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INTRODUÇÃO



Num momento em que, após várias décadas de guerra e conflito, Angola mostra uma 
preocupação crescente pelo seu legado histórico, ilustrada pelo aumento de publicações 
e eventos relativos ao passado do país, assim como pela candidatura de vários dos 
seus monumentos e lugares históricos para World Heritage Sites na UNESCO (das 
ruínas de M’banza Kongo ao complexo da Muxima), torna-se relevante abordar o papel 
que a religião e espiritualidade assumem na configuração histórica, social e cultural 
de Angola. Pensando em particular no papel que as crenças religiosas assumiram na 
resiliência do povo angolano em tempos de guerra, assim como na construção da paz 
e na própria identidade patriótica do país, reconhecemos que não é possível entender 
a história e identidade angolana sem olhar para a importância que a religião teve no 
seu desenvolvimento
 
Assim, com este projeto, intitulado Paisagens e Memórias Religiosas em Angola: 
Um Itinerário, propomos capitalizar os trabalhos pioneiros realizados no país - tanto 
no âmbito do Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos como de investigações 
académicas universitárias -, e simultaneamente ajudar a promover um campo de 
reflexão continuada sobre a religião na sociedade angolana.

Oferecemos um primeiro itinerário de lugares que, pelas suas qualidades históricas, 
espirituais, arquitectónicas, estéticas e naturais, foram assinalados como sendo social 
e espiritualmente significativos para a população angolana. Falamos portanto de igrejas 
e santuários, mas também florestas sagradas, locais de peregrinação, etc. Não se trata 
portanto de uma lista exaustiva e definitiva, mas antes um primeiro passo para um 
itinerário que possa servir para estimular futuros projetos de pesquisa e investigação 
sobre a temática em causa. Pelas próprias características técnicas do livro, será 
possível realizar edições subsequentes para ir acrescentando nomes à lista.

O objetivo será portanto a elaboração de um livro coletivo, em formato digital e em 
acesso aberto, para poder circular pelo máximo número de pessoas possível de forma 
gratuita. Será publicado em edição bilingue (português/inglês). Pretendemos juntar 
especialistas, académicos, ativistas e membros de congregações religiosas para a 
elaboração conjunta deste itinerário.

Página anterior: Catedral Tokoista 
em Luanda (2013). Foto: Ruy Blanes



O Vale do Loge é uma pequena aldeia situada 
no  Bembe, Uíge, a oeste da vila de Ambuíla. 
Encontra-se 120 Km a nordeste da cidade 
do Uíge e a 180 Km de Ambrizete, dentro da 
então reserva criada pelo Governo Colonial 
em 1953, e com uma área aproximada de 

3.500 hectares. A designação “Vale do Loge”, 
advém do rio Loge que serpenteia todo o ex-
tenso vale, dando-lhe vida abundante. A alde-
ia foi inaugurada como colonato pelo regime 
colonial no início de 1950. De acordo com um 
relatório da administração,

Vista aérea do Vale do Loge. In 
Junta de Exportação do Café 
(1957).

VALE DO LOGE
O Colonato do Vale do Loge



(...) a ideia da criação deste Colonato surge em 1949, quando a 
Direcção dos Serviços de Administração Civil solicitara à Junta do 
Café, para que promovesse a instalação de 426 Cabo-Verdianos 
em matas desocupadas do antigo Distrito do Congo actual do 
Uíge. Deste modo, a 21 de Novembro de 1949 durante a visita 
do então Vice-Presidente da Junto de café em Angola, foi-lhe 
apresentada uma informação para a materialização da sugestão. 
Os trabalhos de prospecção tiveram início no mês de Janeiro de 

1950 por decisão do Governador-Geral Agapito da Silva Carv-
alho, mas a 30 deste mesmo mês e o GovernadorGeral decide 
fixar aí um contingente de indígenas de Angola que tinham sido 
expulsos do Congo Belga”     (Ferrão 1957).

Esse contingente de indígenas tratava-se de um grupo de se-
guidores do dirigente Simão Gonçalves Toko (1918-1984), dora-
vante membros da Igreja Tokoista (INSJCM), então repatriados 

Trabalhadores 
tokoistas na planta-
ção de café. In Junta 
de Exportação do 
Café (1957).



do Congo Belga para Angola em Janeiro 
de 1950, por terem sido catalogados pe-
los Governos coloniais Belga e Portu-
guês como sendo, “elementos perigosos”, 
acusados de “subversão, incitamento a 
desordem pública e de mangonheiros”, 
logo, passíveis de restritas medidas de 
vigilância. Numa edição de 1960, o Jornal 
do Congo referia: “Os recém-chegados 
vinham de uma grande cidade com recur-
sos em conforto que os seus irmãos de 

sanzala, as suas profissões eram as mais 
variáveis - relojoeiros, tecelões, mecâni-
cos, alfaiates, professores, sapateiros, 
comerciantes, escriturários e faroleiros - 
nem um deles só era agricultor”. Segundo 
Vuaituma Sebastião, um dos repatriados 
do Congo Belga, no dia 9 de Janeiro de 
1950 o Governador Geral proferiu, na 
fronteira de Nóki: “pela forma como se 
apresentam, todos bem trajados, vejo que 
as acusações do Governo Belga de que 

O Vale do Loge em 2012, visto 
do Monte Zioni. 
Foto: Ruy Blanes.



vocês não gostam de trabalhar, não deve ser verídica, porque 
as pessoas que não trabalham não podem apresentar-se desta 
maneira. Pronto, alguns de vocês vão para o Vale do Loge e out-
ros para Luanda. Mas vão ter que me provar de que realmente 
trabalham. Caso se confirmar as acusações do Governo Belga, 
saibam que eu tenho muitas terras para vos mandar”. 

A 5 de Fevereiro de 1950, quando Simão Gonçalves Toko e o grupo 
de oriundos do Congo Belga (mais tarde conhecidos como ngun-
ga nguele – “aqueles que tocam o sino”) entraram na localidade. 
Na altura, segundo testemunhos dos membros da Igreja Tokoista, 
não existia qualquer casa, nem vestígios de utinsílios domésti-

cos, muito menos árvores de fruta. Todo o vale estava coberto 
de capim, e era uma zona inóspita para a sobrevivência humana. 
A sua construção foi projectada pelos portugueses, tendo como 
protagonistas o Engenheiro Nunes e seus acompanhantes Pedro 
Nzila, Miguel Kiyanama e Vasco Mpanda, seguidores de Simão 
Toko. Ao longo da década de 1950, graças ao trabalho incansável 
deste grupo de tokoistas, viria paulatinamente a transformar-se 
numa zona de cultivo de café, palmeiral e de agricultura domésti-
ca. Na época áurea, chegou a produzir mais de cinco toneladas 
de café a partir de 320 mil plantas. Ao longo da mesma década, 
várias populações vizinhas, anteriormente desviadas para outras 
localidades no âmbito das políticas de reordenamento territorial 

Trabalhadores to-
koistas na plantação 
de café. In Junta de 
Exportação do Café 
(1957).



do governo colonial português, 
também viriam a se concentrar 
no vale e participar na econo-
mia do colonato. Alguns viriam 
inclusivamente a se converter 
ao tokoismo. O projecto atingiu 
tal sucesso nos primeiros anos 
que mereceu a visita de vários 
investigadores estrangeiros, Bis-
pos Catolicos e Evangélicos, do 
Governador-Geral de Angola, 
etc. Foi um dos Colonatos Indi-
genas mais rentáveis no Ultra-
mar Português.

Até Dezembro de 1960, tinham 
sido construídos no Colonato do 
Vale do Loge as seguintes edi-
ficações de carácter definitivas: 
“uma enfermaria, com posto 
sanitário; um templo (Católico); 

dois armazéns; uma oficina; 
uma carpintaria;  dois blocos de 
latrinas; dois estábulos; quatro 
moradias para funcionários, 
das quais, três geminadas; 
107 residências para os colo-
nos com 100 anexos sanitários. 
Para além destas instalações, 
foram ainda erguidas: pomares 
de citrinos; bananal; ananazal; 
palmar; mandiocal”. Após as pri-
meiras residências dos colonos 
em cubatas, pouco a pouco eles 
puderam construir casas unifa-
miliares. Neste contexto, foi no 
Vale do Loge onde Simão Toco 
construiu a residência que ser-
viu de modelo das casas edifica-
das para os Tocoistas no Vale 
do Loge e no ex-Bairro Indigena 
em Luanda.

As primeiras máquinas indus-
triais chegam ao Vale do Loge. 
In  Junta de Exportação do Café 
(1957).



No entanto, em 1961 o projecto de colonato foi abruptamente 
interrompido, devido ao início da guerra de libertação de An-
gola, que tomou o Uíge como um dos primeiros cenários das 
acções de guerrilha e combate. Os capatazes portugueses e 
os tokoistas fugiram ora para Luanda (no caso dos primeiros), 
ora para as matas vizinhas e o Congo. Segundo se pode ler no 
relatório militar Portugues sobre a Operação FAVA, a dispersão 

dos Tocoistas no Vale do Loge ocorreu no dia 06 de Setem-
bro de 1961, quando a Companhia de Caçadores 167, vinda 
do Toto, e a Companhia de Caçadores 128, vinda da Nova 
Caipemba (Ambuila), decidem tomá-lo por ordem do Governa-
dor do Uige, o Major Robocho Vaz. Um dos intervenientes nes-
sa operação, o militar português Rui Nepumoceno, descreveu 
numa página da internet: “em 12 de Agosto de 1961, partimos 

A primeira igreja 
tokoista erigida no 
Vale do Loge, em 
1958. 



para o Norte de Angola, passando por 
«Ambriz», «Quibala» até ao «Toto». 
Daí a «Companhia de Caçadores 167», 
depois duma silenciosa progressão 
nocturna a pé, conquistou, de surpresa, 
o «Colonato do Vale do Loge», fazendo 
alguns prisioneiros, mas sem destruir o 
Hospital e cerca de uma centena de ca-
sas, dos seus infelizes habitantes, que 
se refugiaram nas florestas, sem mor-
tos, porque decidimos não os flagelar 
com as nossas armas pesadas”. Após 
alguns anos de ocupação por parte das 
milícias portuguesas, o Vale do Loge 
ficou praticamente abandonado. Nas 
décadas que se seguiram, apenas as 
populações locais habitaram o vale, en-
gajados numa agricultura de subsistên-
cia e isolados pela guerra e consequen-
tes dificuldades de transporte.

Para os tokoistas, este é um vale que 
guarda memórias e significados espe-
ciais, não só pela história de sacrifício 
e solidariedade entre os seus membros 
durante o período de 11 anos em que 
lá viveram, mas também e sobretudo 
pelo conteúdo espiritual e profético que 
o Vale contém. O próprio Simão Gon-
çalves Toko, que ali permaneceu uns 
meses durante o ano de 1950, referiu-
se a este local como a “terra prometida” 
e uma das futuras três “cidades santas” 
da Igreja. Dos seguidores tokoistas 
teve ainda outros dois nomes: Mbanza 

Luvuvamu (“Cidade da Paz”) e Ndimba 
Nzengo za Yave (Vale da decisão final 
de Deus). 

Foi também aqui que tiveram lugar 
vários acontecimentos relevantres para 
a constituição institucional e espiritual 
da Igreja. Por um lado, foi aqui se edi-
ficou, em 1958, a “primeira igreja to-
koista”, feita de madeira, seguindo os 
mesmos princípios arquitectónicos das 
edificações da Igreja Baptista. Antes 
disso, ainda em 1950, inaugurara-se, 
através de uma cerimónia no circunviz-
inho Monte de Jesus Criso, o primeiro 
“tabernáculo” da igreja, que deu início 
ao trabalho espiritual conhecido como 
“vaticínio”, através do qual os tokoistas 
cumprem a sua missão eclesiástica, 
profetizam e curam. Neste contexto, o 
Vale do Loge constituiu-se como uma 
“geografia espiritual”, através da qual 
se identificaram e mapearam fontes sa-
gradas – como as de Jacob, Nsombo e 
Lunzamba – e montes sagrados – como 
os de Jesus Cristo, Sião e Sinai.

No entanto, a sacralização do vale não 
se esgota com os tokoistas. Para os 
habitantes das zonas circumvizinhas, 
o Vale do Loge faz parte do seu ma-
zumbo, espaço sagrado que contém a 
história e a mitologia das suas linha-
gens. Também é um lugar conhecido 
pela presença de entidades espirituais 

Em cima: capela católica. 
Em baixo: detalhe no interior da capela.



(génios, sereias, etc.) – o que terá impedido a habitação efec-
tiva do vale antes da chegada dos colonos. De acordo com 
os tokoistas, foi graças à chegada e ao trabalho espiritual de 
purificação efectuado por Simão Toko que foi possível habitar 
este espaço.

Hoje, após o final da guerra civil e o melhoramento das in-
fraestruturas, assistimos a vários projectos de revitalização do 
Vale do Loge, tanto através de projectos agrários (coopera-
tiva AGROLOGE, Boa Fé) como de recuperação da memória 
histórica do local.

António Neves Álvaro, Maturino Pedro Nzila, 
Benção Matias Carlos, Paracleto Mumbela

Mulheres tokoistas no Vale do 
Loge, 1958



O Vale do Loge em 2012, visto desde o 
Monte Zioni. Foto: Ruy Blanes



LUNZAMBA



Lunzamba é o nome pelo qual é 
conhecido o vale e em particular 
la lagoa que olha para a fronteira 
entre a região da Maquela do 
Zombo e o posto fronteiriço 
de Kimbata e Kimpangu (RD 
Congo), ocupando uma área de 
vários quilómetros. Vista a partir 
dos montes circundantes de 
Zulumongo ou de Nzolo Tulumba, 
a lagoa apenas é discernível 
pela tonalidade mais escura da 
vegetação que a cobre.

No entanto, esta lagoa ocupa 
um lugar simbólico, não apenas 
para as populações zombo que 
habitam a região, mas também 
para a Igreja Tokoista, já que 
não muito longe deste local se 
encontra o lugar de nascimento 
do seu líder fundador, Simão 
Gonçalves Toko. Neste sentido, 
pode-se afirmar que a lenda 
de Lunzamba alimenta tanto a 
cosmologia zombo, portando 
no seu conteúdo um modelo 
social pre-existente - com seus 
tabús, ritos e cultos - que está 
na base da configuração do 
arcaboiço das instituições da 
sociedade pré-colonial zombo, 
como a cosmologia tokoista, na 
confirmação cristã messiânica 
através do nascimento do profeta.

A região de Lunzamba
Foto: António Neves Álvaro



A narrativa sobre o surgimento do Lunzamba conta-se nos seguintes termos:

Em tempos ídos, uma chuva torrencial terá provocado a inundação de uma localidade que englobava mais de três povoações, tendo 

apenas sobrevivido da tragédia, membros de uma única família. O infortúnio ocorrido no referido local (vale do Lunzamba), gerou uma 

lagoa existente em Maquela do Zombo que é designada de yanga dye Lunzamba, «lagoa do Lunzamba». Foi desta forma que Nzambi 

(Yave, Deus) decidiu castigar, através de Nakumi (profeta Naúm ), as populações das povoações aí desaparecidas, por causa da sua 

elevada malvadez. E o Yave, ao ter ordenado Nakumi para visitar as referidas povoações, este simulando a sua aparência e fingindo 
estar com sede, suplicou a todos moradores para que lhe dessem de beber, mas como exibia um corpo que se assemelhava a de 

um homem pobre, doentio, mal cheiroso, cheio de chagas e ranho, foi rejeitado, zombado, repelido e mesmo andando de casa em 

casa, apenas no fim da última aldeia encontrara uma adolescente que cuidava do seu irmão que o recebeu, deu-lhe água e comida 
com todo o carinho. Depois de comer e beber, recobrou o seu normal aspecto e orientou à menina para que fosse chamar os seus 

pais que se encontravam na lavra, dizendo-lhes que Nakumi tinha um recado urgente para os transmitir. E quando estes chegaram, 
Nakumi dissera-lhes de que era um enviado de Nzambi ya Mpungu (Yave, Deus) e que viera para pôr a prova as populações destas 
aldeias, visto suas acções serem maldosas, ao ponto de Deus ter decidido exterminá-los. E ordenou: “Tomai agora mesmo os vossos 
haveres e transportai-os para o topo do monte (indicando o monte Kitumisiko), porque estas populações a partir de hoje, não serão 
mais dignas de permanecerem neste mundo, assim como as aldeias não voltarão mais a existir.” E de seguida fez cair uma chuva 

torrencial que inundou toda aquela localidade, onde encontra-se hoje a misteriosa lagoa. 

Esta narrativa continua bem presente na região. 
Ultimamente, nas populações circuvizinhas de 
Lunzamba, tais como Nzolo Tulumba, Kimbembi, 
Kimbata, RDC e outras, criaram-se novos elementos 
mitológicos em torno dos mistérios desta lagoa. Por 
exemplo, a crença de que o futuro do mundo dependerá 
do que há-de suceder quando se unirem as águas de 
Lunzamba e do vizinho riacho Kinkele, cuja ravina vai 
abrindo passagem em direcção a Lunzamba. Existem 
vários tabús, ritos e cultos à volta desta lagoa e que 
dão suporte ao mito. Por exemplo, diz-se que as 
pessoas que passam nas proximidades da lagoa de 
Lunzamba, às vezes se deparam com alguns sinais 
místicos, como galos a cantarem, homens batucando, 
roupas estendidas sobre a superfície das águas e 
tantos outros sinais enigmáticos. 

 1. Naúm 2:1-2,8-10.



Segundo estas populações, apenas as pessoas de coração limpo 
podem, de forma segura, visitar aquela lagoa. Daí o medo das 
pessoas frequentar tal localidade, sob pena de lhes acontecer 
alguma desgraça. As suas águas têm sido utilizadas pelos 
curandeiros, místicos e sobas, para diversos fins ritualísticos.

Na localidade de Nzolo Tulumba, dois habitantes locais, Osiswa 
Maria e Kwawazolele Francisco, contaram-nos  que faltam 
menos de 200 metros para que as águas de Lunzamba e de 
Kinkele se juntem, referindo que “é na localidade de Lunzamba 
que encerra o mistério do futuro do mundo e o dia em que as 
suas águas ligarem-se com à do rio Kinkele, não se sabe ao certo 
qual será o desfecho da humanidade. É no Lunzamba onde se 
encontra a chave do desenlace futuro do mundo, pois, tudo está 
relacionado com Simão Toko, o homem que Deus enviou entre 
nós e que foi enterrado no Ntaya”.

Neste sentido, como vemos, através da presença tokoista, 
verifica-se igualmente um processo de cristianização da mitologia 
do Lunzamba. Aprecia-se inclusive, do ponto de vista teológico e 
espiritual, vários paralelismos e pontos de comparação no que diz 
respeito ao infortúnio de Lunzamba e o dilúvio de Noé: o pecado e 
a reiterada desobediência do povo, estão na base dos dois dilúvios; 
o castigo divino por meio da água, condenando os pecadores ao 
desaparecimento; com os salvos, Deus celebra uma nova aliança 
para humanidade.

Portanto, Lunzamba reveste-se de suma importância para os 
tokoistas e as populações da região de Maquela e parte da RDC, 
encontrando-se no fulcro do surgimento do tokoismo e da crença 
relativa ao desfecho do plano de Deus para a rendenção da 
humanidade. Para muitos crentes da Igreja Tokoista, o dilúvio de 
Lunzamba foi o prenúncio do surgimento Simão  Gonçalves  Toko 
no mundo para cumprimento da misão de Deus, pois foi da única 
família que escapou do infortúnio que ele descendeu. Estes foram 
os seus antepassados históricos. 



O local para o qual se retirou a família, na 
direcção do monte Kitumisiko, recebeu 
a designação de Zulumongo  (“cimo do 
monte”), por ter sido construida num 
local montanhoso. Foi precisamente em 
Zulumongo, na povoação de Sadi, que 
Simão Toko nasceu, a 24 de Fevereiro de 
1918. Os sobas que sucederam no governo 

de Zulumongo, eram da linhagem do clã de 
Namadungu, cuja fundação se deveu aos 
membros da família sobrevivente do dilúvio. 
Quanto à linhagem paterna, Simão Toko 
pertence ao clã de Nampemba. Contudo, 
desconhece-se qual o número de gerações 
passadas até se chegar ao nascimento de 
Simão Toko.

De acordo com os tokoistas, 
em vida Simão Gonçalves 
Toko sempre exprimiu que o 
seu espirito permaneceu muito 
tempo nesta localidade a sondar 
a terra, aguardando que Deus 
desse permissão para que 
sua alma pudesse habitasse 
num corpo humano. O seu 
primeiro exercício espiritual na 
terra teve início na aldeia de 
Kilwangu kye Makumbani, onde 
devia ter nascido. Infelizmente, 
desconhece-se quando o seu 
espírito chegou à terra e quanto 
tempo demorou a sua actividade 
de sondar a terra que exercia a 
partir da aldeia do Kilwangu e que 
intervalo de tempo houve até que 
viesse nascer na povoação de 
Zulumongo, na aldeia de Sadi.

2. Zulumongo está situada na 
circunscrição dos Zombo, um dos 12 
subgrupos étnicos Kongo, localizada 
muito próximo dos Mambata (Kimbata) 
e a uma certa distância da área 
de jurisdição de Bokolo dye Mlau 
(Kibokolo) onde foi implantada a Missão 
de Kibokolo. A Sanzala de Mbanza 
Zulumongo ou Mbanza Mpambu, é 
rodeada pelos rios Manwana e Malêma, 
que se desembocam no grande Vale do 
Lunzamba, tendo as seguintes aldeias: 
Ntemu (Lunzi), Manyanga, Mawete, 
Sadi, Mpambu (centro), Kilwangu Kye 
Makumbani, Mbemba, Kilombo, Yenga, 
Kinkungulu, Yuva, Kinsundi e Kiwemb, 
não obstante as aldeias de Mbemba e 
Kilombo situarem-se um pouco distantes 
de Mbanza Mpambu.

António Neves Álvaro
Universidade Agostinho Neto

INSJCM





O afloramento designado 
como akokoto , registrado nas 
etnografias de antropólogos 
e/ou missionários ao menos 
desde o início do século XX, 
é associado à linhagem real. 
A elevação na qual estão 
enterrados os crânios dos 
olosoma (plural de osoma, 
geralmente traduzido para o 
português como “rei” ou, em 
sua forma aportuguesada, 
soba) marca a paisagem do 
Planalto Central. Embora seja 

possível visitar o local, este 
é considerado muito menos 
uma atração turística do que 
um repositório da tradição 
da região. Esse marcador 
da paisagem, não destituído 
de dimensões políticas, é 
percebido como monumento, 
em uma linha de continuidade 
que liga os diversos períodos 
da história da região: o pré-
colonial, o colonial, os longos 
anos de guerra e finalmente o 
pós-guerra. 

AKOKOTO
Continuidades e rupturas



Nas narrativas de meus interlocutores, 
em sua maioria originários do planalto, 
ele aparece como um elo de constância 
em meio à diversidade de transformações 
por que a região passou, como se sempre 
houvesse estado lá da mesma maneira, 
impassível, guardando as relíquias dos 
antepassados. Ao ouvirem que eu estava 
interessada em aprender umbundu e 
conversar com os habitantes do planalto, 
as pessoas com quem conversava em 
Luanda e no Huambo invariavelmente me 
perguntavam: “Já fostes ao Bailundo?”. 
A cidade, a cerca de 75 quilômetros 
do Huambo, é considerada a “fonte da 
cultura umbundu”. É lá que se encontra o 
akokoto da região, associado ao passado, 
mas parte da paisagem contemporânea. 
Contudo, sua presença é discreta. Não 
fosse pela indicação de meus anfitriões, 
eu não teria sabido distingui-lo dos outros 
montes majestosamente espalhados pelo 
planalto.

A sugestão de que eu deveria visitar a 
localidade que abriga o akokoto não me 
causou estranhamento, pois os registros 
históricos e etnográficos apontam Mbalundu 
e Viyé como as olombala (capitais) mais 
poderosas durante o período pré-colonial. 
Era principalmente a partir desses dois 
centros de poder, aos quais os atumbu 
(plural de etumbu, comumente traduzidos 
como “sub-reinos”) do entorno prestavam 
homenagens e pagavam tributos, que se 
organizavam as caravanas de comércio 
que durante décadas a fio cruzaram o 
planalto em direção a Benguela. Até o fim 
do século XIX, o comércio do interior com 
a costa estivera principalmente nas mãos 
dos habitantes do planalto, que desfrutaram 
de autonomia política e econômica até a 
“pacificação” da região após sua derrota na 
Guerra do Bailundo (1902-1903), momento 
a partir do qual a região foi submetida à 
administração colonial portuguesa. 

Isso implicou, entre outras coisas, a perda 
de poder por parte dos olosoma, cuja 
eleição deveria ser ratificada, a partir de 
então, pela administração portuguesa. Aos 
olosoma caberia atender às demandas 
coloniais por impostos, mão de obra e 
soldados. Não é à toa que o antropólogo 
espiritano Adrian Edwards, orientado em 
sua tese de doutorado por Meyer Fortes 
e Jack Goody, afirma, em The Ovimbundu 
under Two Sovereignties (1962), que o 
poder político dos chefes diminuíra em 
muito durante o período colonial. Ele 
sequer menciona o akokoto.

1 
O termo em umbundu é o plural de ekokoto 

e significa “caveiras”. Contudo, é precedido do 
artigo “o”, no singular, quando mencionado em 
português, uso que mantenho aqui.



Mas se as recorrências na iteração da 
narrativa a respeito do akokoto ao longo 
da história são fascinantes, pois de alguma 
forma apontam para sua resiliência, também 
o são as divergências ou lacunas, na 
medida em que refletem distintas posições 
de enunciação. Gladwyn Murray Childs, 
por exemplo, missionário congregacional 
que atuou durante décadas no Planalto 
Central e escreveu sua tese de doutorado 
sob orientação de Ruth Benedict, afirma 
em Umbundu Kinship and Character que 
só poderia se referir ao cargo e à função 
de rei na região no passado, pois o 
governo direto lá praticado teria relegado 
a realeza ovimbundu à atrofia (Childs, 
1949, p. 20). De todo modo, o autor afirma 
que “no passado” – e aqui se refere ao 
período pré-colonial, espécie de passado 
mítico – o “rei” teria três funções: religiosa, 
diplomática e legal. No que diz respeito à 
função religiosa, Childs afirma: 

Os espíritos dos ancestrais do rei 
eram as principais deidades nacionais 
[a concepção de nação, aqui, refere-
se ao reino umbundu]. O rei não era 
apenas sumo sacerdote, mas também 
vice-regente visível e encarnação dos 
espíritos. Os sacrifícios no santuário real, 
kakokoto (literalmente, nos crânios), 
o lugar dos crânios reais, eram feitos 
em prol da nação com o intuito de (a) 
controlar os elementos, (...) assegurar a 
fertilidade, (...) [garantir abundância] na 
caça (Childs, 1949, pp. 20-21).

Qual não seria a surpresa de Childs se 
retornasse hoje ao Bailundo e encontrasse 
lá o akokoto. 

Em linha de continuidade com a descrição 
de Childs, sem no entanto colocar os 
fatos no passado, o padre José Francisco 
Valente afirma, em Paisagem africana: 
uma tribo angolana em seu fabulário, 
que a responsabilidade por lidar com 
as prolongadas estiagens que podem 
afetar a vida no planalto cabia ao soba. 
Este poderia, mediante a intervenção 
do ocimbanda, consultar os olondele – 
traduzidos como “espíritos ancestrais” – e 
assim descobrir a razão da falta de chuva: 
negligência no culto aos antepassados; 
existência de um “facínora” entre o 
povo com o consentimento deste ou a 
necessidade de restaurar o respeito para 
com alguém (Valente, 1973, p. 439). 
Percebe-se, pois, que o soba, que viria 
a fazer a mediação entre as aldeias e a 
administração colonial, já tinha no período 
pré-colonial um papel de mediação: não 
só presidia a julgamentos como lhe cabia 
aplacar os ancestrais por meio do devido 
culto. As etnografias retratam o soba como 
alguém ligado, por sua linhagem, aos 
ancestrais responsáveis pelo bem-estar 
dos vivos. Este mesmo soba deixaria um 
dia o mundo dos vivos para se tornar um 
ancestral a ser venerado. Essa passagem 
de soba a ancestral a ser venerado seria 
marcada pela entrada de seu crânio no 

akokoto. Este se afigura, pois, como o 
receptáculo de gerações sucessivas de 
sobas. 

Wilfrid Dyson Hambly, autor da primeira 
etnografia sistemática sobre o Planalto 
Central, ligado ao Field Museum em 
Chicago e recebido pelos missionários 
protestantes, afirma sobre o tema: 

Ngonga [seu intérprete, falante de inglês 
e primeiro pastor africano ordenado 
pela missão congregacional em Angola] 
afirma que na câmara funerária em 
Elende a cabeça do chefe está contida 
em uma caixa. Um ano depois do 
enterro, a caixa que contém a cabeça 
é aberta de modo que uma libação de 
cerveja seja feita sobre ela. Por vezes, 
unge-se a cabeça com óleo de palma e 
acrescenta-se uma nova faixa de tecido. 
A cabeça recebe essas atenções em 
momentos de doença e seca. Quando o 
crânio mostra sinais de ressecamento, 
mata-se um boi para obter-se um novo 
pedaço de pele, a qual é costurada em 
torno da cabeça. O túmulo é visitado 
por homens que pedem por boa sorte 
quando partem para uma jornada ao 
interior, e esses suplicantes são levados 
ao túmulo pelo chefe em exercício. (...)

O cadáver de um rei é suspenso a partir 
do topo da cabana funerária por uma 
corda que é amarrada firmemente ao 
redor de seu pescoço. Não se admite 
que o rei morreu; anuncia-se que “o 
rei tem a cabeça fria”. O chefe de uma 



família especialmente selecionada torce 
a corda até que a cabeça seja cortada. A 
corda é torcida gradualmente, um pouco 
a cada dia, de modo que é necessário 
uma semana ou mais para que a cabeça 
seja separada do corpo. No passado, a 
cabeça era apartada apenas por torção, 
mas atualmente [na década de 1920] é 
usada uma faca para acelerar a fricção 
da corda. Quando o corpo do rei cai 
dentro do cesto que o aguarda no chão, 
diz-se que o rei está morto e tem início 
o luto.

A julgar pela disposição vista na ombala 
de Ngalangi, os corpos são enterrados 
em uma cabana construída para sepultar 
os reis, mas Ngonga afirma que o 
método mais antigo era enterrá-los 
em uma caverna [tradução frequente 
de akokoto]. O corpo de um rei morto 
seria, antigamente, transportado à 
noite pelos chefes e enterrado em uma 
das numerosas cavernas encontradas 
nas colinas escarpadas do Planalto de 
Benguela. (...) A cabeça separada do 
corpo será posteriormente guardada 
em uma caixa, mas primeiramente se 
enterram tanto a cabeça quanto o corpo, 
embora em locais distintos. Ao final de 
um ano, desenterra-se a cabeça e ela 
é transferida para uma caixa (Hambly, 
1929, pp. 271-272). 

É curioso  observar  que  alguns  dos  elementos 
das narrativas acima manifestam-se no 
depoimento sobre o akokoto que ouvi, em 
minha última visita ao Huambo, de meu 

professor de língua umbundu, formado 
na Jamba  pelos pastores ordenados na 
missão congregacional da qual Childs fez 
parte. Entre esses elementos, podem-
se destacar: a separação da cabeça do 
tronco; o perigo relacionado à morte do 
governante; a relação entre a abundância 
de chuvas ou ausência de infortúnios e 
o culto ao rei tornado antepassado; o 
tratamento ritualístico dado à morte do 
rei e a seu corpo. Observemos como na 
narrativa de meu professor sobrepõem-se 
diversas temporalidades: 

O akokoto é um lugar sagrado onde 
se guardam os crânios de autoridades 
tradicionais como sobas e reis eleitos 
pelos membros da corte. Estes 
soberanos tradicionais herdam o 
poder e são eleitos dentro da linhagem 
consanguínea. Todo elemento que não 
seja membro da família do antecessor 
soberano falecido não pode substituí-
lo porque pode acontecer de uma 
catástrofe assolar a comunidade. Por 
isso um estrangeiro não pode herdar 
o reino (ombala). Existem pormenores 
que antecedem o anúncio da morte do 
soberano. Por exemplo, anuncia-se 
a morte do soberano depois de a sua 
cabeça separar-se do corpo. Quando a 
corte anuncia à comunidade que o soba 
ou rei não goza de boa saúde, significa 
que ele já não vive. Para se depositar 
a cabeça do soberano no akokoto 
realizam-se alguns rituais que são 
segredos da Corte. A corte soberana 
tradicional é constituída por vários 
membros com tarefas diferentes.

Em outro momento, afirmou também:

Quando se diz que o soba está doente 
é porque já morreu. Ninguém mais 
acende o fogo para evitar uma epidemia. 
Toca-se o tambor. O corpo do soba é 
pendurado e enforcado; a cada dia que 
passa torcem o corpo para separar dele 
a cabeça. Há então uma cerimônia muito 
perigosa. A cabeça do soba é guardada 
no akokoto. Lá não se pode passar à 
toa. Se passar, sai um tipo de borbulha, 
apanha-se febre. Hoje não é mais assim 
porque está tudo desfeito. O corpo vai 
para o cemitério e depois a cabeça vai 
para o akokoto. O eleito como soba tem 
que saber identificar esses crânios para 
provar que é da linhagem. Na falta de 
chuva, vai-se ao akokoto e fazem-se 
rezas tradicionais. 

Se sua narrativa definitivamente apresenta 
elementos de continuidade com as 
etnografias feitas no período colonial, traz 
também dois elementos novos e curiosos: 
por um lado, uma defesa implícita de 
que as coisas são hoje como eram 
antigamente; por outro, a ideia de que “não 
é mais assim porque está tudo desfeito”, 
especialmente no que diz respeito aos 
perigos relacionados à contravenção da 
interdição de passar perto do akokoto. 

2 A Jamba, quartel-general da Unita no 
Cuando-Cubango durante a guerra civil 
angolana, localizava-se nas proximidades da 
fronteira com a Zâmbia. Organizada a partir de 

uma rígida disciplina, incluía as habitações dos 

guerrilheiros, acompanhados de sua família, 

e também escolas dirigidas por pastores 

protestantes e padres católicos.



Poucos dias depois de nosso encontro, a caminho do Bailundo 
para uma entrevista com um mais velho da região, notei a 
admiração com que as pessoas que comigo viajavam no carro 
se referiam ao que para um estrangeiro desavisado bem poderia 
passar como um monte nos arredores da cidade do Bailundo. 
Contaram-me que ali estavam enterrados os crânios dos reis. 
Perguntei-lhes se era o akokoto e responderam, bem-humorados, 
que sim. Perguntaram-me então se no Brasil tínhamos também 

akokoto, ao que respondi, também achando graça, que não. Hoje 
mais do que nunca, em um momento em que o protagonismo 
do Planalto Central é diminuído pela centralidade de Luanda no 
cenário nacional angolano, o akokoto é entendido como um marco 
do poder político e religioso da região, uma memória nostálgica 
de tempos passados de independência e glória, quando seus 
governantes eram temidos e venerados.

Iracema Dulley
London School of Economics

CEBRAP



CAPELA DA  NOSSA 
SENHORA DO MONTE
Localização e dinâmicas



Situada no topo da cordilheira da Chela, a Capela da Nossa 
Senhora do Monte é um santuário de peregrinação religiosa 
católica que se reveste de grande simbolismo e importância 
para os católicos do Lubango e não só.

O processo de construção da respetiva capela não pode ser 
dissociado do objectivo colonial em curso na época pois, 
a mesma servia para consolidar a fé católica no distrito da 
Huíla entre os nativos e, entre os portugueses (principalmente 
madeirenses) implicados no processo colonial.

Entretanto, a escolha daquele local está também relacionada 
ao facto de ter havido um projeto de construção dos caminhos-
de-ferro de Moçâmedes que, no sentido de evitar o centro 
da cidade, devia circundar a cordilheira da chela. Depois de 
terraplanados vários quilómetros, as obras foram interrompidas 
por conta de uma depressão na qual devia ser construída 
uma ponte para facilitar a travessia da locomotiva de um 
lado para o outro. A tentativa de construção da respectiva 
ponte contou com a morte de muitos operários e, por altura 
da interrupção das obras, decidiu-se pela construção de um 
santuário para simbolizar a Nossa Senhora (mãe de Jesus) e, 
cumulativamente para apaziguar as almas perdidas durante a 
tentativa de construção da ponte.



A construção da capela pode ser analisada em dois momentos: 
(1) construção de uma capela primitiva, orientada pelo pedreiro 
Jacinto Rodrigues e o carpinteiro João da Silva. Ainda se 
encontrava em construção, quando em 15 de Agosto de 1902, 
o pároco celebrou uma missa campal junto à inacabada ermida, 
usando uma imagem de Nª Senhora da Conceição. Foi Venâncio 
Ferreira Rodrigues quem adquiriu, no Porto, a imagem de Nª 
Senhora do Monte, em cumprimento a uma promessa feita. Essa 
imagem chegou ao Lubango em 29 de Junho de 1903. Concluída 
a primitiva capela, o novo pároco Padre José Martins, em nome 
do Bispo de Angola e do Congo abençoava-a em 14 de Agosto 

de 1903. A partir do dia 15 de Agosto de 1903 a população do 
Lubango passou a dirigir-se à capela para celebrar a romaria que 
se tornou tradicional; (2) Em 1919, João Henrique de Azevedo 
idealizou e desenhou uma capela mais ampla e que podia ser 
visível a partir de qualquer canto da vila e foi inaugurada em 
1921. A partir de 1930 a imagem era trazida processionalmente 
da capela para o parque, pois, muitos madeirenses, já idosos, 
não tinham forças suficientes para subir ao local da capela. Houve 
várias interrupções nas romarias e a última aconteceu em 1975 
com o advento da independência de Angola, tendo reiniciado 
apenas em 1986 (Sousa, 2013).



Apesar de ter sido construída outra capela no 
cimo da Serra da Chela, o local continuou a ser 
insuficiente para albergar um grande número 
de fiéis que a ela acorriam. Assim, no sentido 
de acomodar mais fiéis, o arquiteto Frederico 
Ludovici concebeu um projeto a céu aberto 
num espaço abaixo a capela onde são hoje 
realizadas as missas do mês de Agosto, 
altura em que o fluxo de fiéis é maior.

O acesso a capela é feito através de uma 
estrada asfaltada que serpenteia a serra 
numa distância aproximada de 300 metros 
até ao espaço destinado a missa campal 
que é um plano. Seguidamente observa-se 
uma escadaria de 200 metros em direção a 
capela construída na serra.

De um lugar inicialmente elitizado 
(predominância de portugueses) passou a 
ser um espaço de adoração frequentado 
por fiéis de várias nacionalidades e 
extractos sociais. A capela constitui hoje 
um símbolo do catolicismo no Lubango e 
o mês de Agosto representa o ponto mais 
alto das celebrações à ascensão de Nossa 
Senhora, mãe de Jesus. 



A procissão

O dia 14 de Agosto tem sido marcado pela procissão de velas a 
partir da Capela da Nossa Senhora do Monte para a igreja da Sé 
Catedral (construída em 1955). Há um número significativo de 
fiéis envolvidos neste processo que vão marchando lentamente 
pelas artérias da cidade, recitando o terço, fazendo a oração do 
pai nosso e pedindo a graça e a misericórdia da Nossa Senhora.

A imagem de Nossa Senhora de Assunção oferecida por Venâncio 
Ferreira Rodrigues passou a ser o símbolo e a imagem de eleição 
para a procissão ao monte dos católicos destacados no Lubango. 
A romagem é feita no dia 15 de Agosto e começava na Igreja 
de Nossa Senhora de Assunção (construída em 1963, conhecida 
por igreja da Lage). Seguidamente, era levada em procissão 
automóvel para a zona da estátua da liberdade onde, através de 
uma procissão pedestre era transportada ao ombro até a capela 
situada no monte. Atualmente, a procissão tem partido da igreja  

da Sé Catedral.



Carregado o andor até a Capela do Monte, 
realiza-se uma missa em homenagem a 
padroeira. Inicialmente, a padroeira era 
depositada no interior da capela e ficava 
por lá. Devido a assaltos sucessivos 
por conta das quantias monetárias que 
eram depositadas no interior da capela, 
principalmente pelos fiéis que realizavam 
as suas promessas no exterior da capela e 
colocavam o dinheiro por debaixo da porta, 
o andor passou a ser depositado na igreja 
da Sé Catedral. 

Depois de alguns anos com atividades 
circunscritas a procissão de Agosto, hoje 
se pode observar a organização de cultos 
duas vezes por semana (às sextas com 
a reza do terço e aos domingos com uma 
missa na explanada) e um forte movimento 
para a revitalização da mística da Capela 
da Nossa Senhora do Monte.Helder Alicerces Bahu

Instituto Superior de Ciências 
da Educação da Huíla

 (ISCED-Huíla)



A  ALDEIA DE ORAÇÃO DO LUBANGO



A Aldeia de Oração do Lubango constitui o núcleo do renovamento 
carismático católico em Angola.  Apesar de algumas objecções 
por parte de certos padres católicos, o catolicismo carismático 
tem crescido de forma vertiginosa e conta hoje com um número 
bastante considerável de membros.

Independentemente das reticências apresentadas por alguns 
padres católicos, pode-se observar que o nascimento deste 
movimento em Angola pode ser encarado como uma forma 
de impedir a saída de fiéis da igreja católica para outras 
denominações, principalmente as do ramo neopentecostal. A 
grande vantagem deste processo está baseada no facto deste 
movimento não representar qualquer cisão em relação a igreja 

católica pois, os fiéis deste movimento continuam a intitular-se 
católicos e, na impossibilidade de deslocação a Aldeia de Oração, 
procuram uma igreja católica destacada na cidade, principalmente 
as de primeira socialização.

O móbil desta grande aderência está relacionado ao facto do 
culto estar orientado para um maior dinamismo do pregador e 
uma forte interação com os seus fiéis e a liberdade de proferir 
exemplos relativos ao dia a dia. Elementos relativos ao quotidiano 
dos fiéis são evidenciados o que acaba por dar resposta as suas 
inquietações e fortifica a fé num Deus capaz de dirimir os grandes 
males que grassam as suas vidas.



O recurso a rituais baseados em exorcismos e 
a quebra do distanciamento entre o sacerdote 
e os fiéis faz deste movimento um recurso 
indispensável para os católicos inconformados 
com o “culto tradicional” e revigora a fé num 
catolicismo que conseguiu ultrapassar as 
barreiras do “tradicionalismo”, adaptando-se aos 
movimentos religiosos atuais.

Não é possível apresentar uma data exacta em 
relação ao surgimento do movimento carismático 
em Angola pois, as primeiras tentativas não 
foram bem acolhidas pela direcção da Igreja 
católica em Angola – havia algum receio e o 
cardeal não anuiu. Entretanto, este movimento 
aparece na década de 80 por influência do Brasil 
e Portugal, países pelos quais passou o padre 
capuchinho, Ezio Tinazzo. Este era conhecido 
por frei Junipero nome inspirado em Junipero, 
um frei que trabalhou com S. Francisco de Assis. 
O seu culto é conhecido hoje por Movimento de 
Evangelização Fundamental que conta com cerca 
de 30 000 membros e começou a sua acção em 
Luanda de uma forma “marginal” .

1 O Movimento de Renovação Carismática Católica apareceu entre os dias 
17 e 19 de Fevereiro de 1967 quando vinte e cinco jovens universitários 
reuniram-se no centro de retiros “The Arkand Dove”, situado na região 
de NorthHills, Pittsburg, Pennsylvania, nos Estados Unidos, para orar e 
estudar a Bíblia. A partir deste encontro, que teve como tema os Actos 
dos Apóstolos, o catolicismo começou a conhecer uma nova dinâmica 
espiritual, caracterizada pela presença do Espírito Santo”, um dos três 
elementos da Santíssima Trindade católica – “pai”, “filho” e “Espírito 
Santo” (Gabriel, 2009: 193). 
2 Conversa com o Frei Lucas, 2015.



O grupo de evangelização instalou-se com alguma facilidade em 
Cabinda com uma primeira corrente influenciada por um conjunto 
de regressados do Congo Kinshasa e Congo Brazzaville. «No que 
toca a parte sul de Angola, as primeiras tentativas de instalação 
começam a partir de 1997 e, só no ano de 1999 foi permitido por 
autorização do arcebispo Dom Zacarias Camuenho». Não há um 
fundador em particular, trata-se de um movimento que passou a 
ser dirigido pelo padre Florentino Yanza coadjuvado pela senhora 
Maria Augusta e o padre Sabino . 

A Aldeia de Oração do Lubango foi fundada no dia 9 de Abril de 
2006 (domingo de ramos). Este movimento foi criado, no Lubango, 
em 19 de Dezembro de 1999. Com exceção da manutenção de 
certos símbolos católicos (Papa, Padres, Madres, santos e santas) 
sugiro, em termos de orientação do culto, algumas semelhanças 
ao neopentecostalismo. No entanto, este posicionamento 
encontra resistência por parte dos padres carismáticos:

O movimento carismático católico conta com mais de 3000 fiéis. 
É conhecido por movimento carismático por ter surgido no dia 
do Pentecostes e está fundamentado na devoção ao Espírito 
Santo. Alguns sacerdotes e individualidades têm feito uma má 
interpretação que confere ao movimento um sinónimo pentecostal/
neopentecostal. Não é verdade – trata-se de um movimento 
católico que surgiu nos E.U.A e mereceu o apoio do papa João 
XXIII . 
As semelhanças em relação ao neopentecostalismo estão 
presentes na devoção ao Espírito Santo, pregação do evangelho 
da prosperidade e, raras vezes a realização do exorcismo  – 
dirigido a pessoas; é frequente a realização de orações de 
exortação e orações de libertação .
Um dos pontos mais altos do catolicismo carismático enraizado na 
aldeia de oração do Lubango tem que ver com a peregrinação ao 
monte no qual são divisadas quinze estações que representam a 

paixão de Cristo – é a chamada via sacra que simboliza a paixão 
de cristo e deve ser acompanhada de velas e uma cruz. «Viver 
a paixão de Cristo pode ser uma forma de pagar uma promessa 
e pedir a bênção de Deus para operar milagres na vida de quem 
vive turbulências de vária ordem ». 

«As peregrinações são feitas à 6ª feira por ser o dia consagrado 
a condenação de Cristo e, por essa razão, constitui um dia de 
oração. O sábado é um dia dedicado a realização da catequese 
e, o domingo, marcado principalmente pela realização da missa 
». Neste momento, a Aldeia de Oração do Lubango é o único 
centro carismático  a nível nacional.

O recurso ao movimento católico carismático pode ser também 
justificado, na minha opinião, ao recrudescimento das acusações 
e práticas de feitiçaria em meio urbano que se denotam em 
desconfianças e necessidade de proteção. Eis o que afirmou 
Souza: «uma pessoa que sofre de uma enfermidade e após já 
haver recorrido aos médicos e não tendo encontrado saúde, 
geralmente, acaba tornando-se fiel de um movimento religioso 
[…]» (Souza, 2001:5).  Em momentos anteriores, situações 
relativas a feitiçaria ou “pouca sorte” eram solucionadas pelos 
quimbandas ou curandeiros tradicionais. Depois surgiu a figura da 
santa, uma “vidente” com “poderes de cura” que, engendrada nos 
princípios do catolicismo evoca o Espírito Santo que é encardo 
como o intercessor da cura baseada em banhos de água com sal, 
azeite ou, com recurso a tubérculos, folhas ou raízes de algumas 
plantas.

Dado o desgaste a que a figura do quimbanda  e a santa passaram 
a ter, os fiéis, por formas a prescindir de conotações negativas 
por frequência a tais locais, passaram a dedicar-se a igreja e, no 
caso particular, aos movimentos católicos carismáticos. 



3 Conversa com o padre Florentino Yanza, 2015.
4 Conversa com padre Florentino Yanza, 2015
5 O exorcismo só pode ser realizado com a autorização do bispo.
6 Pedir a Deus para interceder sobre pessoas amarradas e aflitas; suplicar    
  à Deus a cura e prosperidade dos fiéis.
7 Conversa com dona Catumbo. Lubango, 2015.
8 Conversa com dona Olga Duarte.

 9 Há quem confunda a peregrinação a Muxima como um movimento   
   carismático. Não o é – trata-se de um movimento mariano – tem como    
   padroeira a Virgem Maria que toma várias designações: Nossa Senhora  
   de Lassalete; Nossa Senhora de Fátima; Nossa Senhora de Guadalupe;  
   Nossa Senhora do Monte, só para citar alguns.
10 Cujos processos de cura estão baseados em preces orientadas aos  
    antepassados. Pela sua capacidade de suprimir o mal e reencaminhá-lo  
    à origem, passou a ser “visto como feiticeiro”.

Helder Alicerces Bahu
Instituto Superior de Ciências 

da Educação da Huíla
 (ISCED-Huíla)





O CENTRO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS 
ARNALDO JANSSEN





O bairro do Palanca é um aglomerado urbano de 
construção informal – geralmente classificado 
como um musseque “ordenado” – situado num 
município periférico de Luanda, o de Kilamba Kiaxi. 
Desenvolveu-se sobretudo durante os anos 80 e 
90, com o grande afluxo de deslocados vindos 
do Norte que procuravam em Luanda refúgio 
da guerra civil, e continua ainda hoje a exibir 
uma dinâmica cultural, económica e religiosa de 
matriz predominantemente bakongo, a etnia que 
ocupa as províncias do nordeste angolano. Na 
“fronteira” oriental do Palanca, junto à Av. Pedro 
de Castro Van-Dúnem (vulgo “Rua do Sanatório”), 
ergue-se o Centro de Acolhimento de Crianças 
Arnaldo Janssen (CACAJ), uma instituição de 
assistência à infância e juventude gerida pela 
congregação católica Missionários do Verbo 
Divino (Societas Verbi Divini, SVD) e baptizada 
com o nome do padre alemão que a fundou no 
final do séc. XIX. A acção assistencialista do 
CACAJ centra-se desde a sua génese centra-se 
desde a sua génese, em 1992, no acolhimento, 
formação e reintegração de crianças de rua e 
reflecte as crises humanitárias e migratórias 
que marcaram as populações jovens de Luanda 
durante as últimas décadas: a problemática das 
crianças órfãs e desalojadas, durante o apogeu 
da “Guerra das Cidades”, e o fenómeno das 
“crianças-feiticeiras”, a partir de finais dos anos 90.
O nascimento do CACAJ coincide com o 



reacender da guerra civil após o cessar-fogo frustrado de 1991, 
quando milhares de crianças chegaram a Luanda procurando 
escapar aos confrontos que assolavam várias províncias. Face ao 
estado ainda insipiente dos organismos de apoio aos deslocados 
da guerra, as ruas de Luanda acabaram por albergar cerca de 
3500 crianças, muitas delas gravemente doentes e desnutridas. 
O padre argentino Horácio Caballero, da ordem do Verbo Divino, 
e a Irmã Danuta Bunco, missionária polaca das Servas do Espírito 
Santo, depararam com esta emergência humanitária quando 
chegaram a Angola em 1992 e mobilizaram recursos para, com 

o apoio da administração de Luanda, reunir mais de mil meninos 
de rua num conjunto de grandes tendas de campanha montadas 
na ilha de Luanda. Esta primeira encarnação do CACAJ (o 
“acampamento”) alcançou rapidamente uma grande visibilidade 
mediática e mobilizou voluntários de vários quadrantes, incluindo 
ONGs e confissões religiosas não católicas (principalmente a 
Igreja Metodista), dando à obra um cunho ecuménico que ainda 
se mantém – atualmente, as equipas do CACAJ contam com 
católicos, evangélicos, adventistas do sétimo dia e testemunhas 
de Jeová.





Em 1994, graças à cedência do terreno pela 
Arquidiocese de Luanda, os missionários 
transferiram 750 crianças para a localização atual 
no bairro do Palanca, transformando o centro de 
acolhimento numa instituição exclusivamente 
masculina. O voluntarismo do Padre Horácio 
construiu ao longo dos anos 90 uma rede de 
apoio muito vasta, que capitalizava a presença de 
inúmeras ONGs em Luanda durante o período de 
guerra e mobilizava até empresas multinacionais 
para patrocinar a instituição. Foi graças a essas 
parcerias que, nos anos seguintes, o CACAJ 
construiu instalações de tijolo para substituir as 
tendas, contratou técnicos superiores nas áreas 
social e pedagógica, e estabeleceu um ambicioso 
programa de educação (graças a um acordo com 
o Ministério da Educação em 1996) e formação 
profissional (através de parcerias com empresas 
privadas que começaram logo em 1994) para os 
seus internos.

No final dos anos 90, e principalmente a partir 
do cessar-fogo definitivo de 2002, o processo de 
reunificação das crianças com as suas famílias 
de origem registou grandes progressos (também 
devido à articulação com programas estatais de 
reunificação como o “Nação Coragem”) mas as 
feridas abertas pelo conflito no tecido social angolano 
fizeram emergir novas crises: As comunidades 
bakongo que tinham migrado das províncias de 
Zaire e Uíge para Luanda enfrentavam agora 
enormes tensões étnicas, culturais e religiosas, 
para além de uma profunda desestruturação 
familiar causada pela guerra e pelas migrações. 
O CACAJ passou então a receber muitas crianças 
oriundas dos musseques de Luanda, sobretudo 
do próprio Palanca, que tinham abandonado as 
suas casas para escapar a um ambiente familiar 
hostil: crianças vítimas de maus tratos, violações, e 
principalmente crianças acusadas de feitiçaria.





As acusações de feitiçaria a crianças são um fenómeno 
aparentemente recente, de causas multivariadas e complexas, 
e surgiu nas últimas duas décadas na República Democrática do 
Congo, tendo chegado a Angola graças às redes de mobilidade 
bakongo entre os dois países. No CACAJ, as equipas encarregues 
da reunificação familiar durante o período da guerra adaptaram 
os seus procedimentos para enfrentar este novo desafio. 
Segundo a antropóloga brasileira Luena Pereira, que estudou 
as “crianças-feiticeiras” de Luanda durante a década de 2000, a 
abordagem do CACAJ revelou-se particularmente frutífera porque 
os missionários e os assistentes sociais procuram compreender 
os conflitos familiares que conduzem à expulsão ou fuga da 
criança e encorajam as próprias famílias – que costumam estar 

na origem das acusações - a propor uma solução que liberte a 
criança das influências dos poderes malignos, mesmo quando 
ela implica o recurso a práticas de curandeirismo (pelas mãos 
de um quimbandeiro) ou de “libertação espiritual” (no contexto 
de uma igreja neopentecostal). Partindo destas premissas, os 
técnicos do CACAJ diminuem a resistência das famílias neste 
processo e aumentam as probabilidades de uma reunificação 
bem-sucedida, ao mesmo tempo que previnem intervenções 
mais agressivas ao acompanharem pessoalmente a criança no 
processo de cura espiritual. Apesar da natureza aparentemente 
laica da intervenção, que não questiona as crenças das famílias 
mesmo quando contradizem a doutrina católica, a centralidade 
do núcleo familiar no processo de reinserção do CACAJ deriva 



precisamente dos fundamentos católicos que norteiam a instituição. 
Atualmente, o padre Horácio e a Irmã Danuta já não gerem o centro – a direcção é do Ir. João 
Facatino, nomeado para o cargo pelo provincial da SVD em 2007 – mas o CACAJ continua 
indissociavelmente ligado aos seus fundadores, cujo carisma parece pairar sobre a instituição: 
no Palanca, ainda se fala no CACAJ como “o centro do Padre Horácio” e a efígie de Arnaldo 
Janssen, adoptada como logótipo da instituição, é frequentemente confundida com o retrato de 
Horácio Caballero. O centro alberga agora 130 rapazes com idades entre os 6 e os 18 anos, 
divididos entre duas camaratas consoante o escalão etário, e funciona num regime semi-aberto 
com grande permeabilidade ao exterior: as crianças ausentam-se durante parte do dia para 
frequentarem o ensino oficial, mas regressam diariamente ao centro onde usufruem de refeitório, 



aulas de apoio, oficinas de formação profissional e artística, uma 
clínica médica que também presta serviços aos habitantes dos 
bairros mais próximos. A ênfase na educação e na formação 
profissional tem produzido resultados assinaláveis e largamente 
difundidos pela comunicação social, mas a mediatização deste 
sucesso também teve consequências inesperadas na população 
que acorre ao centro: Nos últimos anos, regista-se um número 
crescente de crianças que procuram ser institucionalizadas 
reportando acusações de feitiçaria que mais tarde revelam não 
corresponder à realidade. Os assistentes sociais têm apurado 
que estas narrativas são fabricadas pelos novos “candidatos” 
com o auxílio de antigos internos do centro, que as ajudam a 
aumentar a verosimilhança dos relatos para maximizar as 
probabilidades de acolhimento. Estes últimos desenvolvimentos 
colocam novas dificuldades às equipas de reinserção social 
do CACAJ, mas parecem indicar que, longe de serem apenas 
vítimas das circunstâncias, as crianças em risco de Luanda 
conseguem transformar fenómenos tão estigmatizantes quanto 
as acusações de feitiçaria em veículos de ascensão social e de 
fuga aos ciclos de pobreza em que muitas delas se encontram 
aprisionadas.

Pedro Pestana Soares
ISCTE-IUL





O TEMPLO CENTRAL DA IGREJA DO BOM DEUS



O templo central da Igreja Fraternidade Evangélica 
de Pentecostes na África em Angola (IFEPAÁ) 
Bom Deus está situado ao longo da rua Olímpio 
Maquera, que liga o Sanatório ao Bairro Popular, 
no bairro do Palanca da cidade de Luanda. A 
construção do templo foi iniciada pouco após 
a chegada, em 1981, desta denominação da 
República Democrática do Congo, pela mão de 
Simão Lutumba, o líder da igreja em Angola. Os 
primeiros encontros dos membros da IFEPAÁ 
tiveram lugar no bairro da Maianga em Luanda, 
na casa de um dos crentes do movimento. No 
entanto, a comunidade rapidamente cresceu e 
encontrar um novo local de culto tornou-se uma 
prioridade. Em 1983, Simão Lutumba conseguiu 
assegurar uma parcela de terreno no bairro do 
Palanca. Nesse local, os primeiros encontros 
da congregação tinham lugar ao ar livre, e os 
membros da comunidade traziam as suas próprias 
cadeiras e guardachuvas para se protegerem do 
clima. Depois de acumular verbas suficientes 
com ofertórios, foi construído um primeiro templo, 
com materiais préfabricados. Anos mais tarde, um 
segundo templo foi construído no mesmo local, 
com materiais mais duradouros. Finalmente, a 7 
de Dezembro de 1996, foi inaugurado aquele que 
é o atual templo, que, de acordo com os membros 
da igreja, acomoda acima de mil pessoas. Hoje 
em dia, o espaço da igreja é insuficiente, e muitos 
crentes são obrigados a ficar do lado de fora nos 
cultos, apenas ouvindo a transmissão do culto 
através de altifalantes colocados no exterior do 
edifício. Por esta razão encontra-se em construção 
um novo templo na zona do bairro da Sapú, onde se 
calcula que até 22 mil crentes poderão congregar 



durante as sessőes de culto. O templo atual no bairro do Palanca 
é considerado a igreja central da denominação em Angola. A 
denominação emergiu na DRC pelas mãos do Apóstolo Aidini Abala, 
quem, após presenciar várias campanhas de cura administradas 
pelo evangelista norteamericano Tommy Lee Osborn no Quénia e 
no Uganda, criou o seu próprio movimento, chamado de FEPACO 
Nzambe Malamu. A sua base é em Kinshasa, onde teve início o 
movimento de evangelização para outros países africanos e para a 
Europa. Em 1981, Simão Lutumba, um dos pastores enviados por 
Aidini, começou os trabalhos em Angola. Inicialmente, tratava-se 
apenas de uma extensão “estrangeira” da igreja Nzambe Malamu. 
No entanto, após o falecimento de Abala em 1996, Simão Lutumba 
separou-se da administração congolesa e tornou-se o principal 
líder do movimento em Angola. Hoje em dia, as relações entre 

ambas denominações estão ambíguas e constroem-se numa 
oposição entre um certo sentido de competição e emoções da 
grande afinidade e devoção ao falecido líder Apóstolo Aidini Abala. 

É então no templo do Palanca que o culto principal tem lugar, sob 
a liderança do Apóstolo Simão Lutumba, Evangelista Internacional, 
tal como está oficialmente denominado pela igreja. Para além do 
domingo, o dia principal de culto para a igreja é na sexta-feira, 
quando os cultos de cura para toda a província de Luanda têm 
lugar, atraindo centenas de seguidores de toda a cidade. Do ponto 
de vista litúrgico e espiritual, o ministério da cura divina ocupa 
um lugar central na doutrina e no culto da igreja. Sendo assim, 
a igreja organiza frequentemente grandes campanhas de cura 
acompanhadas de pregação do Evangélo. Em Luanda, esses 



acontecimentos têm lugar nos fins de semana e são organizados 
pelo templo central da igreja Bom Deus com o apoio das paroquias 
particulares. As campanhas costumam circular pela toda a província 
de Luanda e são organizadas em vários lugares públicos, tais como 
campos de futebol ou perto dos mercados, que se transformam 
em espaços especiais e santificados graças a milagres que lá 
acontecem e pela presença do líder Apóstolo Lutumba. 

O líder da igreja é muito estimado e honrado pelos crentes e pelo 
corpo dos ministros da igreja. Acredita-se que ele tem um contacto 
especial com Deus, acumulando poderes do Espírito Santo e uma 
maior capacidade intercessora do que outros pastores e diáconos 
da igreja. Consequentemente, ele é tratado com muita estimação, 
a qual é expressada em comportamentos como a prática de 
ajoelhar ou andar ajoelhado à sua frente. Essa prática é bem 



visível durante as campanhas, mas observa-se principalmente no 
templo central da igreja. Na parte central, encontramos um estrado 
coberto com tapete vermelho. Lá, atrás do púlpito, o Apóstolo, a 
sua esposa e membros proeminentes da igreja tomam os seus 
lugares. O acesso ao estrado é limitado, e os crentes comuns que 
a ela acedem devem deslocar-se de joelhos. Durante o culto, na 
presença do Apóstolo, é frequente aparecer por detrás do púlpito 
um membro que com uma vassoura varre o tapete à frente dos 
pastores, sublinhando assim o seu estatuto elevado como também 
assegurando a pureza dos ministros da igreja.

Acima do estrado, lemos o seguinte verso da Bíblia pintado na 
parede: “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre” 
(Hebreus 13:8). Este é um versículo central para a igreja, que está 
presente em todos os templos da Igreja Bom Deus. O interior da 
igreja é dividido em dois espaços, o lado direito para os homens e 
o lado esquerdo para as mulheres. Essa divisão é rigorosamente 
observada pelo protocolo da igreja. Os múltiplos pastores da igreja, 
assim como as pastoras, ocupam os lugares aos lados do púlpito. 
No fim do culto nenhum dos ministros da igreja deve sair do templo 
antes do Apóstolo Lutumba. 

Ao lado do edifício do templo ergueu-se um edifício administrativo, 
que acolhe a administração nacional da igreja, para além da casa de 
publicação e, principalmente, a Associação Nacional das Mulheres 
da igreja. Ao lado da igreja central encontramos uma clínica e um 
centro de acolhimento para os colaboradores e visitantes da igreja.

Hoje em dia, a igreja afirma ter acima de 400 mil seguidores 
em Angola. Para além de cobrir várias províncias do território 
angolano através da sua rede de paróquias, a Igreja Bom Deus 
também desenvolve campanhas de evangelização fora do país, 
na África, Europa, Médio Oriente e América Latina, onde se 
estão a instalar várias congregações. Ao longo dos anos em que 
a igreja está estabelecida em Angola, conseguiu quebrar com a 
estereotipização de igreja como igreja limitada ao grupo Bakongo, 
alargando os bases étnicas da igreja como também ampliando a 
cobertura territorial da denominação.

Natalia Zawiejska
Jagiellonian University, Cracow







CATEDRAL DO ALVALADE 
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS



Localizada na Avenida Comandante 
Gika, área nobre de Luanda, a Catedral 
do Alvalade da Igreja Universal do Reino 
de Deus destaca-se na paisagem urbana 
e atrai um grande fluxo de pessoas em 
determinados horários do dia. Inaugurado 
em dezembro de 2002 e restaurado 
em 2012, o templo de estilo “eclético 
com referências ao neoclássico”,  exibe 
na fachada sete altas colunas e vitrais 
coloridos. No alto, ao centro do frontão, 
um coração vermelho contendo uma 
pomba branca – símbolo do Espírito Santo 
– identifica a denominação que ali atua. 
Na base do frontão, lê-se “Jesus Cristo é 
o Senhor”. Dois painéis laterais brancos 
com uma cruz desenhada em traços finos 
completam a fachada mantendo a simetria 
do conjunto. O acesso ao templo é feito 
através de nove largos degraus. Também 
chamado de Cenáculo da Fé, a edificação 
tem capacidade para abrigar mais de 
3.000 pessoas.

O templo é a sede nacional da Igreja 
Universal do Reino de Deus (IURD) em 
Angola, denominação neopentecostal 
fundada no Brasil em 1977 pelo bispo Edir 
Macedo. Presente atualmente em mais de 
180 países, a IURD  iniciou seus primeiros 
movimentos em terras angolanas no ano 
de 1991. Mesmo com a guerra civil, a 
denominação investiu no país, e desde 
1998 conta com a retransmissão do sinal 
da Rede Record de televisão (Fonseca 

2003) e com uma presença em rádios AM 
e FM.  Com o fim da guerra, a expansão 
da IURD ganhou fôlego. Em 2004, a 
denominação já tinha chegado a todas as 
dezoito províncias angolanas. Em 2005, 
calculava-se uma rede nacional de 124 
templos (Freston 2005). Em 2013 já eram 
aproximadamente 230 igrejas e 500 mil 
frequentadores.   

Embora os lugares de culto da Universal 
sejam bastante amplos, a  Universal tem 
como marca a promoção de eventos de 
massa em lugares públicos. Em Abril de 
2011, segundo cálculos da IURD, mais de 
10 mil pessoas participaram de um batismo 
coletivo na praia do morro dos Veados. Em 
Fevereiro de 2012, foram realizados 20 mil 
batismos em um outro evento que ocorreu 
no mesmo local. 

Na noite de 31 de dezembro de 2012, 
mais um grande evento organizado 
pela Universal reuniu uma multidão 
na Cidadela.  Desta vez, o sucesso 
tão grande que houve superlotação. O 
estádio tinha capacidade para 90 mil, 
mas 250 mil pessoas compareceram. 
Dezasseis pessoas morreram e mais de 
cem ficaram feridas. A denominação foi 
responsabilizada e impedida de realizar 
suas atividades por 60 dias. Depois, 
retomou sua rotina sob advertencias.



Na Catedral do Alvalade e em todos os 
seus outros templos, a Igreja Universal 
mantém uma estrutura um ritual 
padronizada. São reuniões organizadas 
por dias da semana e direcionadas para 
propósitos específicos – prosperidade, 
saúde, família, libertação, 
relacionamentos amorosos, encontro 
com Deus. A denominação também 
realiza periodicamente correntes e 
campanhas temáticas, momentos de 
maior intensidade e comprometimento 
do fiel com a dinâmica ritual.

A IURD segue uma linha teológica e 
cosmológica que enfatiza uma batalha 
espiritual contra entidades que são 
a personificação do mal, e propõe o 
exercício da fé como recurso para 
alcançar bênçãos divinas na vida 
terrena. Nas correntes e campanhas, 
o dinheiro é investido de valor ritual 
e torna-se a materialização do 
sacrifício do crente para alcançar a 
prosperidade, resolver problemas de 
saúde, e construir uma família estável 
e feliz.
 
Neste contexto, agentes religiosos 
identificam diferentes aspectos 
críticos das dinâmicas sociais locais e 
oferecem caminhos para superá-los. 
Ao mesmo tempo, promovem  valores 

morais cristãos e referenciais culturais 
ocidentais em diálogo com referentes 
locais. Sugerem um comportamento 
ideal para homens e mulheres, tornam 
exemplar o modelo de família nuclear 
monogâmico, projetam um novo estilo 
de vida. 

Paralelamente, a Igreja Universal 
apresenta-se como uma instituição 
disposta a cooperar com a população, 
especialmente com as lacunas 
abertas pela guerra e com o impulso 
de «reconstrução nacional». Realiza 
ações nas áreas da saúde, educação, 
cidadania e empreendedorismo, que 
servem tanto aos frequentadores da 
igreja quanto à população em geral. 
Frequentemente são veiculadas 
notícias na mídia local sobre as 
ações sociais promovidas pela 
IURD em Angola, fazendo com que 
a denominação esteja alinhada com 
o movimento da maioria das igrejas 
protestantes, que desde o período 
colonial tende a atuar junto à população 
local oferecendo diversos tipos de 
serviços e  assistência.

Claudia Swatowiski, 
Universidade de Uberlândia




