes da apanha dos arbustos que depois formam as cercas. A função é a mesma,
acolher temporariamente pastores e rebanhos por períodos curtos: são os espaços de
apoio à prática da transumância. Olha-se em redor e tudo bate certo: os recursos
existentes, o esforço reduzido e a localização.

Dentro dos sambos, vêem-se por vezes outros círculos mais reduzidos, que servem
para guardar os animais mais pequenos, e vêem-se também os pequenos abrigos
cónicos que são as habitações. As cubatas têm normalmente cerca de 1m de raio e 2m
de altura e são estruturadas por estacas preenchidas por uma mistura de terra, capim e
bosta de boi, com uma pequena entrada que parece sempre desproporcionada em
relação à altura dos pastores, geralmente bastante altos. Por vezes próximo de alguns
sambos vêem-se “arimos”, pequenas áreas de plantação ocasionais contidas também
elas em círculos cercados.

Recorro agora ao Ruy Duarte de Carvalho para falar de outro círculo maior, que
chega a ter mais de 80m de diâmetro e que acolhe o conceito mais difícil que é o de
“onganda”:

“O conceito de Onganda aplica-se tanto ao terreno doméstico e permanentemente
habitado por uma ou mais famílias Kuvale como à entidade social que esse grupo de
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pessoas constituiu com todos os seus pertences, móveis e imóveis, vivos e
inanimados, materiais e simbólicos, filhos, criados, gado, utensílios do leite e Fogo,
por exemplo. Onganda, desta maneira, exprime o conceito universal de «casa».
Referidos a essa Onganda há pessoas e animais que de facto jamais habitam ou
utilizam o espaço físico restrito, cercado que a assinala. Mas pertencem a essa
«casa», a essa onganda”.

Mas é mesmo preciso ler Vou lá Visitar Pastores para melhor entender esta questão,
como se funda uma onganda, como vários pastores coabitam ou como o gado é
distribuído. A organização social das ongandas, como Ruy Duarte de Carvalho define,
funda-se numa dinâmica social consciente, que se reproduz de uma forma complexa.
Olhando os esquemas de ongandas feitos por Estermann, ocorre-me que a geração
destas formas construídas – ongandas, sambos e arimos – talvez remeta para
estruturas fractais, parecendo vir a dar razão à teoria dos African Fractals do Ron
Eglash, etno-matemático que tem vindo a demonstrar como em muitos aspectos as
formas de geração de algumas construções e desenhos africanos são baseadas em
modelos fractais. Outro aspecto de algumas destas construções é a sua profunda
identificação com o território natural, de tal forma que, por vezes, à primeira vista, é
difícil distinguir entre o que é natural e o que resulta de acção directa do homem. E aí
remete-nos para a Organização do Espaço do Távora:

“Mas mesmo nesta base ou dentro desta visão parcial dos fenómenos de organização
do espaço, não poderão excluir-se deles quer as formas naturais – e mesmo aquelas
que possam considerar-se puras, isto é não tocadas pela mão do homem – quer as
suas relações com as obras humanas, relações tão íntimas, infinitas e inesgotáveis,
que não é possível saber onde umas acabam e as outras começam”. 

Este foi um dos pontos de partida para esta viagem. No decorrer da qual foi possível
observar que, para além das construções que já referimos ongandas e sambos próprias
de Kuvales e das simples covas cavadas na terra que por vezes servem de abrigo aos
Kwissi, caçadores/recolectores, outras estruturas construídas aparecem por estas
bandas: alguns vestígios de tentativas coloniais para fixação dos pastores, bebedouros
e moinhos por exemplo, ou de controlo de caçadores, como o Pico do Azevedo e as
construções resultantes dos negócios que se implantam. 

Mas para encontrar pastores é preciso procurar, por exemplo, junto às cacimbas
(nascentes) onde vão buscar água. Foi assim que encontrámos um grupo a descansar.
Estavam a jogar uela, um jogo em que cada pedra representa um boi e, ao lado, um
grupo de rapazes praticava salto em altura. Foi uma agradável pausa no caminho. 

6

Seguimos então para Njambasana no estuário do rio Curoca, nosso oásis e nosso porto
de abrigo. “Njamba” quer dizer elefante e “san” recordação. Memória provável de um
elefante que morreu no Cunene e foi parar à lagoa do Curoca.

Henrique Galvão, quando lá passou escreveu assim: 

“Entre os morros descansa como doce surpresa, uma lagoa sonhadora, de onde se
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levantam aves ribeirinhas, entre balsas muito verdes. É um dos suaves mistérios do
Deserto. E não é só fresca esta lagoa. É imponente também, com a sua moldura de
fantasmas pardos, os seus buracos escancarados, as suas guardas bárbaras e muito
quietas. Formou-se com águas do Coroca, rio que tira a alegria e o pitoresco, do
contraste em que está com as terras depiladas que banha e que viaja no Deserto,
desde as bandas da Chela até Porto Alexandre”.

Nessa altura só existiam algumas cubatas dispersas de gente que vinha fazer alguma
agricultura e, na zona mais central, cerca de seis casas habitadas por Kimbares, onde
se fazia a troca de animais, trazidos pelas populações do interior, por arroz, milho,
mantas e panos. Depois começou a crescer. Sobretudo a partir de 2002 com o
realojamento das vítimas das cheias provocadas pelo rio Giraul que arrasaram um
bairro inteiro da cidade do Namibe. Essa população, maioritariamente Umbundos,
começaram a cultivar nos terrenos férteis da lagoa e ocupam actualmente um bairro
chamado 1 de Dezembro. Com esse, no total, existem cinco bairros, espalhados entre
a lagoa e a estrada. São constituídos por populações que vieram de zonas distintas,
como é o caso do bairro situado nos “paus”, habitado por Kwepe que vieram do
Umbú, onde o soba Mbeape tem casa. 

Cada família tem uma lavra, gerida essencialmente pelas mulheres. Os terrenos das
lavras são herdados dos antepassados, excepto no caso dos Umbundos, a quem foram
atribuídos recentemente para facilitar a integração. Segundo o Sopa Mbeape, foram os
Umbundos os principais responsáveis pela dinamização da agricultura local. “Os
nossos bisavós [Mukuroca] não conheciam a agricultura do tomate e da cebola, só
faziam milho”. Os produtores locais estão organizados em cooperativa, têm um
tractor e vão ter alfaia agrícola. Para além da agricultura há alguma pesca feita por
Mukuroca, apenas para auto-consumo. 

Acompanhando o aumento da população, foram sendo construídos em adobo: o posto
de saúde em 1987, o comité do MPLA e a escola do FAS em 2004. Depois foram
construídos em alvenaria o jango comunitário, a nova escola, a sede e o centro
profissional do CE.DO e as habitações dos professores. Assistimos agora ao início da
construção do hospital e à implantação dos postes de iluminação, bem como à
chegada do gerador. O depósito de água construído em 2002 tem uma bomba solar e a
população abastece-se nos chafarizes localizados na zona central e no bairro 1 de
Dezembro. A localização das construções é decidida pela Administração de Tômbwa,
com comunicação às estruturas locais, o soba e o secretário do Partido. 

Há três lojas em Njambasana, duas mais antigas e uma mais nova, do Sabonete, que
planeia expandir-se para pensão e discoteca. Fora das lojas, também algum negócio se
vai fazendo. Aqui convergem pequenos comerciantes com os seus burros e às vezes
vêm de longe “zairenses” comprar cabritos em grandes quantidades.
São também três as igrejas com actividade. Duas delas funcionam em construções de
pau a pique. A católica, na zona central, e a evangélica, no bairro dos Umbundos. Os
Adventistas do Sétimo Dia preparam a construção de uma igreja juntando os adobos. 

O soba Mbeape explicou-nos que os Mukuroca têm uma palavra, “mbatia” que quer
dizer “eu disse”; ou seja, cada um tem a sua opinião, são muito individualistas. Por
isso é que não vão muito à igreja. Disse também que na região havia muitos
feiticeiros, “mas agora já há poucos”. O soba também contou o mito dos Mukuroca:
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“No tempo do kulukulo, os bosquímanos da Camilunga ameaçaram matar todos os
Kuroca. Só o feitiço os pôde travar. Os Kuroca falaram com os antepassados e, de
manhã, pegaram numa criança, com cerca de sete anos e foram a uma montanha do
Chitete, levando a criança um caniço como uma lança. Lá, a criança apontou o
caniço e fez o gesto de o atirar, dizendo «tu». No mesmo dia o chefe dos bosquímanos
sentiu-se mal e morreu; depois morreram os outros todos. Os Kuroca depois foram lá
enterrá-los. Nesta guerra (a de Angola, a última) muitos Kuroca foram, mas ninguém
morreu de bala; aqui só há cemitério de doença não há cemitério de bala”.

Os Mukuroca são de facto um grupo particular naquele contexto. Parecem ser
descendentes dos Kwepe, lá de trás das montanhas, que foram perdendo a língua de
estalinhos e ficando mais do tipo Mucubal. E muitos Kuroca viraram Kimbares e
muitos Kimbares viraram Kuroca. A mais velha Maria Romana disse que a sua
própria família era Kwepe; foram recebendo línguas mucubais e hoje já são Kuroca.
Os Kuroca são então quem vai chegando e aprendendo Kuroca, fazendo como os
Mukuroca; talvez os próprios Umbundos venham a ser um dia Kuroca. Ou então surja
ainda outra maneira de estar e de falar que represente, mais uma vez, uma fusão de
gentes.

No entanto existem cemitérios Kimbares, Mukwissi, Kwepe, todos distintos. Os
cemitérios são uma questão delicada. No ano passado, quando um grupo de
estudantes de antropologia visitava um cemitério, foram ameaçados com catanas e
porrinhos e tiveram que ir embora, embora estivessem na companhia do soba. 

As habitações na sua maior parte são de pau a pique. Foram os Umbundos que
começaram a construir em adobo. Falámos com Nelson, um dos dois “lavadores” de
adobo a trabalhar em Njambasana. Veio do Lubango há ano e meio com a família e
diz que localmente não há pedreiros que saibam construir. Para procurar responder a
essa preocupação e avaliar as vantagens desse tipo de construção o CE.DO organizou
um interessante Workshop/Seminário de Construção em Terra, que tivemos
oportunidade de acompanhar. Durante o Workshop aprendemos também a distinguir
novos sabores e como obter a boa consistência de um pirão. 

7

Junto a Njambasana existe um lugar mágico na realidade sem nome, mas que o soba
Mbeape, por termos insistido muito, indicou como “Ocowai”, que parece querer dizer
“pedras vermelhas”. 
Vamos então chamar-lhe assim:

Ocowai 
Só estar ali mesmo;
Ver e ouvir o silêncio;
Parece que se mastiga o silêncio, que se engole e passa a circular na nossa respiração;
Ocowai; 
É o lugar do silêncio que ressoa na nossa cabeça;
Depois, uma enorme vontade de desenhar o som, as formas, a luz… 
Tudo que nós arquitectos procuramos criar: reflexos, efeitos, sons, emoções;
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Estar ali é mágico;
Mas só quando a nossa sombra se projecta, o sentido desta viagem prossegue.

8 

A partir de Njambasana seguimos a rota dos comerciantes do deserto, sempre para
Sul, até às lagoas de água quente de Pediva e daí prosseguimos até à foz do Cunene. 
Seguimos, na busca de saber se, em determinadas circunstâncias, as estratégias
pessoais, como as dos pequenos comerciantes do deserto, “tecem” o território. Como
aliás já aconteceu anteriormente por Angola no século XVIII, quando o interior era
“espaço livre para comerciantes, pombeiros e outros que chegavam a zonas
longínquas da costa”.
 
Mas para além do comércio, outras estratégias se têm vindo a tecer, como as que
giram à volta da reactivação do Parque Nacional do Iona, que a situação prolongada
de guerra desestruturou e despovoou de animais. Para lá nos dirigimos atravessando o
Parque até à foz do Cunene. Guiou-nos o Álvaro Batista, que conhece bem a região
porque por aí andou já desde 1975 a fazer a troca da moeda (Escudos por Kwanzas),
para a população saber que era um país independente. Construiu actualmente em
Pediva, relativamente próximo da entrada do parque, um curioso abrigo no meio das
pedras, chamado Omauha, que quer dizer pedra. Aí pernoitámos e aí vimos órixes,
babuínos, raposas…

Passámos a entrada do Parque e prosseguimos; no início sempre sem abandonar a
picada, uma vez que alguns destroços de viaturas rebentadas por minas, não convidam
a desvios. A paisagem é fantástica e depois da Espinheira, onde antes da
independência se situavam os serviços de apoio e gestão do Parque, pudemos andar à
vontade a seguir manadas de órixes, os guelengues, em Angola… Mas pudemos
tristemente constatar que há quem cace, aproveitando-se da pouca fiscalização. Pelo
caminho encontrámos uma viatura, que fez parte da caravana de portugueses que
fugiram de Angola depois da independência rumo à Namíbia. Avariou e ali ficou. 
 
Prosseguindo chegámos ao rio Cunene. Lindo, o rio! Linda a cascata de areia que
corre da outra margem, que já é a Namíbia! 

Junto a um posto onde controlam passaportes, encontrei o monumento ao
abastecimento de água, projecto de 1959 da Antonieta Silva Dias, construído aquando
da conclusão do Abastecimento de Água a São Martinho dos Tigres. Tão interessante
ali poisado na areia!

Mas outras memórias mais antigas se escondem na areia: datam de quando Salazar
mandou organizar um campo de concentração, para onde foram deportados
responsáveis pela greve insurreccional, ocorrida a 18 de Janeiro de 1934 em várias
terras portuguesas, contra a proibição dos sindicatos livres.

Seguimos em frente e finalmente ao mar chegámos….
Havia quem pescasse, uns para negócio, outros por prazer.
Depois voltámos, andando por areias e dunas.
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9

De volta a Pediva, continuámos a rota até Otjifengo. No caminho avistámos, bem lá
no cimo de um morro, as ruínas da casa do Vasco Pereira, que foi o maior caçador de
animais selvagens da região. 

Depois, momento de pausa junto às lagoas quentes, onde lembrei Dardel que atribui à
água uma função idealizante “espelho que amplia, repete e enquadra”, cruzando as
imagens que sobem das profundezas com as que são enviadas pelo céu e pelas
margens, criando formas móveis que parecem viver sobre o nosso olhar.

Prosseguimos e mais à frente, próximo de Otjifengo, encontrámos o comerciante
Camilo Calepeti conhecido como Camucubal. Nasceu em Quilengues, no Camucuio
mas tem o gado é na área onde vive o pai e a mãe: Ndolondola (que se chama assim
porque tem uma pedra metálica que quando se bate faz Ndon, Ndon, Ndon). Há
quatro anos que tem aqui uma loja de capim. Vende: fuba de milho, açúcar e bebidas
(vinho, vinho abafado, aguardente, cerveja). Vai-se abastecer no Lubango, na praça da
Chibia, onde tem casa provisória e onde pode vender as cabras e os bois mais caros do
que no Namibe. Para dois, três meses, compra por exemplo 100 caixas de bebidas
variadas. Um boi equivale a 10 caixas de bebidas. O milho compra nos kimbos; traz
cerca de 200 sacos de 60kg cada. Para trazer os produtos do Lubango, aluga um dos
Kamazes, camiões do exército que foram vendidos a civis e, assim, leva dois dias a
chegar à loja. Calepeti vai de boleia até ao Lubango e os animais manda levar (“aos
miúdos que os enxotam”) que levam, a andar bem, sete ou oito dias de marcha, e
depois encontram-se todos lá. Disse que os lucros do comércio podem ser
normalmente, de 100%. A rota principal destes comerciantes é sempre ao longo da
estrada até ao Erora, onde os Kamazes conseguem chegar. Estas lojas junto à estrada
funcionam como grossistas e, a partir daí, comerciantes mais pequenos (funantes)
asseguram com os burros a distribuição mais para o interior.

Hoje em dia, a população vai directamente às cidades vender os animais e quando
passam em Njambasana têm que carimbar a guia passada pelo soba da sua região,
para mostrar na cidade aos fiscais “caça boi”. De Janeiro a Abril o comércio vai
reduzindo e deixa mesmo de se fazer por causa das chuvas; os caminhos
desaparecem, embora seja nessa altura, em que tudo fica verde, que há mais cultivo e
que os animais têm mais leite. 

10

Perto da loja do Calepeti situa-se um posto de saúde onde nos encontramos com um
grande grupo de Himbas que estavam de visita a familiares doentes. Estava lá o
sekulo do Otjifengo e também o soba do Oncócua que veio visitar a filha doente. Veio
a pé, dois dias de caminho. Também estava um grupo de rapazes já circuncidados. 

Quando perguntámos se podíamos fotografar pedem para esperarmos pelas senhoras
para que todos concordem se pode ser. Resolvida a situação, aí estivemos a apreciar a
forma extraordinária como se enfeitam e como as mulheres se pintam completamente
de vermelho com um pó chamado olukula, feito de manteiga e pó de madeira.
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Mostramos as fotos no ecrã e apreciam-se; a minha máquina fotográfica também
ficou linda, totalmente vermelha. Sabem que estão fantásticos e vêem-se
continuamente no espelho dos retrovisores e mesmo nos puxadores do nosso carro.
Pedem também cigarros, riem-se muito. A conversa traduzida pelo Calepeti não é
muito fácil porque, conforme o soba avisou, alguns estiveram a provar a bebida e por
isso não estão muito concentrados. Não deu para entender que tipo de tratamento os
doentes estão ali a fazer; parece que há um enfermeiro, que de momento não estava,
que tem ali a casa e que presta trabalho por conta própria. Ou seja, é também um
negócio implantado que, juntamente com a loja e os sambos, estão a organizar aquele
espaço. 

A partir de Otjifengo, a população vai para a Namíbia, não de carro mas pé. A maioria
da população Muhimba está na Namíbia e por isso vão e vêm muitas vezes,
atravessando o rio Cunene de canoa, na área do Epupa. Aí, onde foi recentemente
projectada uma barragem, que não foi feita porque o estudo de impacto ambiental
provou que na foz do Cunene existe uma espécie de pássaros única no mundo que iria
desaparecer. Mas não são só os Himbas que vão à Namíbia; mesmo de Njambasana há
quem vá a pé; se for um homem sozinho, leva dois dias; e quatro dias, se for com a
mulher. Vão porque há comércio com o Namibe. Há quem, além de outras coisas, vá
lá comprar cavalos, que por aqui são um meio de transporte como o carro. No Norte
da Namíbia ainda existem cavalos selvagens cuja origem não está totalmente apurada.
Fala-se resultarem de um naufrágio de um barco inglês ou talvez do exército alemão
derrotado em 1915. São, no Mundo, os únicos cavalos selvagens existentes no deserto
e estão a evoluir para espécies adaptadas. 

De regresso, no Lubango, a Cristina Rodrigues, referiu-me algumas ideias expressas
por dois autores Emmanuel Grégoire e Pascal Labazée sobre a capacidade das redes
comerciais em África estenderem a sua actividade por vastos espaços, transcendendo
as fronteiras. Estas redes, altamente adaptativas à mudança, implicam a participação
de actores diferenciados: chefes de redes, comerciantes itinerantes, armazenistas-
correspondentes que operam à escala regional, nacional, transfronteiriça e
intercontinental. Naquela vasta região, estas diferentes pessoas tecem em conjunto as
suas redes, à medida do comércio, dos laços familiares, da sua tradição de itinerância,
ultrapassando fronteiras e paisagens, criando percursos e caminhos que lhes fazem
sentido. 

11

Do que me tinha proposto entender: se a rota que os comerciantes tecem, organiza ou
ajuda a organizar aquele território, julgo que encontrei em Dardel no L’homme et la
Terre, confirmação: 

“O homem fez-se também construtor de espaços, abrindo vias de comunicação:
trilhos, caminhos, ruas, vias-férreas, canais, são formas de modificar o espaço, de o
recrear. A estrada desfaz o espaço para o reagrupar...Mesmo em terreno plano a
estrada reconstrói o espaço dando-lhe «sentido» na dupla acepção da palavra: uma
significação expressa na sua direcção”.

Mas na complexidade daquele território, passado e presente, algumas questões e
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dificuldades se levantam, conforme têm sido apontadas por Ruy Duarte de Carvalho
em forma de avisos à navegação: - o confronto entre duas lógicas de regulação – a
própria dos Kuvale (compensação e reparação) e a do Estado (punição); - políticas
desenvolvimentistas de sedentarização; - confronto entre propriedade plural existente
e propriedade pessoal futura.

Finda a viagem dei-me conta que o deserto tem uma escrita a decifrar, com traçados,
sinais, tensões em direcções diferentes, e que todos os elementos se apresentam
simultaneamente com enorme clareza e enorme complexidade e isso provoca uma
sensação de inatingível, que dificulta a reflexão.
Para mim foi uma grande viagem.
E assim termino:

“Rugir como um leão muito moralista 
diante das raparigas do deserto!
Porque os rugidos da virtude, 
encantadoras raparigas,
é, mais do que tudo,
o ardor do Europeu, a fome canina do Europeu!
E já me ergo
como Europeu,
não posso fazer de outro modo, que Deus me ajude!
Amém!
O deserto cresce; ai daquele que traz desertos em si”.

Assim falava Zaratustra 

Matosinhos, 6 de Outubro 2009
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