Resumos

Arqueologia da paisagem
em Angola: das materialidades
às dinâmicas territoriais
Luiz Oosterbeek
Partindo de uma interpretação sobre as con‑
dicionantes teóricas dos antigos trabalhos de
arqueologia em Angola, são apresentadas al‑
gumas sugestões metodológicas nos planos do
inventário nacional de sítios arqueológicos e
das necessidades de formação para esse fim e
para a investigação em geral, num horizonte
de dois a cinco anos. Discute‑se as relações
da arqueologia com as dinâmicas actuais no
território e um novo paradigma na relação
entre investigação, cultura e economia.
Palavras‑ chave: inventário, formação,
arqueologia, território.
Building from an interpretation of the the‑
oretical constraints of prior Archaeological
research in Angola, some methodological
suggestions are made, related to the natio‑
nal inventory of Archaeological sites and the
needs of training for such a purpose and for
research in general, within a time horizon of
two to five years. The relations of archaeology
with current territorial dynamics are discus‑
sed, as well as a new paradigm in the relation
among research, culture and economy.
Keywords: inventory, training, archaeo‑
logy, territory.

Das potencialidades arqueológicas da
bacia do Curoca/ Deserto do Namibe
para um estudo diacrónico desde
a pré-história africana ao período
colonial - algumas notas
Nelson Campos
Esta comunicação tem por base um levanta‑
mento bibliográfico realizado no FSJ/CMTM
(Fundo Santos Júnior do Centro de Memória
de Torre de Moncorvo), complementado por
outras recolhas e respectivas notas de leitu‑
ra, procurando fazer um ponto da situação,
em termos de conhecimentos, sobre um ter‑
ritório que o autor considera de eleição para
um estudo multidisciplinar (Geologia, Ar‑
queologia, História, Antropologia) desde a
pré-história aos tempos históricos (coloni‑
zação portuguesa): a bacia do rio Curoca e
deserto do Namibe, no Sudoeste de Angola.
Palavras‑chave: Curoca, Namibe, arque‑
ologia, história, antropologia, bibliografia.
This communication is based on a literature
survey in FSJ/CMTM (Santos Júnior Found in
Moncorvo’s Memory Center), complemen‑
ted by other collections and their reading
scores, looking to make a progress in ter‑
ms of knowledge about a territory that the
author considers place of choice for a mul‑
tidisciplinary study (geology, archeology,
history, anthropology) from prehistoric to
historic times (Portuguese colonization):
Curoca river basin and the Namib Desert in
southwestern Angola.
Keywords: Curoca, Namibe, archaeology,
history, anthropology, bibliography.
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RESUMOS

Pesquisas arqueológicas na Baia
Farta (Benguela‑Angola)

Le chantier école de Baia Farta permet la for‑
mation théorique et pratique des étudiants
de l’Université Katiavala Bwila de Benguela.

Manuel Gutierrez

Mots-clés: Baia‑Farta, Dungo, paléolithi‑
que, charognage, acheuléen.

As pesquisas arqueológicas realizadas na
região da Baía‑Farta, Província de Benguela
(Angola) permitiram de pôr em evidência a
existência de um vasto complexo arqueológico
nas duas margens do rio temporário Dungo.
No Dungo IV, duas indústrias líticas bem
distintas foram descobertas em estrati‑
grafia, a mais antiga é considerada como
pré‑acheulense e a mais recente é atribuída
ao Acheulense. A estação Dungo V apresenta
um caso único de rapinagem de um cetáceo
encalhado numa vasta depressão conhecida
como paléo lago.
A cronologia das estações do Dungo
encontram‑se numa extensa «fourchette»
entre 0,7 e 2,1 milhões de anos.
A escola de campo da Baia Farta permite a
formação teórica‑prática dos estudantes da
Universidade Katiavala Bwila de Benguela.
Palavras-chave: Baía‑Farta, Dungo, pale‑
olítico, rapinagem, acheulense.
Les recherches archéologiques conduites
dans la région de Baia‑Farta, province de
Benguela (Angola) ont permit de mettre
en évidence l’existence d’un vaste complexe
archéologique sur les deux rives du fleuve
temporaire Dungo.
A Dungo IV, deux importantes industries
lithiques bien distinctes ont été trouvées
en stratigraphie, la plus ancienne est con‑
sidérée comme Pré‑Acheuléenne et la plus
récente est attribuée à l’Acheuléen.
Le site Dungo V présente un cas unique de
charognage d’un cétacé échoué sur une vaste
dépression connue comme paléo lac.
La chronologie des sites de Dungo se trou‑
ve dans une large fourchette entre 0,7 et 2 ,1
millions d’années.
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A investigação arqueológica no Ebo
(Kwanza Sul, Angola)
Cristina Pombares Martins
Durante várias décadas a investigação ar‑
queológica em Angola esteve estagnada, em
parte consequência da guerra que devastou o
país, mas agora começa a ser retomada gra‑
dualmente. Uma das áreas que começou a
ser objecto de um projecto de investigação é
região do Ebo, em relação à qual não existe
qualquer estudo. No âmbito do Doutoramen‑
to em “Quaternário, Materiais e Culturas”,
pela Universidade de Trás‑os‑Montes e Alto
Douro (UTAD) a autora deu início à inves‑
tigação aqui apresentada.
Este artigo pretende dar a conhecer aquela
pesquisa e os seus objectivos gerais, fazen‑
do uma caracterização sumária da região e
dos abrigos com pinturas rupestres, com
indicação da metodologia adoptada para a
investigação em curso.
Palavras‑Chave: Angola, Ebo, arqueologia,
arte rupestre.
For several decades archaeological research
in Angola was stagnant, in part a consequen‑
ce of the war that devastated the country,
but now it begins to be restarted gradually.
One of the areas that began to be the sub‑
ject of a research project is the area of Ebo,
for which there is no study. In the context
of Ph.D. in “Quaternary Materials & Cultu‑
re” from the University of Trás‑os‑Montes e
Alto Douro (UTAD) the author began the
research presented here.
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This article intends to show that research and
its general objectives, making a brief cha‑
racterization of the region and the shelters
with paintings, showing the methodology
adopted for the current investigation.

effectué des enquêtes sur le terrain pour
pouvoir suivre la chaîne opératoire de fabri‑
cation de la céramique depuis l’acquisition
de la matière première jusqu’à la cuisson.

Keywords: Angola, Ebo, archaeology, rock art.

Mots-clés : Angola, archéologie, ethnoar‑
chéologie, céramique (poterie), néolithique.

Etnoarqueologia da cerâmica
angolana

Recintos amuralhados da província
da Huíla

Maria Helena Benjamim

Soraia Santos Ferreira

A etnoarqueologia da cerâmica angolana é
um estudo primário (em Angola) até agora,
isto porque, praticamente, pouco ou quase
nada foi feito sobre o tema. Nós propomos
a fazê-lo, isto é, dando continuidade ao que
foi feito durante e para obtenção do grau de
Mestrado na Universidade de Paris 1.
O estudo é feito a partir da cerâmica arqueológica existente no Museu Nacional de Arqueo‑
logia de Benguela (MNAB) a qual comparamos
com a cerâmica actual fabricada na região de
Benguela a partir de inquéritos por nós rea‑
lizados no terreno, para estudarmos a cadeia
operatória de fabricação da cerâmica desde
a aquisição da matéria-prima até a cozedura
dos recipientes.

A problemática que nos coloca a nova fase da
investigação acerca dos Recintos Amuralha‑
dos da Província da Huíla (Angola) implica
confirmar in loco o que aparece referenciado
em fontes bibliográficas não recentes e que
indicam a existência de um grande número
de recintos amuralhados naquela região. A
retoma do estudo deverá asim começar por
confirmar o total de recintos referidos na
bibliografia. Deverá em seguida prosseguir
no levantamento dos sítios e do seu estado
de conservação, procedendo ao seu estudo.
Esta será a primeira fase de um projecto que
se pretende levar a cabo num futuro próximo.

Palavras-chave: Angola, arqueologia,
etnoarqueologia, cerâmica, neolítico.
L’ethnoarchéologie de la céramique ango‑
laise est une étude primaire (en Angola)
jusqu’au présent, c’est parce que pratique‑
ment peu ou presque rien n’a été fait sur
le sujet. Nous nous proposons de le faire,
c’est-à-dire, continuant à ce qui a été fait
au cours d’et pour l’obtention du Master à
l’Université de Paris 1.
Cette étude se fait à partir de la céramique
archéologique déposée au Musée National
d’archéologie de Benguela (MNAB), qui nous
l’avons comparé avec la poterie actuelle fabri‑
quée dans la région de Benguela. Nous avons

Palavras-chave: Huila; arqueologia; re‑
cinto muralhado, levantamento de dados
The issues raised by a new stage of the rese‑
arch on the Walled Compounds of the Huila
Province (Angola) leads to confirm in loco
what was referred by the early literature on
the subject. Resuming this project implies
firstly to check the total figures registered;
the survey must proceed by locating new
sites and by checking its preservation con‑
dition. These are necessary steps in order to
evaluate the previous interpretations and to
formulate new ones.
Keywords: Huila; archeology; Walled
Compounds; data collection

AFRICANA STUDIA, N.º 20, 2013, EDIÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS DA UNIVERSIDADE DO PORTO

191

