Introdução
O governo angolano há quase 5 anos tem adotado estratégias de desenvolvimento, para
preservação e promoção da sua cultura em vários domínios. Aqui, interessa-nos analisar o
domínio da patrimonialização de Mbanza Congo, como estudo de caso Kulumbimbi. O país
saiu recentemente de um conflito armado interno, que durou mais de 30 anos e provocou graves
rivalidades tribais. É neste perímetro, que despertou-me a curiosidade de compreender como é
que o Estado angolano gere este círculo controverso da diversidade étnica patrimonial, na
afirmação da identidade nacional, através do património que o povo concebe ser de origem
heterogénea comum.
Grande parte da população angolana é de origem bantu (Redinha 2009, p. 18) que sofreu uma
certa influência da cultura portuguesa com o processo de colonização, prevalecendo também
influências de diversas comunidades étnicas, com seus próprios traços culturais, tradições e
línguas nativas ou dialetos (Neto 1980, p. 31). Destacam-se os grupos Kikongo, Kimbundo,
Lunda-Tshokwe, os Ovimbundo, Nhaneka-Humbe, Xicuanyama, Ambundo, entre outros
agrupados nestas etnias (Redinha: 2009, p. 26). Como exposto, após a proclamação da
Independência Nacional, em 11 de Novembro de 1975, surge a necessidade de traçar estratégias
para reconstruir o país, quer no âmbito político, económico, social e cultural.
No plano cultural, tal como nos apresenta Batsîkama (2013, p. 51) a angolanidade é moldada
por fatores endógenos e exógenos que remetem-nos a vários conceitos. As políticas culturais
contemporâneas, quer elas sejam estatais ou não, têm contribuído significativamente para a
preservação e promoção da identidade nacional (Katúmua, 2015). Assim como afirma Jorge
(2006, p. 3), são utilizados métodos tendentes para a preservação cultural, assim como contos,
lendas, mitos, récitas, fábulas, provérbios, adivinhas, canções, danças, entre outros, que
constituem uma estratégia para o desenvolvimento cultural e na consciência da nação dentro da
sociedade. No plano de desenvolvimento cultural angolano, a cultura enquanto veículo desse
desenvolvimento constitui ainda uma fonte de riqueza para a diversidade cultural existente. Há
4 princípios fundamentais como prevê o diploma legal da Política Cultural angolana:
•

A preservação da diversidade cultural, igualdade no tratamento das diversas culturas a

preservar
•

Igualdade no tratamento das diversas culturas
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•

Reconhecimento das pertenças das diversidades culturais a uma comunidade comum e

a um destino comum, o da nação angolana
•

Unidade nacional.

A presença e a abrangência do catolicismo no território angolano tem a sua génese no antigo
Reino do Congo, as razões históricas fornecem certamente, a explicação mais óbvia. A tradição
oral de Kulumbimbi (ruínas de S. Salvador) conta que as ruínas são “Obras Divina” construído
pelos ancestrais. Ao abordarmos as memórias do reino do congo para construção da identidade
nacional, submetemo-nos a um campo de análise científica e abordagens de conceitos. Assim,
através da memória escrita, em função de uma conceção antropológica e da própria tradição
oral da população, propõe-se compreender os processos de construção da identidade nacional
através das ruínas como património histórico.
1.1 Tema e Contexto de estudo
A candidatura da cidade histórica de Mbanza Congo, município da província do Zaire/Angola,
a património mundial constituí uma estratégia fundamental na política cultural angolana. A
defesa e conservação do património da cidade assenta em razões históricas. Pela primeira vez
o país submete a patrimonialização de um lugar memorial, no âmbito internacional (UNESCO).
A dissertação aborda como tema central a Política Cultural na Construção da Identidade
Nacional angolana, tendo como estudo de caso Kulumbimbi (Catedral de São Salvador),
enquanto componente importante na patrimonialização da cidade. O tema da dissertação
enquadra-se na especialidade dos Estudos Africanos e o objetivo é o de explorar abordagens
conceituais relacionadas com Política Cultural, Património Cultural e Identidade/Memória.
Após o alcance da Independência Nacional em 1975, o governo angolano sentiu a necessidade
de traçar estratégia para reconstruir o país no âmbito das infraestruturas políticas, económicas,
social e cultural. Infelizmente as políticas de recuperação e o desenvolvimento foi interrompido
com a situação da guerra interna: “A dinâmica da guerra popular prolongou em todos os planos
da vida social, pois trata-se de uma subversão das antigas estruturas”. (Andrade & Ollivier
1974, p. 177). Com o calar das armas, em 2002, as políticas de reconstrução na agenda do
partido no poder (MPLA) ganha caráter prioritário. Essas ações vêm a ser consolidadas e é neste
quadro que surge a política cultural do próprio Estado em Janeiro de 2011 através do decreto
presidencial nº15/11. O diploma reconhece o património cultural e natural como sendo
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representante dos pilares do desenvolvimento sociocultural. De acordo com Santos (2001, p.
293) Património Cultural é um recurso e uma tarefa no âmbito das políticas públicas de
desenvolvimento e dos instrumentos de gestão territorial, em particular desde meados dos anos
1990. Refere-se que estes locais de transcendente importância cultural guardam a memória de
um determinado povo ou tradição e merecem toda atenção que engloba o plano de manutenção
e atos de esclarecimento da população sobre o seu valor para a sua proteção e conservação.
Num contexto de profundas transformações e recuperação contemporânea, o valor simbólico
patrimonial é relevante para criação de vínculos na nova estrutura social global. (Peralta 2008,
p. 13). Estudar a patrimonialização de Mbanza Congo, através do caso específico de
Kulumbimbi, implica, necessariamente, fazer uma breve retrospetiva histórica daquilo que foi
a estrutura do Reino do Congo e o modo de vida das populações. Com base nos estudos feitos
por Batsîkama (2010, p. 108), Mbanza Congo deriva de bânzama e significa cidade, aldeia
principal, residência do chefe, cemitério. O verbo bânzama é por seu lado, verbo de estado de
banza, o que quer dizer estar estendido, estar visível. O segundo elemento do nome da capital
é Congo, nome do país. Assim, Mbanza Kôngo é a capital do Kôngo.
Especialistas nacionais, como Patrício Batsîkama e Filip Zau, tem se dedicado a fazer os seus
estudos sobre a origem povo angolano. A discussão recai sobre a construção da identidade
nacional (angolanidade) cuja diversidade e a afirmação da identidade se relaciona com as
origens do Kongo. O povo apresenta caraterísticas heterogéneas naquilo que é a sua essência
cultural. A atual cidade histórica de Mbanza Congo representa essas memórias de forma
material e imaterial. Kulumbimbi enquanto componente deste património carrega um valor
simbólico de duplicidade religiosa: Nzambi ya Mpungo (santos) e o catolicismo.
De acordo com Moreira (2006, p. 15), quando se trate de analisar tão aspetos tão diversos como
as transformações religiosas, as relações entre os seres humanos, vida familiar, a imigração ou
conflitos étnicos, a identidade impõe-se como uma palavra mágica. Batsîkama alega que a
vertiginosa construção das identidades étnicas angolanas implica antes compreender o modelo
de apresentação: Eu, Não-Eu, e Outro, (o qual abordaremos com mais profundidade no subtema
das fronteiras do reino do congo) assim, em torno dessa multiplicidade cultural, a angolanidade
é idealizada numa perspetiva de teorização sobre o Estado-Nação. Portanto, “falar de
património cultural é falar de identidades” (Torrico: 2006, p. 21). Ou seja, o processo de seleção
patrimonial deve ser feito com base nos aspetos culturais, para devidamente mostrar e enaltecer
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a imagem que consideramos valiosa. Adicionalmente, ainda nesse contexto, Castro & Carvalho,
(2014) mostram-nos que a “dimensão simbólica e identitária do património histórico-cultural
construído, apresenta para as cidades um instrumento impulsionador de desenvolvimento de
projetos turísticos locais e, é mais-valia para setor económico-social”. A candidatura a
património mundial poderá impulsionar a valorização turística da cidade histórica e despertar
aos turistas o interesse sobre o mito de kulumbimbi (Catedral de são Salvador) e conhecer a
origem da vasta diversidade cultural angolana.
1.3. Pergunta de Partida e questões derivadas
A delimitação e contextualização do tema em pesquisa permitiu traçar a seguinte pergunta de
partida: Como é que o Estado Angolano gere a preservação e promoção de Kulumbimbi num
quadro de construção da Identidade Nacional? Naturalmente foi preciso uma reflexão longa
para se chegar a esta questão central, com o auxílio das leituras exploratórias e das orientações
recebidas, que desempenharam um papel preponderante neste momento crucial. Sendo assim,
foi através da definição da questão central que derivaram as seguintes questões:
•

Qual é a importância de Kulumbimbi na construção da identidade nacional angolana?

•

Que políticas de patrimonialização adota o Estado angolano quanto se trata de

Kulumbimbi?
•

Qual é a importância da patrimonialização da cidade histórica e como podemos

relaciona-la ao universo simbólico?
•

Qual é a relação entre Kulumbimbi, Mbanza Congo e Angolanidade?

Entretanto, para a obtenção de resultado desta pergunta de partida, foi também necessário,
compreender a visão de alguns cidadãos nacionais (Ministério da Cultura) e os residentes na
capital de Mbanza Congo (Chefes das autoridades tradicionais, estudantes universitários e
ensino secundário, assim como funcionários do Museu Municipal da província do Zaire e
cidadãos residentes em Mbanza Congo)
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1.4. Objetivos Geral e Objetivos Específicos
O trabalho tem como objetivo geral analisar a estratégia da política cultural do Estado angolano
na preservação e promoção da cidade histórica de Mbanza Congo kulumbimbi, como ponto
estratégico: o importante do “Projeto Mbanza Congo cidade é desenterrar para preservar” para
a construção da identidade nacional. Assim, busca-se compreender as dinâmicas da política
cultural angolana e, através das entrevistas, compreender como o povo concebe o património
em estudo, como um elemento identitário.
Como exposto, o objetivo geral leva-nos os seguintes objetivos específicos:
•

Analisar o plano estratégico da política da cultura angolana, seu modo de

implementação e gestão.
•

Através de uma análise histórica, identificar e analisar o significado de Kulumbimbi na

cultura angolana contemporânea e a sua contribuição na angolanidade.
1.5. Justificativa
A abordagem, insere-se no domínio científico do património cultural e no âmbito da identidade
nacional não pretendendo, contudo, ser sistemática e exaustiva no que tange a contextualização
do tema em estudo. O trabalho tem como objetivo descrever e analisar a política da cultura
angolana e sua importância na construção da identidade nacional, partindo da diversidade
patrimonial de Mbanza Congo e, especificamente, o património de Kulumbimbi, (casa dos
ancestrais, local de veneração), sítio arquitetónico colonial (catedral de S. Salvador) e herança
nacional para o povo. Portanto, é neste sentido de duplicidade religiosa, que se procura analisar
a estratégia do governo na patrimonialização do bem público, justificando tal a opção pelo tema.
No âmbito internacional, as questões de Identidade e do Património têm sido cada vez mais
discutidas e analisadas nas Nações Unidas, traçando políticas convencionais no domínio da
UNESCO, com vista a regular os patrimónios existentes. O governo angolano tem o dever de
promover, bem como apoiar iniciativas que visam a preservação, valorização e gestão destes
bens. Neste sentido, o executivo define princípios e prioridades de atuação nas áreas de
conservação, apresentação, educação e turismo inerentes a estes imóveis, com vista a definição
de condições e requisitos para classificar os edifícios e sítios como monumentos nacionais ou
locais de valor histórico, arquitetónico, artístico ou natural. O executivo promove a edificação
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de novos monumentos e a demarcação de sítios naturais e lugares de memória (Política Cultural
da República de Angola, nº 6, 2011).
A diversidade da cultura angolana tem os seus próprios traços distintivos, tanto do lado material
como imaterial, caraterizando a sociedade e, através da memória social, ganhando expressão
tangível e intangível em todas as áreas de representação cultural. Assim o processo de
angolanização garante-nos um sentido de identidade própria, em representação de memórias
contínuas de partilhadas com géneses históricas, mitos tradição, costumes, ritos símbolos.
Mbanza Congo é uma cidade historicamente significativa para a povo angolano e em geral para
o povo Africano. Como afirma Batsîkama (2014, p. 20) é tida como a origem de todos os
Congos não apenas pelo seu significado literal mas também porque o local terá testemunhado
a institucionalização da amizade entre os diferentes grupos populacionais europeus e africanos.
A memória local, a linguística histórica comparada e a arqueologia apontam para duas origens:
as populações oriundas do Sul eram Njila, os grupos populacionais vindos do Norte eram bantu.
O centro histórico, classificado desde 10 de Junho de 2013 como património cultural nacional,
integra o valioso acervo incluído na candidatura à lista do património mundial da UNESCO,
sob o título Mbanza Congo Cidade a Desenterrar para Preservar. Entre os bens a classificar,
contam-se: O Palácio Real (museu dos Reis do Kongo), a Árvore Sagrada Yala Nkuwu, o
Lumbo (Tribunal Consuetudinário), o Kulumbimbi (Antiga Catedral, denominada pelos
portugueses Catedral de São Salvador) e o Cemitério dos Reis do Congo.
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1.6. Metodologia
A pesquisa que me propus utiliza o método qualitativo, no âmbito das Ciências Sociais,
especificamente na área dos Estudos Africanos. De acordo com Flick (2005, p. 15) “a pesquisa
qualitativa engloba diferentes perspetivas de investigação: diferentes nas hipóteses teóricas, no
modo de entender e no seu objeto”. Assim, esta estratégia permite, sob a epistemologia
interpretativa, analisar os conceitos e a realidade do património em estudo. Com base neste
método recorre-se a entrevista semiestruturada como técnica de recolha de informação. Dada a
importância para o trabalho de campo busca contextualizar a conceção, comportamento dos
sujeitos, fazendo a sua ligação com os sentimentos de crenças, valores e permite sobretudo, que
se obtenham dados sobre o passado através da oralidade. (Rosa & Ronaldi 2008, p. 16). Os
autores afirmam: “Enquanto técnica de recolha de dados, podemos afirmar que não se trata de
um simples diálogo, mas sim, de uma discussão orientada para um objetivo definido, que
através de um interrogatório leva o informante a discursar sobre os temas específicos,
resultando em dados que serão utilizados para pesquisa” (Rosa & Ronaldi 2008, p. 18).
A presente dissertação busca compreender a relação entre o Património Cultural
(material/imaterial), a Política Cultural e a Identidade/Memória no contexto específico
angolano, para a construção da identidade nacional. A pesquisa visa contextualizar esta relação
através da técnica da entrevista dada a patrimonialização de Mbanza Congo e kulumbimbi
enquanto componente importante na inscrição na UNESCO. A análise das entrevistas foi
organizada em função de três grupos distintos: Entidades Políticas do Ministério da Cultura,
Entidades Políticas Tradicionais e Cidadãos residentes em Mbanza Congo. Segundo Sampieri
(2007) a análise dos dados nos estudos qualitativos não é completamente determinada, mas é
prefigurada, coreografada ou esboçada. Por esta razão, foram prefiguradas, coreografadas de
acordo com os diferentes grupos de entrevistados, ou seja, os resultados de cada guião de
entrevista serão analisados e discutidos.
No decorrer da pesquisa, foram entrevistadas entidades políticas governamentais do ministério
da cultura, chefes das autoridades tradicionais e seus auxiliares e a população habitante de
Mbanza Congo. Portanto, nela encontramos ocorrências de duas ordens: descrição de
acontecimentos vividos e uma interpretação dessas experiências através de relatos mais
profundos (concretamente junto das autoridades tradicionais) (Rosa & Arnoldi 2008, pp. 24-25
Apud Romanelli 1998). A recolha de dados históricos através da tradição oral não consistiu
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apenas nas entrevistas com os patriarcas (sobas), tendo sido necessário diversificar os relatos:
localidade, faixa etária, estatuto académico, entre outros segmentos que foram relevantes para
a pesquisa. Ao remetermos à abordagem da memória em nosso estudo, temos em atenção que
as pesquisas inerentes a esta temática recorrente no interesse de historiadores e estudiosos da
literatura tornam-se relevantes à medida que buscam investigar aspetos da cultura, da vida em
comunidade, ao atentar aos seus costumes, religiosidade, tradições, enfim, uma matriz que diz
respeito à constituição nacional da memória. Ao percorrer o passado, para a reconstrução da
história e identidade de um povo, torna-se indispensável reportar os relatos antigos para
compreender a origem da história sobre o mito à volta de kulumbimbi.
Assim estudou-se os aspetos míticos, sendo os mitos fornecedores de respostas para todas as
perguntas dos guiões traçados, esclarecedores daquilo que no passado não pareceu
compreensível. Os relatos míticos, emergidos com a tradição, fundada em aspetos religiosos e
em costumes muito antigos, fornecem subsídios indispensáveis para se compreender a natureza
do património em estudo.
Segundo Ramos & Naranjo (2014, p. 136) “a tarefa do método de observação consiste em
conhecer na realidade as particularidades qualitativas dos processos que se estudam e em pôr a
descoberto as ligações regulares que existem entre eles”. O que constitui a base deste método é
a perceção direta pelo investigador das manifestações dos processos que estudam nos respetivos
tipos de atividades, que permite-nos obter conhecimento acerca do comportamento, do objeto
de investigação tal como este se dá na realidade; é uma maneira de aceder à informação direita
e imediata sobre o processo, ou objeto que está a ser investigado. (Ramos & Naranjo 2014, p.
33). Partindo desta lógica, sentiu-se a necessidade do deslocamento até ao local, de modo a ter
acesso ao objeto e a informações diretas junto dos habitantes no município.
Ainda em relação à recolha de dados qualitativos, o presente trabalho faz uso da observação
não participante, da entrevista semiestruturada, da análise de documentos, como a Lei do
Património Cultural Imaterial, Lei da Política Cultural da República de Angola, o catálogo de
exposição permanente do Museu dos Reis do Congo, entre outros. Socorremo-nos também da
análise da literatura académica existente que foi de extrema importância. Utilizou-se os
conceitos disponíveis para relacionar a realidade do objeto de estudo. Contudo, as leituras de
obras de alguns autores serviram de auxílio para a compreensão dos conceitos aqui definidos
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(Amante, 2009; Peralta, 2006; Batsîkama, 2010) entre outros autores que deram subsídios com
relação.
Portanto, é com base nestes estudos que procuraremos descrever e analisar a Política Cultural
do Estado angolano e, por conseguinte, explicar quais são os métodos que o governo adota para
a gestão de Kulumbimbi, como um lugar de memória para o seu povo. Utilizar-se-á também o
método de investigação histórica, para compreender a entronização do catolicismo no Reino do
Congo e a história do povo angolano. Assim, como afirma Abranches (1980, p. 11), tal
possibilita conhecer a vida e suas lutas para o progresso, sua luta contra o domínio colonial e a
formação da pátria depois do alcance da independência. Assim, no âmbito da Política cultural,
Angola precisa reforçar a capacidade de preservação do Património Cultural Material e
Imaterial para melhor gestão da patrimonialização dos sítios históricos.
A busca de uma bibliografia significativa para os estudos de identidade nacional angolana
serviu para articular os conceitos definidos para esta dissertação (historiadores, cientistas
políticos, produção de sociólogos, antropólogos, entre outros). Os temas em análise são
conhecidos na literatura científica como áreas transdisciplinares, na medida em que várias
disciplinas comungam em torno dos mesmos interesses. A partir das últimas décadas do século
XX a abordagem sobre a identidade começou a ganhar maior importância. A mesma
transformou-se numa lente através da qual todos os aspetos da vida contemporânea são vistos
e examinados. O reconhecimento da identidade cultural patrimonial para a construção da
identidade nacional tem sido discutido. A identidade apresenta-se como tema mais recorrente
não só na pesquisa antropológica mas de uma maneira geral, na pesquisa social. (Amante 2007,
p. 18)
Para a análise da literatura recorreu-se, essencialmente, a uma pesquisa bibliográfica e
documental ampla e a instrumentos normativos relevantes criados pela UNESCO juntamente
aos conteúdos documentais criadas por Angola com base na Convenção. Os documentos
elaborados pela UNESCO (fundamentalmente as Convenções aplicadas desde o início do
milénio Convenção sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático, 2001 Convenção
para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, 2003 e a Convenção sobre a Proteção e a
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais 2005) foram fundamentais para a
elaboração do trabalho. A análise da literatura permitiu traçar o principal conceito, e os outros
que deram maior sustentabilidade ao quadro teórico da pesquisa. Quanto a outras fontes em
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linha, cuidadosamente adotamos estratégias para obter informações sobre os assuntos que
foram considerados serem importantes e fidedignos. Assim, recorreu-se a uma pesquisa
bibliográfica e documental, partindo dos documentos normativos da UNESCO, como exposto.
São utilizadas também, outras fontes de investigação, assim como links relevantes e textos de
fontes credíveis.
O Património Cultural e Identidade Nacional é de fato um tema de longa tradição no ramo das
Ciências Sociais. No entanto, a especificidade do tema obrigou-nos a optar por uma estratégia
de investigação de campo, que permitiu elaborar um questionário de campo em Mbanza Congo
(Zaire), com vista a recolha de dados, em função de questões apresentadas por escrito aos
entrevistados.
É importante mencionar que, dada a diversidade cultural angolana, quer em termos patrimoniais
quer no âmbito da sua etnicidade, a questão da Identidade Nacional é ainda um tema bastante
sensível, sobretudo, devido a imposição de alguns hábitos e costumes do colonizador e das
rivalidades tribais provocadas pela guerra interna que durou mais de 30 anos. Assim, devido à
sensibilidade do tema em estudo, e para melhor empenho no emprego das entrevistas, estudouse as vantagens e limitações frente aos outros procedimentos para obter informações. Traçouse três guiões de entrevistas diferentes: o primeiro guião contém 22 perguntas feitas às entidades
da política tradicional e, obteve-se 10 entrevistados; o segundo, dirigido a população, apresenta
13 perguntas junto de 20 entrevistados; o terceiro, dirigido junto a entidades política do
Ministério da Cultura, apresenta 56 questões respondidas por 14 entrevistados.
No município de Mbanza Congo as entrevistas foram em grande medida direcionadas aos
cidadãos pouco esclarecidos (homens e mulheres camponeses) que, obviamente, apresentaram
uma abordagem tradicionalista e conservadora da mitologia de Kulumbimbi. No entanto, por
outro lado, as entrevistas estenderam-se aos estudantes universitários, da Faculdade de Letras
e Ciências, e a historiadores que publicaram obras escritas sobre a mitologia de Kulumbimbi.
(Patrício Bastîkama, 2011 e Filipe Zau, 2002).
Portanto, é importante ressaltar a trajetória feita para a obtenção das entrevistas, para a
elaboração desta dissertação. Antes de detalhar propriamente sobre a pesquisa de campo, é
necessário mencionar que as entrevistas foram feitas em duas fases:
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Primeiro, a viagem a Angola, por si só, possibilitou o acesso a diversas fontes, a locomoção no
interior de Angola, nomeadamente na província do Zaire, no município de Mbanza Congo foi
muito importante para condução da pesquisa que permitiu o acesso ao objeto em estudo. Entre
os desafios, destaca-se a manutenção de uma apreensão holística acerca da realidade social em
estudo, pela intensidade de informação. A pesquisa em Mbanza Congo deu-se entre os dias 5 e
20 de Setembro de 2015, compreendendo um período aproximado de duas semanas. Contou
com visitas a todos sítios que integram o “Projeto Mbanza Congo Cidade a Desenterrar para
Preservar”, merecendo destaque o sítio de Kulumbimbi como foco em estudo. A investigação
na capital, Luanda, junto a representantes do ministério da cultura, teve a duração de 1 semana,
de 3 ao 10 de Outubro de 2015.
A segunda fase foi realizada somente em Luanda, de 8 a 16 de Abril de 2016, período que
corresponde a uma semana, teve-se a oportunidade de conversar com historiadores Patrício
Batsîkama, Filip Zau e a Coordenadora do Projeto Mbanza Congo, Sónia Domingos, entre
outros membros do ministério. Neste período realizaram-se importantes entrevistas, que foram
transcritas e apresentadas em anexo.
1.7. Estrutura da Dissertação
A pesquisa estrutura-se em três capítulos, que se seguem à introdução. Neste segmento faz-se
a contextualização do tema em estudo, apresenta-se a pergunta de partida a investigação, os
objetivos do trabalho, justificativa, a metodologia adotada no trabalho, uma breve abordagem
da estrutura da dissertação e a seleção das fontes utilizadas.
O primeiro capítulo é dedicado a fundamentos teóricos relacionados a pesquisa do objeto em
estudo. Explicando a maneira como tais conceitos se articulam entre si, no sentido de evidenciar
todo o restante do trabalho.
O segundo capítulo é dedicado às fronteiras, de forma explícita e explicando as fronteiras do
Reino do Congo, Mbanza Congo enquanto sítio histórico e caraterístico na afirmação da
identidade nacional (angolanidade), ou seja, origem heterogénea da diversidade cultural.
O terceiro e último capítulo, dada a definição da política cultural angolana (2011) e atual
preocupação do governo na patrimonialização mundial da cidade histórica de Mbanza Congo,
análise de como Kulumbimbi (catedral de S. Salvador) enquanto sítio integrante desta cidade,
contribui para a construção da identidade nacional. Para dar resposta a esse capítulo as
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entrevistas foram cruciais. Tentamos aqui perceber aspetos religiosos sobre as ruínas e a
tradição oral na produção da identidade. Como nota conclusiva, contará ainda com as
indicações de eventuais tópicos de análises para novas pesquisas.
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CAPÍTULO I: PATRIMÓNIO, IDENTIDADE E POLÍTICA DA CULTURA EM
ANGOLA.
O conhecimento e a compreensão de trabalhos científicos obriga-nos ao esclarecimento dos
conceitos no domínio do tema em pesquisa. No entanto, os mesmos são analisados de acordo a
sua contribuição, no que corresponde a lógica do problema levantado. Assim sendo, a
dissertação propõe uma discussão teórica que permite articular as abordagens relacionadas com
o domínio do Património Cultural e Política Cultura, assim como, com os conceitos de
Identidade Nacional e Memória em torno da literatura angolana, no âmbito da sua Política
Cultural para a Construção da Identidade Nacional.
De acordo com Azevedo & Almeida (2003, p. 26) “o processo construção e reconstruções
identitárias têm diferentes elementos internos, dentro da sociedade, e possuem um caráter
flexível e complexo. Tal como muitos Estados africanos, Angola, sendo parte deste globo não
é exceção, visto, que se configura como um território etnolinguístico”.
Nesta ordem de ideias, discutir-se-á as abordagens dos conceitos expostos, partindo do caso
específico de Kulumbimbi e a sua contribuição na construção da identidade nacional angolana,
que ao longo da sua (re) construção sofre alterações em função das tensões sociais. Tal como
refere Batsîkama (2013), a construção do território angolano é hoje resultado de três fases
diferentes: 1961-1975; 1995-1992; 1992-2002. Portanto, trata-se de uma questão polémica. No
quadro destes debates, surgem fundamentos antagónicos: afirmação da existência de Angola
como um só povo uma só Nação, por um lado, ou vários povos na construção de uma Nação,
por outro. Todavia, o contexto do trabalho objetiva tomar a construção da identidade angolana
através do património específico de kulumbimbi para a unidade identitária nacional. O plano
de desenvolvimento cultural elaborado em 2009 expressa o respeito pela diversidade cultural
no que tange à sua expressão material e a criação de outras infraestruturas para dar
sustentabilidade ao desenvolvimento endógeno da política cultural.
•

A tradição oral angolana preserva a história de kulumbimbi em sentido duplo:

Por um lado, a valorização da sua cultura, pois o local histórico surge como reverência aos
antepassados conservando assim, a conciliação da ordem ancestral comum, com o objetivo de
restaurar os valores simbólicos rotulados da ordem tradicional religiosa pelo catolicismo. Por
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outro, a valorização da estrutura de kulumbimbi como sinal de desenvolvimento religioso. O
mesmo representa um património colonial (aculturação) e nacional.
De modo geral, relativamente a contribuição do património de kulumbimbi para a construção
da identidade nacional, constatou-se uma concordância dos três grupos entrevistados: o Centro
Histórico de Mbanza Congo como um valor simbólico histórico-cultural para Angola, pois o
universo simbólico de Mbanza Congo passa por kulumbimbi, como ponto de partida de
evangelização na África Negra. Assim, o sítio assenta não só no que foi uma vez, mas no que
será sempre, um lugar de memória e representa a civilização religiosa na África Central e
revela-nos uma urbanização africana tropical antiga.
Na oralidade, as autoridades tradicionais trazem uma realidade histórica cultural que dão
subsídios a literatura e a Lei constitucional do país, por desempenhar uma função política dentro
do Ministério da Cultura. Convém não nos esquecermos que a cultura angolana, por tempo
imemorável cultivou uma literatura oral. Tal como Nascimento & Ramos (2013) dizem, é lícito
o exercício de contar e recontar as histórias como sustentabilidade da ciência do sujeito sobre
si mesmo e sobre os outros como transmissão de experiência entre gerações. O mito criado à
volta de kulumbimbi (coração da África) refere, pela tradição oral que as ruínas de São Salvador
resultam de uma obra divina. Esta conceção é unânime. Ao abordar a relação das origens de
Angola e Reino do Congo submetemo-nos também a um campo de abordagem científica. A
reconstrução da memória, dos limites simbólicos e da historiografia dessas ruínas leva-nos a
compreender o processo de afirmação da angolanidade na contemporaneidade. Convém não
esquecer que a maior parte dos documentos escritos sobre a entronização do catolicismo sob a
religiosidade bantu decorre a partir dos registos dos missionários e cronistas europeus enviados
nas expedições para África.
1.1 A Política da Cultura
Neste capítulo, começa-se por levantar a seguinte questão: quando se trata de cultura na
sociedade angolana faz-se menção a que cultura? É complexo analisar as transformações que o
processo colonial provocou no quadro geral da África Negra, resultando em constantes
multivalências étnicas, e sobretudo, no contexto da ambivalência cultural. De acordo com Sousa
(S.D) cada cultura tem os seus níveis de realidade social e cada época apresenta uma genealogia
diferente. Atualmente, muito se fala acerca da cultura, incluindo a europeia como revestimento
da angolanidade. Segundo Albano (S.D) a reafirmação da identidade cultural nacional não
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significa necessariamente, absolutização da nossa em detrimento das outras, mas sim, a
convivência e troca de experiência com as demais.
O pluriétnico e o multiculturalismo caraterizam a cultura angolana, através da identidade
forjada com a entrada das forças coloniais ao longo dos séculos alterou algumas culturas
étnicas. No entanto, constata-se que povos como os de Mbanza Congo, que ainda se encontram
confinados no mundo rural, preservam a tradição de kulumbimbi como herança dos ancestrais
e como raiz comum de todos os povos. Num contexto de povos com caraterísticas diferentes
percebe-se que as manifestações culturais expressivas não convergem. Errado está quem
estabelece hierarquia entre elas ao invés de reconhecer que esta diversidade é a riqueza cultural
do país.
A avançada destribalização do país, e com o processo de integração cultural nacional através
da definição da Lei da Política Cultural (2011), tornou se inquestionável o conceito de
angolanidade. Hoje, tida como consciência de pertença comum, baseando-se ou não num
contexto histórico-cultural, simbólica ou por mera afetividade, implica assim, um respeito pelos
valores simbólicos, crenças ou patrimónios.
Começar-se-á por referir a definição de Santos (1969, p.75) “a cultura é fruto da criatividade
humana, a manifestação cultural é universal, partindo do princípio de que todos os homens são
por natureza iguais na sua essência.” Portanto, o autor alega que, por se ligar à inteligência e a
vontade do homem, ela é também dinâmica e revela alterações contínuas e constantes. O que
Justifica a relação entre o homem e a cultura. O indivíduo é naturalmente levado a pensar
segundo os moldes da sua própria cultura, em consideração às experiências vividas. Na verdade,
a relatividade cultural pode modelar o comportamento e a personalidade social. Este é um fato
que não se verifica nos grupos etnocêntricos, que consideram a sua cultura, o seu modo de viver,
preferível a qualquer outra, com sentimento de superioridade. Nesta perspetiva, para melhor
discussão, será necessário reunir algumas definições de Antropólogos contemporâneo que
contribuíram significativamente para o estudo da cultura. A. L. Krober (1952, p. 179) apresenta
o conceito como um instrumento político do estado. Operacionalizando-o como padrão
comportamental simbólico implícito ou explícito dentro dos grupos humanos, considerando-o
como fatos tradicionais. Tal como perspetivou, Nkrumaha, em África, a cultura é perigosa e,
sobretudo, ambígua, pela elaboração do sistema de valores morais e intelectuais que
correspondem à complexidade da África real e possam construir um sistema de referência para
15

os povos africanos. Cultura refere-se automaticamente a uma expansão de conhecimentos
adquiridos, carregam valores simbólicos de forma implícitos e acompanham aquisição desses
conhecimentos. (Benot 1981, pp. 151-152)
Na visão de Coelho (1997, p. 291), assim como perspetivou Kroeber, a cultura é um instrumento
político: “Por cultura entende-se como a área da intervenção humana, submetida a uma série
classificação histórica de povos tribos ou etnias”. Já Colleyn (2005, p. 94) refere: “ao
discorrermos sobre o conceito de políticas culturais, retratamos os processos das práticas
administrativas sociais aonde a cultura e o poder são fenómenos indissolúveis, que o homem
através das suas instituições intervém de formas a agregar o conjunto de cidadãos circunscritos
num determinado território que partilham princípios históricos comuns.” A cultura é desta
forma um elemento de integração e de exclusão. (Herment, Badie, Birnbaum & Braud 2014, p.
62)
A definição do conceito de cultura tem evoluído ao longo dos séculos, verificando-se que já
havia tensão entre os humanistas, que consideravam a cultura um padrão ideal para o
desenvolvimento da intelectual, moral e artístico. (Pires 2004, p. 1). Numa análise
antropológica, todas às culturas são importantes. Todas têm potencial igual e a diversidade
cultural é, na verdade, entendida como uma expressão identitária, e como forma de criatividade.
Esta conceção leva-nos a concordar com Coelho (1997, p. 291) ao defender que é necessário
que exista a descentralização dos processos de decisão sobre o sistema de produção cultural em
todas as suas etapas, tanto do ponto de vista territorial, quanto sob o ângulo dos que estão
autorizados a elaborá-la e aplicá-la. Em angola, já é notória esta descentralização: o trabalho de
campo em Mbanza Congo (entrevistas) mostrou-nos que as autoridades tradicionais trazem, na
oralidade, uma realidade histórica cultural que dá subsídios à Lei constitucional do país, por
desempenhar uma função política dentro do Ministério da Cultura.
Portanto, como instrumento de criação e explicação, a política cultural é entendida como
sistema de relação entre lugares, recursos e sujeitos, dotados de autonomia estrutural (Silva
2003 p. 11). Deste sistema resulta um conjunto de definições estratégicas produzidas de modo
sistemático e articulado. No entanto, a cultura é também um conjunto de novas formas de
vivência, que em função da sua dinâmica altera com o processo de interação.
A política cultural começou a ser desenvolvida tardiamente, fruto do conflito armado interno
que durou mais de 30 anos, depois da independência nacional (1975), levada a cabo pelas três
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forças militares: UINITA, MPLA e FNLA. Guerra esta que causou consequências psicológicas,
entre as etnias, trazendo rivalidades tribais e pôs em causa a própria identidade nacional. De
acordo com Cardoso (2000, p. 118) após a proclamação da independência, a questão étnicacultural tornou-se um fator de conflito, em vez de funcionar como um fator de enriquecimento
e de diálogo intercultural na procura de novas metas de desenvolvimento. Este círculo colocou
em causa a ideia de nação. (Sá 2012, p. 138. Apud: Carvalho 2002, pp. 10-12). Segundo o
sociólogo angolano Paulo de Carvalho, a afirmação que uma identidade nacional deve-se buscar
em fatores como a pátria, a mitologia e o respeito pela essência dos grupos, assim como os
traços simbólicos que naturalmente acompanham cada cultura, de forma a facilitar a ação do
Estado na elaboração da Política Cultural. Assim, para elaboração das políticas culturais, os
aspetos sociológicos são relevantes para o alcance dos objetivos preconizados.
Durante muitos anos o país foi marcado pelas tristezas da guerra, que destruía bens culturais,
materiais/imateriais. A assinatura dos acordos de Paz, 15 de Novembro de 1994 “desenhou um
novo cenário para os angolanos”. Abriram-se, então, novas perspetivas para todos os cidadãos
de vários domínios da vida social (Coelho, 1997, pp. 292-293). Abriu-se espaço para maior
financiamento do executivo às atividades culturais, sobretudo na capital do país onde
decorrerem semanalmente mais de 10 eventos das diversas modalidades artísticas. A
intervenção da Política Cultural deverá refletir sobre o papel das instituições do Estado e o papel
da sociedade civil na construção da liberalização política e da cultura democrática. (Catálogo
da Embaixada de Angola em Portugal 2011, p.115).
Assim como propôs Gonçalves (2003, p. 129) para melhor gestão, o diálogo com outras culturas
deve ser fundamental, reconhecendo que todas as culturas são esforços, diferentes uns dos
outros, para conjugar a racionalidade económica e tecnológica e as diversas matrizes
identitárias, no sentido de haver uma interação da tradição e modernidade.
Adicionalmente, com base nos estudos feitos por Seixas (2006, p. 73) sobre a construção do
património arquitetónico colonial de Timor-Leste e identidade nacional, aonde “a construção
da nação com base os fenómenos sociais históricos, deve-se adotar um repositório simbólico
que permite a reunião das identidades locais”. No quadro da construção da identidade nacional
(angolanidade) a cidade histórica de Mbanza Congo, e, especificamente, o sítio arquitetónico
de Kulumbimbi, pode ser entendido como suporte na definição da memória coletiva, tradição,
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história, e identidade nacional e como herança patrimonial do passado colonial que reúne as
outras identidades étnicas.
1.2. Conceito de Património Cultural
Para Faria & Almeida (2006, p.124) o património e identidade são conceitos relacionados e
cuja difusão corre nos mesmos canais globais, pois a identidade de um grupo fundamenta-se,
muitas vezes, em construções históricas e marcos patrimoniais quer material ou imaterial.
Falar de Património Cultural num contexto de identidade nacional angolana é relacionar a
tradição, modernidade e a política cultural. A questão a ser discutida é como kulumbimbi,
enquanto património nacional e herança colonial, contribui para construção da identidade. Este
objetivo relaciona-se com a preocupação do Estado em patrimonializar o local a nível
internacional (UNESCO).
O conceito de património cultural é definido nos finais do século XVIII, no âmbito da
Revolução Francesa, sendo nesta conjuntura que os monumentos históricos, especificamente
os vestígios da antiguidade, os edifícios religiosos da Idade Média e alguns castelos começaram
a ganhar atenção por parte dos Estados. (Cabral 2009: p.7). No entanto, a origem da palavra
provém do latin, patrimonium (derivada de peter, Pai ou patriarca) que por conseguinte, implica
a ideia de herança e continuidade da tradição de geração a geração. (Mendes 2012, p 2).
É importante apresentar um esquema de análise separada dos conceitos de “Património” e
“Cultura” e como se relacionam. (Mendes 2012, p. 2). É necessário clarificar que a discussão
sobre a Cultura e Património Cultural é fundamental para a definição da cidadania enquanto
produto cultural, fundamental para a sociedade. Logo, a cultura é o domínio que rege o conteúdo
mutável.
Do ponto de vista de Mendes (2012, p 2), a Cultura é a ação ou criatividade para manifestar as
expressões materiais/imateriais. O termo património cultural resulta de uma herança
(património) que representa um símbolo identitário (cultura). As manifestações materiais da
cultura, criadas pelo homem, têm uma existência física num espaço e num determinado período
de tempo (Silva S.D, p. 218). Através da memória e do modo de vida das populações é
identificado o Património (Sousa 2011, p. 25). Falar de Património cultural é considerar todos
os recursos herdados dos ancestrais, que garantem a sobrevivência da sociedade, de forma
contínua. Numa análise antropológica, proporciona o entendimento de linguagens grupais
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diversificadas para construir, diferenciar e distinguir as identidades (Beltrão & Cardoso 2007,
p. 45).
A cultura e o património são ambos abertos, e em constante mutação, razão pela qual, todo bem
cultural de reconhecimento coletivo deve ser patrimonializado. É importante salientar que
quanto mais abrangente for o conceito de património cultural, maior será a diversidade da
riqueza cultural. (Fórum Património, 2012). Esta conceção leva-nos a perspetivar, que estas
diversidades resultam em grande medida, no aumento do turismo cultural. De acordo com
Coelho (1997, pp. 293-295) é nesta perspetiva que o Estado contemporâneo põe em prática as
suas políticas culturais, no sentido de garantir a legitimação como entidade que preserva as
obras e valores culturais. Conforme Coelho (1997: p. 285), a expressão Património Cultural
está relacionada com os bens móveis e imóveis de interesse público quer por sua vinculação a
fatos memoráveis quer pelo seu excecional valor arquitetónico ou etnográfico, bibliográfico ou
artístico. O património adquiriu um significado coletivo no contexto da revolução francesa onde
surgiu a expressão monumento histórico (1790). A partir da II Guerra Mundial, o conceito de
Património Cultural passou a ser generalizado, sobretudo, com a implementação da
democratização na sociedade, cultura e na própria história. Nota-se uma tardia definição da
política cultural angolana e a restauração dos valores patrimoniais. Na perspetiva de Laranjeira
& Areia (2006, p. 23) “As coleções etnográficas e museus coloniais foram cada vez mais
ignorados pelos países que as detinham e não chegaram a ser conhecidas pelos novos líderes
africanos tornando assim um património duplamente esquecido”.
Contudo, a restauração e conservação dos valores patrimoniais em Angola já constitui uma
realidade no quadro das políticas culturais. A (re) descoberta de Mbanza-Congo (Kulumbimbi)
constitui um exemplo. Assim como afirmou o diretor provincial da cultura no Zaire em uma
entrevista, Biluka Nsakala Nsenga: O governo angolano, no âmbito da sua política cultural está
a realizar projetos que visam recuperar os seus patrimónios naturais e artificiais, e celebra o 18
de Abril como dia dos Patrimónios Nacionais. Está no projeto do ministério da cultura, após a
patrimonialização de Mbanza Congo, passar a outros projetos como os corredores de Kwanza
e as gravuras de Tsitundulo na Província do Namibe. (entrevista concedida ao 20 de Setembro
de 2015).
No âmbito das recomendações UNESCO para o património Mundial, Cultural e Natural de 16
de Novembro de 1972, estabelece-se a necessidade de regras no quadro da seleção dos tipos de
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locais classificados como património natural ou cultural que podem ser inseridos na lista de
Património Mundial. Foi assim estabelecido o Decreto-lei n.º 138/2009, de 15 Junho, que cria
o fundo de salvaguarda do património cultural; o Decreto-lei n.º 139/2009, de 15 de Junho que
estabelece o regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial; o Decreto-lei n.º
140/2009, de 15 de Junho, que estabelece o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios,
obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de
interesse nacional, de interesse público ou interesse municipal; o Decreto-lei n.º 309/2009, de
23 de Outubro, que impõe o método de classificação dos bens culturais materiais/imateriais de
interesse cultural, para a sua proteção e salvaguarda. Estado encarregues, a nível central e local,
de velar pela sua conservação. (Lei n° 14/05, de 7 de Outubro. Lei do Património Cultural:
Decreto executivo n° 94/05).
Internamente, no contexto da angolanidade, o Plano de Desenvolvimento Cultural está munido
de estratégias para promover a tradição e a modernidade em que os valores patrimoniais comuns
constitui prioridade. O dinamismo das identidades e alteridades étnicas culturais que marcam a
riqueza cultural do país são analisadas num contexto histórico como estratégias de reconstrução
da memória coletiva, para integrá-las e trocar experiências dos hábitos e costumes.
1.3. Conceito de Identidade e Memória
O reconhecimento do outro é essencial para construção da sua própria identidade. As
abordagens relacionadas às identidades sociais e étnicas, no seio dos Estados, sobretudo da
África Subsaariana, continuam a dominar e interferir profundamente na definição da identidade
nacional. (Gonçalves 2005, p.181). No quadro da sua construção, de acordo com Amante (2009,
p. 27) o processo contínuo e constante de descobrimento das identidades permite distinguir as
caraterísticas, semelhanças e diferenças entre os grupos sociais. A difusão das fronteiras por
um lado tornou-se uma preocupação em relação à preservação das identidades nacionais.
Andrade (2010, p. 3) afirma que a identidade é preservar as suas manifestações e como se refere
Vaz (2005 p. 24) o homem é o construtor da sua própria identidade. Esta é pessoal e subjetiva
(Mendes, 2012. p, 17).
A abordagem da memória em torno da identidade recai sobre um vasto campo de análise, a
discussão sobre o conceito de Identidade Nacional em Angola, e leva-nos necessariamente a
abordar o conceito de Estado-Nação e o nacionalismo. Assim como refere Sá (2012, pp. 152-
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153) perante núcleo de interpretações diversas e multifacetadas, que englobam elementos
simbólicos que as caracterizam.
Em torno da literatura angolana, o nacionalismo cultural é testemunho de escritores que ao
longo dos tempos souberam impulsionar o processo de libertação nacional. Jorge (S.D) afirma
que para os literatos que surgiram nos anos 1940 a luta de libertação nacional era um fato
cultural, cujo idealismo dessa geração conduziu a conceber o nascimento do homem novo, fruto
da cultura nova. Para os líderes que conduziram a independência conceberam a cultura como
vida do povo, em última análise a cultura fortalece a Nação.
A variedade de representações étnicas obriga-nos, essencialmente, a recorrer em algumas obras
de autores, como as de Patrício Batsîkama e Filipe Zau, entre outros, que já fizeram estudos
sobre as identidades angolanas. Na perspetiva de Gonçalves (2003, p. 12) o sentimento
etnocentista ainda domina a consciência coletiva. Para Gonçalves (2003, p. 18) falar de
identidade nacional em Angola, obrigará, a fazer uma análise retrospetiva do processo colonial,
que durante muito tempo dominou o país. Em torno deste período que nasce o nacionalismo
angolano e o conceito de identidade nacional é ainda mais complexo dada a diversidade cultural
e o elevado tribalismo, encontrando-se estreitamente associados o conceito de nação e de etnia,
cujo ambiguidades e preconceitos ainda prevalecem.
Assim, importa-nos aqui analisar a identidade nacional a partir reconstrução das memórias de
kulumbimbi (catedral de S. Salvador), sendo de caráter importante e merecendo ser destacadas
e

usadas

estrategicamente

como

ponto

de

encontro

entre

os

povos

“Angolanidade/Africanidade”. De acordo com Gonçalves (2003, p. 28), o Reino do Congo
estendia-se por toda a área cultural dos grupos étnicos bacongos formados à volta da chefatura
de Mbanza Congo, circunscrita no interior norte Angola estendendo até território hoje
demarcados pelo Sul do Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville e norte do Gabão. Esta
questão será abordada com mais profundidade no último capítulo do projeto.
O fenómeno de aculturação do cristianismo provocou um choque de fé, “Simbiose da tradição
e da modernidade”. (Gonçalves 2003, pp. 38-40). Portanto, é pertinente salientar que, embora
haja exageros contextualizados no tempo e no espaço, refere-se a um processo de aculturação,
que até nos dias atuais constitui um desafio para (re) construção da história de Angola. Estas
memórias durante muito tempo causaram divisões na afirmação da identidade nacional, em
consequência das rivalidades tribais causadas pelas guerras interna. Considera-se nos dias de
21

hoje como noção-chave na busca da heterogeneidade angolana e na definição dos elementos da
angolanidade. Assim como afirma Avelino Manzweto em entrevista: “O país é composto por
várias etnias com os seus próprios traços culturais e, muitos outros patrimónios a nível destas
etnias. Mbanza Congo representa o centro do reino do congo, também é uma forma de
angolanidade, pois foi este preciso lugar que enraizou todos os grupos que formam a
angolanidade”. (entrevista concedida ao 8 de Abril de 2015). Para Pedro Ngola: “as memórias
de kulumbimbi dentro do reino do congo representam símbolos de expressão da nossa
identidade”. (entrevista concedida ao 9 de Setembro de 2015)
As abordagens em torno de kulumbimbi transmitem a consciência comum de pertença. Como
símbolo vivo e um sistema de representações que permite a construção de “si” mesmo e
diferente dos outros. Como património possuí representações do passado, e é objeto de projetos
para o futuro. (Silva & Silva 2006).
A (re) construção da cidade histórica representa uma memória partilhada, particularmente para
a população local e em geral a todos os angolanos. De acordo com Castro & Carvalho (2010,
p. 23) o Património Cultural é, também um fundamento para elementos culturais. A cultura
bantu representa a marca específica das populações da África Negra e tem grande influência na
vida da sociedade angolana, apesar da influência cultural proveniente da colonização
(modernidade) (Gonçalves 2005, p.161). Para muitos cristãos, kulumbimbi representa uma
religião da salvação, enquanto renovação para a população do reino do congo. Assim como nos
apresenta Álvaro Luviça (Padre da Igreja Católica em Mbanza Congo) simboliza um templo
cristão. Ainda, Zé Kiangani (Igreja Kimbanguista) considera o local como sagrado, é tido como
santa ou nova terra de Jerusalém, foi construída de noite e o único testemunho sobre a edificação
da casa foi Noé com a autorização de Deus. A riqueza africana está guardada naquela casa
histórica. O papá Simão Kimbango revelou isso através dos seus filhos.
A redescoberta do Património Histórico de kulumbimbi é uma oportunidade de encontrar a
memória da história de Angola e servir como ferramenta principal ao analisar o conceito de
angolanidade. A fonte deste património está na sua arquitetura que revela a história de
civilização dos finais do século XV e início do século XVI. É possível mobilizar a população
para o conhecimento (memórias) para a compreensão da história local. Daí a sua importância.
Como património material/imaterial oferece-nos um artefacto e manifestações culturais que
permitem conhecer o povo de Mbanza Congo e a essência da angolanidade. De acordo com
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Faria & Almeida (2006, p.124) o património e identidade são conceitos relacionados e cuja
difusão corre nos mesmos canais globais, pois a identidade de um grupo fundamenta-se muitas
vezes, em construções históricas e marcos patrimoniais quer material ou imaterial.
As abordagens em torno da identidade está hoje, a ser mais discutida. As identidades individuais
e coletivas têm formação num contexto social de constrangimentos, pressão, desacolhimento,
que podem surgir no interior da disputa política e muitas das vezes ligadas a questões
tradicionais (tribalismo) tomadas pela consciência de pertença. Assim como chamam Faria &
Almeida (2006, p. 154) estas posições têm discutivelmente um alicerce étnico, nacionalista,
regionalista, entre outras. Contudo, apesar do difícil consenso em torno da identidade em
Angola, os confrontos intergrupais étnicos têm diminuído significativamente, com a definição
e execução das políticas culturais, e é visível a recuperação dos contornos tradicionais, dando
oportunidade de novas inspirações e configurações para um crescente debate no âmbito do
Património Mundial.
Legitimamente procurados, a tradição e a modernidade rumo ao progresso, pois não se constrói
o futuro sem o passado, a diáspora cultural angolana defende fundamentalmente o acesso
democrático aos bens culturais, resumindo na ininterrupta reconstrução do nosso património.
CAPÍTULO II: REINO DO CONGO: FRONTEIRAS E PATRIMÓNIO
Importa fazer uma breve contextualização histórica, da política social e económica do Reino do
Congo para compreender o modo de vida deste povo. O feudalismo dominava o sistema político
do reino. A história do Reino do Congo e do seu povo é conhecida além-fronteiras, cuja
atividade económica centrava-se na compra e na venda de sal, metais, tecidos, produtos de
origem animal, que era feita através do escombo ou nzimbo, uma espécie de concha encontradas
na região de Luanda. As autoridades políticas do congo praticavam o comércio do tráfico de
escravos, para os europeus em troca de alguns utensílios. (Fascinante Universo da História,
2010). O poder tradicional, em geral, era associada ao sistema de parentesco matrilinear, dentro
da cultura, por isso o cetro real só podia recair, entre parentes uterinos (kigundi) (irmãos e
sobrinhos).
As memórias do Reino do Congo registam um modo de vida, que originariamente são datadas
entre 1350 e 1375. A sua capital foi denominada Mbanza Congo, liderada por Nimi ya Lukeni.
Formado por grupos que partilhavam o tronco linguístico bantu (bakongo), o reino expandiu23

se dando origem a novos reinos, que cresciam e influenciavam parte da África negra
construindo a história e a cultura dos países que atualmente integram o território de Angola,
República Democrática do Congo, Congo Brazzaville e Gabão. (Por Dentro da África 2013).
Atualmente os desafios das políticas culturais angolanas tem sido de recuperar as velhas
fronteiras do reino do congo e integra-las dentro de um universo simbólico como espaço de
união para o povo angolano (Batsîkama 2013). Conforme o chefe das autoridades tradicionais
(soba) Afonso Mendes em entrevista: Kulumbimbi era considerado como um espaço de união
da população do Reino do Congo, porque é onde foram enterrados os ancestrais da origem do
Congo, é tido como o coração do Reino do Congo. Foi neste preciso lugar que o povo adorava
e cultuava os ídolos (ancestrais).
2.1. Da noção de fronteira como marcador de soberania e identidade
A formação dos grupos humanos implica necessariamente a definição de fronteiras. A partida,
são delimitadas de forma territorial e, posteriormente ganham sentidos como fronteiras
simbólicas. Iniciamos este capítulo, em que pretendemos traçar a importância do património
cultural nos processos de construção da identidade nacional angolana através do património de
kulumbimbi, com uma breve reflexão sobre a própria noção de fronteira e a especificidade do
conceito quando aplicado ao espaço e imaginário africano. À medida que a noção de fronteira
perde a operacionalidade, entra no património, na memória, lenda, e na história (Amante, 2004,
p. 18). Assim, Mbanza Congo passa a ser um grande marco fronteiriço simbólico no imaginário
africano, construído através de padrões, valores e regras culturais criadas a partir de
representações sobre o seu universo.
Com o alcance da independência, a preocupação do governo com as questões da restauração e
preservação da cultura têm-se intensificado cada vez mais. Do ponto de vista antropológico as
fronteiras culturais funcionam como um símbolo da prática de diferenciação identitária, mais
do que propriamente territorial. (Santos 1994, p.31). Por carregarem um sentido de
representação, são difíceis de regular, o que as torna mutáveis, permitindo a criação de novas
identidades e fronteiras. O casamento entre as fronteiras geográficas e identitárias produzem
marcas culturais, que podem ser importantes referências simbólicas. De acordo com Couto
(2013, p. 142) as fronteiras culturais são utilizadas para distinguir as identidades.
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O rompimento do regime colonial e o início do processo de descolonização foi um período no
qual a crise identitária se instaurou no território angolano e nos demais territórios que estavam
sob sua tutela. (Augustoni & Viana 2010, p. 203) As iniciativas contemporâneas que visam a
valorização do património cultural em Angola, a partir das reflexões de identidade, memória e
património, buscam compreender a importância da recuperação dos bens culturais para a
afirmação da identidade nacional. Assim como afirma Rocha (2012, p.3) quando se fala em
património cultural, imediatamente associa-se o termo aos conceitos de memória e identidade.
É certo que os limites fronteiriços políticos são instituídos para definir a soberania de um
Estado, dotados simbolicamente de competências que cercam o espaço, diferenciando o interno
do externo, com normas que os regem. Conforme Ferrari (2015, p.3) o território nacional se
torna então lugar de representação política soberana, do exercício incontestável do poder e de
coesão identitária, onde as pessoas se identificam e se reconhecem pela caraterização entre nós
e os outros. É complexo falar sobre identidades absolutas, portanto, Ferrari ainda acresce, que
a interação transfronteiriça cultural material/imaterial são elementos que fortalecem a
identidade.
As fronteiras do Reino do Congo estão omnipresentes no imaginário africano/angolano.
Acabam por funcionar como estratégias de afirmação da angolanidade. Assim, torna-se
pertinente a reflexão conceitual sobre a complexidade inerente à noção de fronteira para os
estudos culturais contemporâneos. O conceito em apreço é bastante complexo. Como afirma
Amante (2007, p. 60) o conceito de fronteira pode ser perspetivado sob diferentes pontos de
vistas, como fronteiras estruturais ou simbólicas. Assim como Pesavento (2002, p. 36)
perspetiva a fronteira como barreira territorial, que delimita a superfície, ou como um marcador
identitário de cada grupo, a mesma não podem ser vista como marcos divisórios construídos.
Ao tratar a temática do domínio das fronteiras estaremos a ser conduzidos para uma noção
territorial soberana, e para noção de fronteira simbólica cultural. (Zeca 2012, p. 2). Todavia,
conduzidos numa perspetiva soberana em busca da identidade, é importante fazer um
cruzamento entre fronteiras, soberania, em função da crescente mobilidade de bens e serviços
que podem ter implicância nos hábitos e costumes tradicionais de um determinado povo. De
acordo com Souza (2014) a ideia de fronteira é um desdobramento da ideia de Nação em busca
da identidade nacional, ambas encaradas como construções discursivas e por isso com
implicações simbólicas. Dias (2011, p. 295) também segue o mesmo fio de pensamento ao
perspetivar a fronteira numa ampla dimensão política-geográfica que delimitam os Estados quer
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nos aspetos culturais quer territoriais. Na era global, a circulação de ideias e produtos culturais
cria cada vez mais novas identidades e fronteiras.
A redefinição das fronteiras africanas está intrinsecamente ligada à recuperação das memórias
da África. De acordo com Branco (2013, p. 82) é importante conservar e promover as memórias
detidas e privadas durante muitos séculos. As linhas imaginárias das fronteiras do Reino do
Congo (memórias africanas) como uma pertença identitária da africanidade representam de fato
um elemento marcador na construção de uma identidade, trazendo fundamentalmente a criação
de um sentimento de diferença entre si e os outros. Patrício Batsîkama (2013) explica a
alteridade a partir do modelo: “Eu,” “Não-Eu” e “Outro”. Numa reflexão antropológica, o autor
contextualizou a identidade angolana dentro da diversidade cultural, levando em consideração
o processo de aculturação.
A noção de Fronteira é um desdobramento do conceito de Soberania e Nação concebidas como
construções contínuas, o que justifica a implicação simbólica, que se constrói a partir da
diferenciação. Nos estudos contemporâneos determina-se a coesão de um grupo social a partir
do sentimento de pertença, de forma implícita configura-se a noção de fronteira simbólica ou
fisicamente dentro de um quadro social. Tal como afirmou Silva (2008) a fronteira marca os
próprios limites do que seja ou não humano, reais ou simbólicas.
Apesar da consciência comum, em relação a heterogeneidade cultural das fronteiras do reino
do congo, na consciência comum dos angolanos é flexível a ideia de fronteira para identidade
cultural nacional, devido ao amplo número de etnicidade. Assim, ao buscarmos as memórias
relacionadas ao reino do congo para a angolanidade é necessário estudar a história do traçado
fronteiriço, ainda que de forma menos profunda, o operado das grandes potências que teve lugar
em Berlim uma conferência Internacional de 15 de Novembro de 1884 a 26 de Fevereiro de
1885, feito com grande ignorância das realidades culturais africanas. (Oliveira, 1999. P, 46).
Com a conquista das independências, os chefes de Estados e de Governos africanos decidiram
manter as delimitações fronteiriças herdadas, automaticamente também manteve as fronteiras
culturais. Assim ficou Estabelecido na carta da Organização da União Africana (OUA) em
Junho de 1964.
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2.2. Mbanza Congo: Africanidade e Angolanidade
Há 5 séculos teve início a envangelização do catolicismo no Reino do Congo, em Angola
através dos portugueses na província do Zaire capital de Mbanza Congo, a cidade denominada
pelos europeus como Salvador do Congo foi, durante muitos séculos, considerada local de
muitos mitos. Hoje restam apenas memórias de Angola e Congo. A multiplicidade cultural
africana e a experiência colonial originaram na ausência de ideologia política cultural unânime,
dificultou a produção de uma história própria, o que tornou complexo o encontro de
denominador cultural comum.
Analisar o espaço imaginário africano, numa visão voltada para recuperação dos valores
simbólicos em busca da angolanidade remete-nos a um vasto campo de investigação.
Considerar-se-á a patrimonialização de Mbanza Congo, como um ato de iniciação ao universo
da africanidade que carrega diversas representações simbólicas reconstruídas de formas
materiais/imateriais, como espaço de lendas e tradições que caraterizam a sociedade. A sua
definição origina diversas interpretações que, variam de cultura para cultura, crença para
crença. Na busca de uma identidade comum, em constante construção, rompe com as
particularidades das religiões e das etnias, para dar sentido à Nação. Como estratégia das
políticas culturais, importa salientar que o universo da africanidade passa pelo Reino do Congo,
assim como o universo deste vasto reino passa por Mbanza Congo e kulumbimbi, obviamente,
representa estas três dimensões. Partindo da construção de mitos para os desafios
contemporâneos, a redefinição da identidade, pode parecer um fenómeno ou uma criação
política passional, a luta pelo renascimento da angolanidade vem desde os tempos das
independências. A valorização das identidades emergiu a preocupação de reconstruir a memória
coletiva da própria história.
No quadro da autenticidade cultural angolana, correndo o risco de ser redundante, é pertinente
reiterar, ainda que ligeiramente, o espeto histórico: o povo africano foi tido pelo colonizador
como povo a civilizar, anulando automaticamente o modo de vida do povo, a colocar em
questão os valores culturais de cada etnia. As memórias de Mbanza Congo, no entanto, podem
ser um rumo excelente para descobrir o verdadeiro rosto angolano, embora, tenham rompido a
fronteiras culturais destes territórios. A “pouca história” da teorização da angolanidade faz-nos
resumir o conceito como uma idealização ou tentativa de teorização do Estado-Nação angolano,
conforme Bastîkama (2013) desde os seus valores e qualidades. As divisões étnicas, sociais e
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regionais em consequência da guerra civil que teve como protagonistas três partidos políticos
armados: MPLA, UNITA e FNLA, acabou por originar no país diferentes conceções na
construção da identidade nacional. Eduardo Melander afirma ser um país onde os conflitos
étnicos, raciais, políticos e sociais ainda existem em sua potencialidade. Fruto das diferentes
conceções, houve várias angolanidades analisadas por Patrício Batsîkama: Angolanidade
apriorística; sustentada pelo MPLA no seu projeto, de Estado-Nação (um só povo uma só
nação), dando oportunidade de interação com as culturas internacionais (Staatnation);
Angolanidade rizomática e angolanidade; sustentada pela FNLA e readotada pela UNITA, onde
a construção do Estado-Nação deve ter como base as raízes culturais africanas rompidas pela
colonização, onde a cultura de fora seria secundarizada. (Kulturnation).
O confronto entre Staatnation e Kulturnation serviu-nos de um ponto crucial na compreensão
da angolanidade, não só na dimensão histórica como também na contemporaneidade. Portanto,
Mbanza Congo representa esta aculturação. Assim como aborda a então ministra da cultura, em
entrevista Rosa Cruz e Silva: “é uma oportunidade ter um património nacional e colonial em
posse, muito forte, simbolicamente a aculturação. A cidade de Mbanza Congo hoje tem um
valor material e imaterial. Kulumbimbi representa estas duas modalidades”. (entrevista
concedida em 15 de Abril de 2016). Já Suzana Afonso que apresentou uma conceção diferente
considerou Kulumbimbi: “como representação ao catolicismo em Africa de modo particular, e
expansão da igreja romana de modo geral. Entretanto, devemos respeitar a igreja católica como
produto do desenvolvimento religioso. Mas não devemos confundir com a nossa identidade,
visto que antes da implementação do catolicismo no território africano (Reino do Kongo), o
povo já tinha o um foco de adoração (ancestrais) cujo a igreja era denominado Nzambi ya
Mpungo. Portanto ao estudarmos a identidade nacional devemos ter em atenção a raiz da cultura
africana e, como ela foi se desenvolvendo ao longo dos tempos”. (Entrevista concedida ao em
05 de 05 de 2015).
Chamamos de Mbanza Congo como lugar da memória do reino do congo, as antigas ruínas
construídas em solo africano, riqueza cultural para a sociedade e, ponto estratégico para política
cultural angolana que representa, de forma sucinta, uma visão global da memória coletiva, a
partir de uma perspetiva africana, e carrega um potencial da realidade sociocultural. Pode ser
caraterizado como um berço africano, privilegiadamente está sob posse territorial dos
angolanos. Testemunho único da tradição cultural e da civilização do reino do Congo, para além
de se revelar exemplo de edifício, de um conjunto de arquitetónico e tecnológico paisagístico
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que ilustra fases significantes da história da humanidade, Mbanza Congo, agora como cidade
patrimonial representa um desafio para a sociedade contemporânea e um instrumento basilar de
diálogo na construção da angolanidade.
2.3. Kulumbimbi: Um lugar, muitas histórias
As sociedades africanas em geral, especificamente na África subsaariana são caraterizadas
como sociedades da fala, mesmo com o aparecimento da literatura escrita, a oralidade continua
a fazer parte da comunidade e do indivíduo, serve como estratégia da própria construção da
identidade coletiva e como chave para transmissão e preservação da tradição para o
conhecimento do povo como legado dos ancestrais. A oralidade também serve de auxílio para
os rituais simbólicos que influenciam eficazmente para a vida da sociedade através dos griots1
A tradição oral bacongo carrega consigo um significado de poder, Mbanza Congo, como lugar
de memória coletiva do povo está diretamente relacionado com o poder tradicional. As
múltiplas interpretações em torno de kulumbimbi (lugar de segredo, um milagre divino, coração
da África, Mafulamengos-espíritos invisíveis, símbolo de poder, o que restou dos ancestrais,
construção de homens inspirados por Deus, construída por anjos) guardam valores relevantes
para permanência da identidade nacional (africanidade/angolanidade). Os trabalhos científicos
permitem identificar e dar sustentabilidade a memória histórica de kulumbimbi e da cidade em
geral. O local é hoje testemunho importante do intercâmbio de valores humanos entre a
civilização europeia e africana, dando enfase, a um importante período de tradições milenares
e seculares da história da humanidade. A tradição oral viva, os documentos existentes e os
vestígios encontrados através das escavações arqueológicas garantem um conjunto de bens
matérias e a restauração da memória dos bens. O potencial histórico da cidade de Mbanza
Congo mostra a essência étnica e histórica do povo angolano, os monumentos arqueológicos
(igreja, túmulos dos ancestrais,) representam os primeiros lugares sagrados do povo.
Daí a importância das tradições orais recolhidas através das entrevistas que explicam as ruínas
de kulumbimbi em Mbanza Congo. É importante referir que algumas dessas histórias foram
colhidas em língua kokongo (dialeto local). Apresenta-se em seguida as versões:
Pedro Lopes (Nganga-Adivinhador) “kulumbimbi significa uma casa construída pelo Bichimbi
(Deus), no local havia uma estrela mas os colonialistas destruíram o que lá existia e decidiram
1

Griots: São indivíduos que encarregam-se transmitir e preservar a histórias de um determinado povo.

29

construir outra que é a atual estrutura que nós vemos agora, catedral de São Salvador
(kulumbimbi) ”
Avelino Rafael (Igreja Profetas de Jesus Cristo em Angola) “significa que os velhos que
habitaram aqui foram os que construíram essa estrutura através da inspiração de Deus. Não foi
construída pelos colonizadores. Deus manifestou aqui neste lugar o seu poder e sobre o povo
do Reino do Congo, a estrutura apenas simboliza mas o poder já existia. Kulumbimbi é um
sinal da representação da religião da África Bantu”
Zé Kiangani (Igreja Kimbanguista) “é um local sagrado, muitos chamam de terra de Jerusalém,
foi construída de noite e o único testemunho sobre a edificação da casa foi Noé com a
autorização de Deus. A riqueza africana está guardada naquela casa histórica. O papá Simão
Kimbango revelou isso através dos seus filhos”.
Kulumbimbi era tida como o coração do reino do congo (Mbundo dya Kongo) capital do reino,
existia um local próprio onde cultuavam os ancestrais (Nsanda) que originou a ideia de um local
sagrado, lugar dos espíritos. Partem daqui as questões: como surgiu, quem construiu? A
curiosidade pelos mitos em relação ao realismo contemporâneo sobrepõe-se a versão da
população.
Portanto, há um parecer exaustivo da população com relação a aparição de kulumbimbi como
obra divina. Simplesmente, os Congo (esclarecidas ou não) têm consciência de que essas ruínas
são misteriosas, não só por estarem próximas do cemitério, como pelo fato da estrutura estar
edificada justamente no local onde se veneravam os ancestrais. A terminologia Nzo ya Zukisi
carrega hoje um significado pejorativo: espaço dos feiticeiros. Para memória coletiva local
descarta ser uma construção da igreja católica e prevalece a designação Nbundo (coração)
persistindo o mito pagão anticristão. Em suma, a memória local, coletiva, o registo kulumbimbi
como construção divina e a consciência da noção das fronteiras simbólicas do reino do congo.
Assim como considerou Luntadila Lunguana chefe auxiliar das autoridades tradicionais, ao
longo da entrevista: as memórias das fronteiras simbólicas ainda estão gravadas em sua
consciência do povo africano que não pode perde-las porque é a sua identidade”. De igual
modo, Luvumbo João: “é importante lembrarmos que a vida de um povo tem sempre as suas
raízes, este espaço hoje representa este significado como lembranças em forma
material/imaterial, porque temos aí prova, as ruínas da Catedral e de forma material. São
memórias que temos dos nossos antepassados, temos de perceber que antes da edificação de
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kulumbimbi já lá existia como estrutura religiosa, denominado de Nzambia ya Mpungo, assim
como nos foi ensinado pelos nossos ancestrais esse foi o coração de todo o povo congo, antes
da chegada dos europeus no espaço territorial. Então são duas lembranças que nos temos desse
espaço. Primeiro, memórias dos nossos ancestrais e a essência do catolicismo no nosso território
em geral para a África negra”.
2.4. Universo Simbólico do Património Cultural
“As fronteiras simbólicas concedem espaço para se considerar as tenções e ambivalências no
universo cultural.”
Azevedo & Celestino de Almeida (2003, p. 26)
O património cultural histórico de Mbanza Congo domina a agenda cultural angolana. A
dimensão material e imaterial do palácio real do Reino do Congo (kulumbimbi) constitui a
tradição central que representa a comunidade Mbanzacoguense, em particular, e a
angolanidade, em geral, através de ritos, mitos e contos, onde celebram práticas de
representações e expressões culturais que lhes são associadas. Trata-se da localidade mais
antiga da África Ocidental, cuja descoberta trás a superfície o universo da africanidade.
Conforme Brusadin (2014, p. 23) o património, como atributo coletivo, é fundamental na
transmissão destas criações e vivências de um povo, é um elemento de grande relevância nos
projetos de construção das identidades nacionais. Para Peralta (2008, p. 107) esses lugares
funcionam enquanto símbolos de memórias políticas e historicamente inerentes, que sustentam
a identidade nacional na contemporaneidade. Num espaço onde a consciência da diversidade
étnica tende a revalorizar cada vez mais a dinâmica do tradicional, tem um interesse não
meramente académico mas proporciona também uma visão ainda que de relance, sobre a rica
simbologia elaborada por diferentes formas de organização do poder tradicional. O estudo e
preservação do património cultural constituem um campo naturalmente rico em relação às
tradições culturais.
As formas de representações culturais tal como a tradição possuem um poder simbólico no
imaginário social em torno do património cultural. A cidade histórica do Zaire, enquanto
património cultural é possuidor de símbolos materiais e imateriais presentes na paisagem, com
destaque o sítio histórico de Kulumbimbi, reconhecido pelo seu valor arquitetónico a memória
do lugar, representa a história tradicional africana, a primeira igreja construída na África
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subsariana edificada pelos jesuítas entre Maio e Julho de 1491 e elevada a catedral em 1596.
Hoje restam apenas ruínas, e têm despertado o interesse de especialistas nacionais e
estrangeiros, pela raridade do seu espeto arquitetónico. Politicamente faz parte do projeto de
construção de uma identidade nacional angolana, pela variedade de símbolos identifica a
trajetória do povo africano/angolano compreendidos por diversas etnias oriundas deste vasto
reino. A configuração simbólica deste lugar estabelece um veículo entre a memória de
Congo/Europeus, assim referiu Batsîkama e Campelo (2011, p. 33), cristãos/fetichistas. A
memória e a história oferecem bases fundamentais para perceção da vida de um povo e para
projeções futuras. Angola, no quadro das suas políticas culturais está a levar a cabo o projeto
na lista do património mundial da UNESCO, assunto que será abordado com mais precisão no
capítulo que se segue.
O património cultural possui um intrínseco valor simbólico e económico e pode gerar uma fonte
de riqueza e de desenvolvimento. Infelizmente esta é uma dimensão que só agora está a ser
debatida em Angola. O Plano de Desenvolvimento Cultural procurará no contexto da
angolanidade, divulgar os mecanismos tradicionais de transmissão de conhecimentos,
identificar os patrimónios comuns e os valores partilhados suscetíveis de facilitar a
compreensão mútua, tal como expressos na Política cultural. (Plano de Desenvolvimento
Cultural, 2009) para alcançar os objetivos pretendidos o plano prevê os objetivos deste diploma
legal:
•

Aproximar, culturalmente, as diferentes populações;

•

Consolidar a unidade nacional pelo conhecimento dos usos, costumes e rituais das várias

comunidades;
•

Incrementar estudos e trabalhos de investigação sobre as coleções.

Numa perspetiva de mudança, valorizando a tradição e a modernidade, o “O projeto “Mbanza
Congo Cidade a Desenterrar para Preservar”, através das políticas culturais, tem despertado o
registro de uma memória vivida, em busca de um sentido identitário. Ainda é possível
encontrarmos esse sentimento nas memórias da sociedade. Como é o exemplo do estudante
residente no município de Mbanza Congo, Luvumbo João: “referiu ser importante lembrar que
a vida de um povo tem sempre as suas raízes, “este espaço hoje representa este significado
como lembranças em forma material, porque temos aí prova, as ruínas da Catedral e de forma
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imaterial são memórias que temos dos nossos antepassados; antes da edificação de kulumbimbi
já existia no local uma estrutura religiosa que era denominado de Nzambia ya Mpungo, assim
como nos foi ensinado pelos nossos ancestrais esse foi o coração de todo o povo congo. Então
são duas lembranças que nos temos desse espaço. Primeiro, memórias dos nossos ancestrais e
a essência do catolicismo no nosso território em geral para a África negra, são lembranças
importantes, é a representação da memória do vasto Reino do Congo”.
Os marcos históricos são organizados em função da diversidade de fenómeno no universo.
Assim os patrimónios culturais como representação da existência de seres vivos possibilitam o
diálogo entre o presente e o passado. O património nacional circunscreve os limites simbólicos
da Nação. Tal como afirma Chuva (2012, p.13) a origem das práticas de preservação do
património cultural no mundo moderno está associada aos processos de formação dos Estados.
É neste sentido que os bens arquitetónicos e os monumentos são consagrados como património
nacional, cujos atributos o tornam prova da existência da nação e da sua origem nos tempos
imemoráveis para dar configuração a identidade própria.
2.5. Angola, Mosaico Etno-Cultural
A repartição territorial do continente resultou em desacordos em relação às fronteiras traçadas
pelo colonialismo tomada pelos chefes de Estados e de Governos da OUA durante a primeira
sessão ordinária da Assembleia Geral, realizada em Adis Abeba, em Julho de 1964, contrária
do sentimento de unidade africana previamente manifestado por Nkwame Nkrumah ao afirmar,
que a independência de seu país (Gana) não tinha sentido se não tivesse associada à libertação
total da África. (Veríssimo: 2016, p. 134).
Do ponto de vista, étnico a realidade cultural em Angola é dinâmica e rica. A raiz cultural
predominante é Bantu e as derivações etnológicas são muitas. Assim, perante a dificuldade de
identificação das etnias Bantu e das culturas minoritárias, recorre-se vulgarmente à sua
discriminação por grupos etnolinguísticos. (Ferraz 2005, p. 6). Os primeiros povos que
habitaram em Angola tinham sido os Khoisan e provavelmente, também os pigmeus ao norte
que, impelidos pelas migrações bantu, refugiado na floresta equatorial que coincide hoje com a
república do Gabão. (Serrano: 2008, p. 111). A palavra bantu, que foi criada por Black em 1862,
pretendia nomear a grande família linguística africana que deriva da palavra ntu para designar
as pessoas, mais o reflexo do plural ba, é o que leva à formação do vocabulário bantu. (Serrano:
2008, p. 112).
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No século XIII o grupo kikongo atravessou o rio Zaire e se instalou na margem esquerda, na
região que constitui atualmente o nordeste de Angola, bem no espaço compreendido a margem
direita do território e que constitui hoje a enclave de Cabinda. Neste período foi alvo de
diferentes fluxos migratórios dos grupos bantu, que chegaram em vagas sucessivas vieram, uns
do norte, leste, e sul do continente africano. Estes diferentes grupos migratórios tiveram que
adaptar-se às condições ambientais dos locais em que se instalavam, o que, naturalmente,
resultou em diferentes formações sociais, com vocações económicas distintas. Carlos Serrano,
refere na sua obra que os imigrantes oriundos e do oeste, principalmente, apresentam
especialização agrícola; os que desceram pelo leste e emigraram-se pelo sul, além da
agricultura, apresentam também habilidade para o pastoreio. (Serrano: 2008, p. 111).
Como exposto, as tribos de Angola na sua maioria pertencem ao ramo ocidental do grupo bantu,
cujos grupos linguísticos são conforme o mapa:

Figura n°1 Mapa do Grupo etnolinguísticos Bantu. Fonte: Sousa, 1971.

Kikongo, Kimbundo, Lunda-Kioko, Umbundo, Lunyaneka, Lunkhumbi, (Cruz 1940, pp. 23- 27).
De acordo com Vera Álvares, (2015, p. 32) todos os Estados têm o direito a ser diversos
culturalmente é inalienável porque através dele serão preservados os traços das identidades para
às gerações futuras. A similaridade da nação de interdependência no planeta e a preservação
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das diversidades culturais humanas explica-se pela necessidade de manter a variedade de fontes
do imaginário, que constitui manancial onde bebe a criatividade humana. Deste modo, é de
salientar contundentemente, que a vitalidade das culturas está intimamente ligada aos recursos
de que as sociedades dispõem para mantê-la.
Paradoxalmente, ainda não se fala de cultura coletiva em Angola como força e essência do
povo, este território viveu durante muito tempo sob uma cultura domesticada, fruto da
colonização. Assim como defende Epalanga (2001, p. 45) até aos dias atuais, as reflexões são
visivelmente transparentes no pensar e no agir e na vivência cultural alheia às várias nações que
constituem o Estado Angolano em construção, vive-se hoje uma cultura que é para nós um
simulacro e simulação. A guerra absurda que nos assolou é o drama dessa manipulação e
atrofiamento cultural em que nem nós nem ninguém se sabe situar. (Epalanga 2001, p 26- 27)
a autora acrescenta que os angolanos hoje duvidam da sua angolanidade em certas situações e
os constrangimentos usurpam-nos da nossa identidade.
2.6. Mbanza Congo cidade à desenterrar para preservar
A cidade com um significado histórico excecional, como bem nacional articulado para
proporcionar um fortalecimento na construção da identidade para o Estado Moderno, busca,
numa perspetiva de preservação, conceber as memórias históricas a serem patrimonializadas e
trazer para contemporaneidade uma paisagem no presente que reflete o passado; por ser uma
questão pertinente, enquanto espaço de construção da memória e do ambiente. Portanto, é
necessário edificar e solidificar a relação e o sentimento de pertença e compreender o lugar
como evidência pública.
Neste sentido, importa salientar que a sensibilização dos munícipes por meio de instrumentos
educacionais: colóquios e palestras, para estimular a valorização dos bens patrimoniais,
materiais ou imateriais, podem contribuir para aprimorar a gestão do património, fortalecer a
memória do seu povo e consolidar as ideias presentes no âmbito das políticas culturais em
desenvolvimento do país. Para o efeito, precisa valorizar-se o conhecimento dos cidadãos,
assim como a sua produção cultural. E isso dá oportunidade a consciência a uma relação de
pertença e identidade.
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Assim como apresenta o mapa, abaixo, o reino tinha seis províncias: Nsoyo, Nsundi, Mpempa,
Mbata e Mbamba. Esta estrutura territorial é confirmada por vários relatórios de viagem.
Partindo dessas cartas como fontes, percebemos que se relatórios apresentam o reino do Congo
como conjunto de seis províncias, os próprios monarcas dão uma outra dimensão simbólica do
seu reino. Essa seria uma boa discussão, na apreciação das fontes. A primeira é produzida a
partir de fora numa perspetiva territorial e a segunda, a partir de dentro, porque a delimitação
das fronteiras culturais já dominavam o espaço africano. Ambas nos apresentam duas faces da
moeda em relação a extensão territorial daquilo que terá sido o reino do Congo. Os próprios
Kongo tinham uma forma de delimitar e repartir o seu espaço territorial (Batsîkama 2010, p.
143).
A estrutura que servia na fundação do Congo perdeu os seus suportes sociais, culturais e
humanos. Os clãs sociais tornaram-se estrangeiros nos novos habitats, e muitos daqueles com
perfil militar foram vendidos nos portos de Nsoyo e de Luanda; Além de Mbanza Congo, duas
capitais foram criadas; Kongo dya Lemba uma das montanhas de Ma Zômbo que passou a ser
chamado de Mbula, ou Bula (por causa da Bula Papal), Kibângo, também uma zona
montanhosa de Ma Zômbo. As populações apesar destas novas capitais que duma questão
fundamentalmente política, não parecia ser dividido pelo facto de avocar Mbanza Congo ou
Congo como cidade santa.
Importa apresentar a lista dos reis do Congo depois da chegada de Diogo Cão (Os Ntotela Za
Nsi a Kongo) publicada pelo Instituto Nacional do Património Cultural em um catálogo da
Exposição Permanente do Museu dos Reis do Kongo:
1.

Nzinga a Mvemba Nkuwu (João I 1506)

2.

Mpanzu a Nzinga (1506-1507)

3.

Mvemba a Nzinga (D. Afonso I, 1542-1542)

4.

Nzinga Nkanga Mvemba (D. Pedro 1542-1543)

5.

Mpanzo Mpundi a Nzinga (D. Francisco 1543-1544)

6.

Nkumbi Mpundi a Nzinga (D. Diogo I, 1544 -1546)

7.

Nzinga Mpanzu Mpundi II (D. Afonso II, 1561- 1561)
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8.

Nzinga Mpanzu Mpundi III (D. Bernardo I, 1561- 1567)

9.

Mpanzu Mpundi a Nzinza (D. Hnruique I,1567-1568)

10.

Mpanzu Mpundi IV (D. Álvaro I, 1568-1578)

11.

Nimi Mpanzu Ya Lukeni Lwa Mvemba IV (D. Álvaro II, 1578-1614)

12.

Nzinga Mpanzu a Lukeni V (D. Bernardo II, 1614-1615)

13.

Nzinga Mpanzu a Lukeni VI (D. Álvaro III a Lukeni VI, (D. Álvaro III 1615-1622)

14.

Mvemba a Mtumba a Nzinga II (D. Pedro II, 1622-1624)

15.

Mvemba a Nzinga a Nkanga III (D. Garcia I, 1624-1626)

16.

Mvemba a Nzinga IV (D. Ambrósio I, 1626-1631)

17.

Mvemba a Nzinga V (D. Álvaro IV, 1631-1636)

18.

Mvemba a Nzinga (D. Álvaro V, 1636-1638)

19.

Mpanzo a Nzinga Mbanda VI (D Álvaro VI, 1638- 1641)

20.

Nzinga a Nzinga I (D. Garcia II, 1641-1663)

21.

Mvemba Vita a Nzinga VI (D. António I, 1663-1665)

22.

Mpanzua Nzinga Nsindi VII (D. Álvaro VII, 1666-1669)

23.

Mpanzu a Nzinga VIII (D. Álvaro VIII, 1669-1669)

24.

Mpanzu a Mvemba Vita (D. Rafael I, 1669-1678)

25.

Mpanzu a Mvemba Myala II, (1678-1680)

26.

NB De 1680-1814 houve cerca de 14 Ntotela (14 Reis)

27.

Beya (D. Daniel II, 1814-1842)

28.

Mpanzu a Nzinga X (D. Álvaro III, 1856-1859)

29.

Mvemba Vuzi (1859-1891)
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30.

Mvemba a Mpanzu Mfutila I (1891-1896)

31.

Nzinga a Nzinga Nteye a Nkenge II (1896-1901)

32.

Mvemba a Nzinga Vuzi (D. Pedro Viii, 1901-1910)

33.

Mbemba Vuzi (D. Manuel I, 1911-1920)

34.

Mvemba a Mpanzu II John Lengo (D. Pedro VII, 1923-1955)

35.

Mvemba a Vuzi (D. António III Gama, 1955-1957)

36.

Ne Mwanda Ngonde (D. Pedro VIII, 1957-1962).

A unidade do reino era mantida a partir do controlo exercido pelo Mini Congo, cercado por
linhagens de nobres que teciam alianças principalmente por meio do casamento, mas era
também fornecida pelas relações comerciais e políticas entre as diversas regiões. (Vainfas & e
Sousa, 2005)
Socialmente o reino era repartido em três grandes linhagens, e cada uma era detentora de
funções específicas:
1.

Nsaku: Sacerdócio, Presbiterado, Religião (Magia), Consagração das Autoridades,

Diplomacia, Constituição, Poder Judiciário, Poder Legislativo.
2.

Mpanzu: Guerra, Industria, Segurança da Corte, Segurança do País, Direito Eleitoral

3.

Nzinga: Administração, Justiça, Poder Executivo (limitado), Poder Político (limitado),

Classe das Elites das Migrações.
O reino do Congo de tinha seis províncias, de acordo com o primeiro texto que apresenta o
reino ao mundo. Esta estrutura territorial é confirmada por vários relatórios de viagem. Partindo
dessas cartas como fontes, percebemos que os relatórios apresentam o reino do Congo como
conjunto de seis províncias, os próprios monarcas dão uma outra dimensão territorial do seu
reino. Essa seria uma boa discussão, na apreciação das fontes. A primeira é produzida a partir
de fora, e a segunda a partir de dentro.
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Figura n°2 mapa do Reino do Congo. Fonte: Cuvelier, J, L' Ancien royaume de Congo, Bruges/Paris, 1946. (Apud)
Batsîkama: 2014, p. 20

A região sociocultural do grupo kongo abrange as províncias de Cabinda, Uíge, Zaire e a parte
norte da província do Bengo, o kikongo que é certamente a língua falada e derivam dela, mais
de 8 variantes, acaba por ser transnacional, devido a extensão ou circunscrição do território
enquanto Reino do Congo (Angola, Congo Brazzaville República Democrática do Congo e no
Gabão). A capital Mbanza Congo, hoje é tida como uma cidade simbólica e uma expressão a
africanidade.
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Figura n°3 Mapa da província do Zaire. Fonte: https://cc3413.files.wordpress.com/2009/11/mapa_zaire.gif

A lista da candidatura integra os seguintes sítios: “o antigo palácio real (atual Museu dos Reis),
a árvore sagrada Yâla Nkûwu, o Lûmbu (Tribunal consuetudinário), as missões católica e
evangélica, o Kûlumbîmbi (antiga Se catedral), o cemitério dos Reis e o túmulo de Dona
Mpolo” (Jornal de Angola, 21 de Setembro 2012, p.30). O palácio real do Reino do Congo foi
classificado, recentemente como património cultural nacional em simultaneamente levada à
património da humanidade, no contexto projeto Mbanza Congo Cidade a desenterrar para
preservar numa dimensão material e imaterial.
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Figura n°4 Ruínas da Catedral de S. Salvador da antiga diocese do Kongo-Angola. (séc. XV-XX) (Kulumbimbi).
Fonte: https://cc3413.files.wordpress.com/2009/11/mapa_zaire.gif. Kumbimbi significa casa dos ancestrais,
porque por cima da antiga religião foi construída a Catedral de S. Salvador. Também pode significar casa
desabitada que em kikongo chamamos de Kulumbimbi, casa histórica. Afonso Mendes. (entrevista concedida ao
15 de Agosto de 2015).
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“Kumbimbi significa casa dos ancestrais, porque por cima da antiga religião foi construída a
Catedral de S. Salvador. Também pode significar casa desabitada que em kikongo chamamos
de Kulumbimbi, casa histórica”. Afonso Mendes. (entrevista concedida ao 15 de Agosto de
2015).
O sítio arqueológico e arquitetónico de Kulumbimbi consta entre os suportes dos patrimónios
culturais do país. O Diretor Provincial da Cultura no Zaire, Dr. Biluka Nsakala Nsenga
declarou: “que o projeto foi de iniciativa do primeiro diretor da cultura Dr. Manuel Esteves em
1986. E que apenas veio a ser levado a cabo em 2007 numa mesa redonda internacional, para
poder solicitar à UNESCO a sua candidatura a Património Mundial da Humanidade”.
(Entrevista concedida, 16 de Agosto de 2014).
Na abordagem do conceito de património destacou-se o fato de que nem tudo o que é património
é cultural como nem tudo o que é cultural, é património. Sendo assim, como afirma Filomena
Sousa (2015, p. 45) que a importância do património cultural implica um sentido público ou
comunitário e não um sentido exclusivamente pessoal ou privado, implica ainda uma
representação simbólica da cultura (não a cultura em si) que passa pelo processo de seleção,
negociação, valorização e atribuição de estatuto, transforma-se o valor dos elementos culturais
e, neste sentido, os processos de patrimonialização são, por definição, construções sociais.
Como afirma Vera Álvares (2015, p. 32) a riqueza dos patrimónios está fundada na diversidade
e na multiplicidade da experiência humana em seus processos históricos locais ou universais.
A autora traz-nos uma análise sobre o paralelo da biodiversidade na natureza, que é
indispensável à sobrevivência dos ecossistemas e a diversidade simbólica, que é imprescindível
aos ecossistemas culturais, que compõem o complexo mosaico das culturas no mundo.
Enquanto ao processo de identificação coletiva, de um povo, os patrimónios consistem em
representar os valores simbólicos socioculturais de uma determinada sociedade.
No entanto, não seria correto desassociar o bem material do imaterial, sendo que o material
consiste em obter uma imagem viva ou palpável e o imaterial, são as memórias, ideologias que
vão se transmitindo de geração à geração. A dimensão material é identificada como símbolos
que permitem ao sujeito elaborar uma imagem do espaço, de maneira a que ele se sinta
reconhecido no mesmo, enquanto elemento identitário. Por esta razão esses sítios devem ser
lembrados de forma permanente e registradas para as gerações vindouras, trazendo lembranças
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do passado com a finalidade de (re) memorar fatos que se consideram relevantes. Deste modo
permitirá a eles uma melhor produção, reprodução e materialização do saber cultural.
A formação da identidade angolana, contemporânea é, indubitavelmente, o resultado de uma
luta armada, de uma elite diversificada com a finalidade de obter uma liberdade política,
económica e social. No entanto, o território é possuidor de diversos patrimónios identitários,
que por um lado, fortalecem e enriquecem a diversidade cultural e, por outro, torna complexa
a afirmação da identidade nacional angolana. Patrício Batsîkama (2013) devido às dinâmicas
existentes que oferecem várias propostas identitárias sem contar com as novas tendências
oriundas de fora.
4. KULUMBIMBI, PATRIMÓNIO CULTURAL E A SUA CONTRIBUIÇÃO NA
IDENTIDADE NACIONAL ANGOLANA.
Nesta pesquisa, a identidade angolana revela-se como uma construção narrativa, em função do
que os grupos entrevistados acreditam que é a identidade angolana. Estas narrativas efetuaramse através do acesso a histórias passadas e do reviver de memórias que ligam o passado e o
presente. É esta memória passada e a consequente narrativa que dela se faz que ajuda o angolano
a estruturar a experiência presente. A experiência dos primeiros entrevistados (Entidades
Tradicionais: sobas e auxiliares) é fundamental para poder definir de forma geral, o que
significa ser angolano a partir do universo de kulumbimbi. Para estes entrevistados, atualmente
a cidade histórica de Mbanza Congo carrega um significado não só para a sociedade angolana,
como também para a África em geral. Mbanza Congo é considerado como um espaço de união
da população do Reino do Congo ou mesmo como “o coração do povo congo”, tal como muitos
tradicionalistas preferem chamar, ao lugar transmissor de conhecimento da tradição religiosa
do Reino do Congo. No entanto, é ao mesmo tempo o local da relação entre tal tradição e a
tradição religiosa europeia, ou seja, um local de contacto de culturas e de tradução de tradições
entre a África e a Europa. Assim, o sítio assenta não no que foi uma vez, mas no que será
sempre, um lugar de memória, principalmente para o povo angolano e os que anteriormente
pertenciam ao Reino do Congo (República Democrática do Congo, Congo Brazzaville e
Gabão): kulumbimbi representa, assim, a permanência das diversas tradições una na sua
essência.
Importa situar o leitor que há diferença entre Catedral de São Salvador e Kulumbimbi, embora
seja uma única estrutura. A estrutura católica construída pelos europeus representa a
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entronização do catolicismo no Reino do Congo, já Kulumbimbi remete para o antigo local de
veneração dos ancestrais do povo Congo denominada religião Nzambi ya Mpungo. Trata-se,
assim, de uma duplicidade e ambivalência simbólica que remetia para regimes narrativos c
coloniais de “tradição” e a “civilização” que agora se reescrevem num quadro pós-colonial
nacionalista, africanista e de globalização, em função da candidatura de tal património a
‘património mundial’.
Quanto ao segundo guião dirigido a população residente em Mbanza Congo notou-se um
sentido de respeito e responsabilidade por parte dos munícipes de Mbanza Congo, ao
considerarem as ruínas como sítios históricos respeitando às memórias dos ancestrais. Há
concordância por parte dos munícipes relativamente à abordagem do primeiro grupo que
apresenta uma visão mais tradicionalista. Na abordagem dos munícipes sentiu-se a preocupação
de separação entre a oralidade/mitologia e a escrita/história. O fato da população considerar que
ninguém construiu kulumbimbi torna-o um lugar misterioso e tal leva a que a população prefira
ignorar saber de forma lógica a história da sua construção. Encontramos uma aceitação nas
memórias do povo acerca da mitologia do espaço e uma ligação ao mistério, como fornecedor
de sentimento de proteção supernatural.
O terceiro guião, dirigido a entidades do Ministério da Cultura, transmitiu uma valorização, e
uma grande preocupação com o sítio histórico. Diferentemente dos outros grupos, que analisam
a estrutura da Catedral de São Salvador e kulumbimbi de forma separada, notou-se neste grupo
uma preocupação com a patrimonialização do local no sentido de apresentar Angola e prestigiar
o continente Africano em função das duas pertenças. A carência dos sítios e locais históricos
considerados património mundial, do ponto de vista material e imaterial, suscita preocupação
por parte do governo que, através das suas políticas culturais, procura estratégias para
concretizar os seus desafios. O que justifica a candidatura do Centro Histórico de Mbanza
Congo à lista do Património Mundial da UNESCO.
Se ainda hoje o catolicismo está presente de forma notável nos territórios abrangidos pelo Reino
do Congo, as razões históricas fornecem, certamente, a explicação mais óbvia. Assim,
niciaremos neste capítulo referindo que com kulumbimbi é patrimonializado Nzambi ya
Mpungo (Santo Deus Tradicional) o catolicismo em África, ou seja as memórias do Congo e da
influência da Europa em África, assim como um dos mais importantes exemplares do
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urbanismo ultramarino português, como primeiros sinais da civilização em termos de estrutura
e religião.
É de grande interesse expor aqui a vida plurissecular do Reino do Congo desde a chegada dos
portugueses, pois pouco se sabe o que se passou antes. A sua vivência é assinalada em dois
períodos distintos: a primeira fase foi o descobrimento em 1483 até 1640 que descreve a criação
deste mítico reino e a sua civilização, o segundo a partir da conferência de Berlim em 1884/5.
Assim, a cultura angolana é, por um lado, resultado das diferentes etnias que constituem o país,
cuja heterogeneidade cultural tem as suas raízes em Reino do Congo. De acordo com Selma
Pantoja (2010, p. 16) o texto As Origens do Reino do Kongo de Patrício Batsîkama poderá ser
um bom ponto de partida para discutir esses e outros temas polémicos da historiografia angolana
hoje. Por outro lado, a presença colonial também teve forte influência nesta diversidade, na
medida em que encontramos através dela caraterísticas como a língua portuguesa e o
cristianismo que são os principais exemplos vivos dessa influência.
Ao 13 de Novembro de 1976, após a independência, foi criado o Museu Nacional de
Antropologia, a fim de ajudar o povo a (re) construir a sua personalidade cultural, reafirma-la
e revaloriza-la. Este processo remete-nos, quer aos patrimónios herdados, quer aos patrimónios
construídos e seus significados simbólicos. Conforme a declaração da UNESCO de 1982,
património cultural constitui-se como os trabalhos arquitetónicos, músicas, danças, lendas
populares, assim como outros valores que dão sentido a vida, para sobreviver e realizar as suas
necessidades. No contexto cultural angolano Mbanza Congo (kulumbimbi) constitui um suporte
da história e da memória dos grupos sociais angolanos, cuja reputação é de ser um lugar de
mitos, onde a cultura milenar é conservada na sua essência.
De acordo com a Tradição Oral, kulumbimbi é fruto de uma obra divina, lugar sagrado e
misterioso. Tudo indica que a memória coletiva local tem dificuldades em separar a cidade dos
mitos e a cidade do património arquitetónico construído. Ao evocar a sua origem comum,
Kongo dya Ntotila ou Kongo dya Ngunga ou ainda Nkumba Wungudi, reconhecem a pluralidade
como base da sua união. Esta é atribuída a uma Mãe ancestral, Ngundi ou Mazinga. Eis a razão
pela qual os nativos consideram (manzaconguesses) que Deus terá construído Kulumbimbi.
No fluir da história da humanidade em África, Mbanza Congo foi o primeiro centro urbano do
hemisfério sul trazido ao contacto da cultura ocidental e a receber o cristianismo da civilização
europeia, isso, na época dos descobrimentos do Rio Zaire na costa de Angola em 1482.
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(Batalha: 2008, p 12). De acordo com Batalha (2008, p. 15) O conhecimento do património
construído evidencia a existência de um grupo social e o seu passado comum. Portanto,
necessariamente observamos as normativas que sustentam a conceção estrutural do espaço
nacional em diversos âmbitos. Assim, a Lei Constitucional da República de Angola (2010)
apresenta a matriz cultural “Nós, o povo angolano” introduzindo-a nitidamente num espaço
territorial demarcado: “Invocando a história dos nossos antepassados e apelando à sabedoria
das lições da nossa história comum, das nossas raízes seculares e das culturas que enriquecem
a nossa unidade e identidade nacional”. Nota-se, assim, que a projeção cultural do Estado
Angolano não se confina ao espaço interno, estende-se ao contexto da africanidade
revalorizando a capacidade do património cultural dos povos africanos na busca de um passado
comum. A nacionalidade angolana é um conjunto de diversas conceções de vários grupos
societários, angolanos ou não, que definem seus moldes de pertença. Segundo Batsîkama (2015,
p. 8) as nações patrimoniais que precedem o projeto de Angola permanecem enquanto grupos
socioculturais (Ambundu, Cokwe, Kongo. entre outros) de suporte para a Nação angolana.
Reitera-se que a dimensão universal da cidade histórica de Mbanza Congo passa por
Kulumbimbi, que representa angolanidade rizomática, de acordo com Patrício Batsîkama, por
ser uma ideologia sobre a cultura nacional baseando-se nas raízes patrimoniais e na valorização
do património construído. É óbvio, na afirmação da angolanidade pelo catolicismo, que
kulumbimbi aparece como símbolo de memória a religiosidade comum. Este universo é
analisado sobretudo no choque de Fé, talhado numa enorme estrela de cimento gravada sobre a
terra, (local aonde foi enterrada a mãe do rei por desobediência ao cristianismo) como contam
as lendas.
4.1. Da Construção de mitos aos Desafios Contemporâneos
Várias crenças sincréticas, como o Kimbanguismo2, por exemplo, tendem a identificar Mbanza
Kongo como torre de babel.
Batsîkama (2010)
Ao longo da história, Angola teve as seguintes denominações: Reino do Congo (1482-1575);
Reino do Congo e Angola (1575-1617); Reino do Congo, Angola e Benguela (1618-1826);
Governo de Angola (7. 12. 1836) ou província de Angola (até 1910); Colónia de Angola (19102

Kimbanguismo: Fundado pelo líder Sião Kimbango em 1889, com base no cristianismo.
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1948); Província de Angola (desde 1948 até à morte de António de Oliveira Salazar); Estado
de Angola (Dr. Marcelo Caetano); República Polpular de Angola (11. 11. 1975-1990)
República de Angola (desde 1990). (Vessú & Ntanda 2007, p. 107)
O primeiro rei cristão do Congo foi Nzinga ya Nkuvu batizado com o nome de D. João I, em
1491, em honra de El-Rei D. João II, de Portugal que enviou e expedição civilizadora de Rui
de Sousa. O batismo foi realizado em 3 de Maio de 1491 e abdicou do seu nome tradicional.
Assim foi acontecendo com os outros reis que o sucederam. (Ministério da Cultura de Angola
1937, p. 14). Na verdade, sempre existiu uma organização política no Reino do Congo. A
fragmentação/segmentação das linhagens originou as províncias (novos territórios) (Vessú &
Ntanda 2007, p. 107). O centenário da resenha histórica da envangelização em Mbanza Congo
da autoria de Vessú & Ntanda (2007) é recomendável para a leitura de datas e fatos memoráveis
da relação entre a Igreja Católica e o Reino do Congo.
A compressão dos mitos em torno de kulumbimbi remete principalmente para as autoridades
tradicionais. Por se tratar de um lugar potencialmente misterioso/religioso, Bundo ya Kongo
(Coração do Congo), as populações reagem consoante as suas crenças: os católicos valorizam
as ruínas, ao passo que o mbûndu ya Kôngo os mitos. De acordo com as entrevistas concedidas,
consideramos que Kulumbimbi foi construído por humanos (europeus). No entanto, a tradição
oral contradiz essa lógica. As duas cidades pré-existem no comportamento psicossocial, tal
como afirma o chefe das autoridades tradicionais: A casa foi construída à noite! Foi daí que
correu o boato |de que| Kulumbimbi é aparição. Tratava-se da Sé, Catedral de São Salvador.
Desde pequeno que ouço falar que Kulumbimbi foi construído por almas de outro mundo, na
realidade foi construída pelos missionários católicos, porque o terreno foi cedido pelo Rei do
Kongo. Ao longo da sua construção, foi proibido o acesso ao local com o objetivo de fazer a
construção de forma secreta, a obra teve a duração de 1 mês. Logo a pós a edificação foi
permitido o acesso à população. (Afonso Mendes: entrevista concedida ao 8 de Agosto de 2015)
A explicação do líder das autoridades tradicionais é interessante, por duas razões: Por um lado,
procura explicar as origens da crença popular, embora a sua justificação seja pouco consistente.
Por outro, a explicação indica, por si só, o contraste da oralidade/mitologia e da escrita/história.
Os mitos populares sobre Kulumbimbi convergem em dois aspetos: primeiro, o local é tido
como sagrado. Na sua abordagem o líder do Lumbu (Tribunal tradicional) sublinhou que até ao
presente alguns anciões (mais velhos, maiores de 60 anos) não ousam entrar naquele local, para
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evitar o ato de profanação; segundo, por ser um local misterioso: “Ninguém sabe quando e
como foi construído” - sobretudo, ninguém se dá a curiosidade de saber de forma lógica. Apenas
se limitam a considera-lo como um espaço sobrenatural e protetor. A superstição faz-nos
perceber que a população local detém uma crença enraizada sobre o espaço. Mbanza Congo é
um lugar simbólico e tem um significado importante para as linhagens étnicas, especificamente
para a povo Bantu. A primeira perceção sobre o local sagrado, antes da colonização, está ligada
ao culto dos ancestrais (Nzambi ya Mpugo) e mais tarde ao Deus católico, entronizado pelos
portugueses. Entre os Bakongo, apesar de várias representações de ancestrais e espírito da
natureza, nenhuma entre elas representa Nzambi nome que localmente se dá a um ser supremo.
A segunda perceção é a reverência da população perante os domínios dos ancestrais, levando a
que o local e as ruínas de Kulumbimbi impliquem um comportamento psicossocial gerido pelos
mitos. Ora, os mitos são, em parte, explicações permissíveis para encontrar respostas perante o
incógnito. Para além de tudo isso, é um fato que o sítio arqueológico e arquitetónico constituiu
uma memória coletiva das antigas guerras que opunham diferentes famílias na conquista do
trono.
Contudo, é de salientar que há uma clara miscigenação da crença local com o cristianismo. Não
só no casamento entre Nzambi e os ancestrais, como também no comportamento psicossocial
dos Mbanzacoguesses, valorizando sobretudo as suas tradições locais. Assim como afirma
Patrício Batsîkama na entrevista concedida: o local foi um cemitério antigo, o que significa um
lugar dos ancestrais. Sabe-se que no passado o kongo dispunha de um culto dos ancestrais.
Alguns historiadores partilham a opinião, que o espaço (Cemitério dos Ancestrais) foi
reaproveitado para erguer a igreja em 1491-1513 que, mais tarde, passou a ser Catedral em
1568. A igreja católica e a catedral exatamente onde as populações locais veneravam os seus
ancestrais. Talvez isso explique porque o local seja considerado sagrado. O fato de existir o
Cemitério no local reforça a ideia de que o espaço seja sagrado e misterioso, simultaneamente.
Os cemitérios são locais sagrados também na tradição cristã-católica. Isso reforça o respeito
pelas instituições consuetudinárias (tradicionais) e assim, as populações têm o privilégio de
disporem de um espaço especial (memorável). Kulumbimbi e Cemitério dos Reis constituem
um mesmo conjunto. O local era chamado Ngûndu e consistia num conjunto de mazûmbu
(reservas familiares) dos antigos fundadores do reino do Kongo. Debaixo da árvore Yala Nkûwu
(árvore sagrada) proclamavam-se as leis simbolizadas pelo cemitério (domínio dos Ancestrais).
Aliás, o termo Kulumbimbi seria portador desse sentido também. Kûlu: ancestrais. E mbîmbi
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que significa integridade ancestral (que nos restou): bîmbi ou vîmbi ou ainda yîmbi (sîmbi).
Razão pela qual os “mais velhos” de Mbanza Kongo afirmam que ninguém construiu aquelas
ruinas. (Batsîkama, 2010).
As ruturas históricas sofreram consequências decisoras na mudança do comportamento
psicossocial e, em algumas práticas culturais, o Lûmbu persistiu. Hoje podemos olhá-lo em três
prismas: primeiro, todo Lûmbu localiza-se “kuntu” (ao Norte) de casa Ngûndi (conjunto de
suportes culturais), local sagrado que se compõe de outros componentes; Lûmbu é suportado
por Yâla Nkûwu (árvore nsânda/sagrada). Essa árvore tinha duas funções, uma de lembrar a
institucionalização da amizade inquebrável dos fundadores do local, outra era de identificar a
origem comum e os direitos fundiários das famílias. Por esta razão ainda é proibido cortar uma
folha sequer, pelo risco das calamidades, para não ferir a integridade da personalidade Kongo.
Do ponto de vista histórico, socioeconómico, religioso e no contexto da preservação e
conservação, a cidade histórica de Mbanza Congo património da humanidade projeta um dos
mais antigos e importantes reinos da África Negra (Reino do Congo) transmite uma certa
conotação democrática. No entanto, torna-se complexo analisa-la numa perspetiva de
identidade nacional, devido ao elevado número de etnias existentes e ao tribalismo que domina
culturalmente. As políticas culturais, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Cultural
(2009/2013) procuram, no contexto da angolanidade, divulgar os mecanismos tradicionais de
transmissão de conhecimentos, identificar os patrimónios comuns e os valores suscetíveis de
facilitar a compreensão mútua, tal como expressos na sua Carta da Política Cultural (2011).
Estrategicamente também procura preservar as memórias de Europa/Congo, prestando honra
em homenagem ao primeiro bispo católico na África Subsaariana. (Príncipe D. Henrique),
nomeado em 1517, pelo Papa Leão X, e ao primeiro embaixador negro no Vaticano, António
Manuel (Príncipe de Nfunta)
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4.2. Kulumbimbi, enquanto componente importante na inserção do centro histórico de
Mbanza Congo.
Pode-se afirmar que os estudos classificativos sobre as etnias de Angola recaem sobretudo aos
contributos dos missionários católicos e administradores coloniais. Pois, os trabalhos científicos
de etnografia só surgiram mais tarde. De acordo com Coelho (2015) Os habitantes deste vasto
território foram considerados: tribos, etnias, grupos étnicos, embora os testemunhos escritos
não apresentam uma realidade concreta. Conforme Hobsbawn, “a utilização dos elementos
antigos, na elaboração de novas tradições, como na preservação, são bastante interessante
sempre que se pretende encontrar qualquer sociedade, que pretende partir da tradição rumo a
modernidade”. Para Sandra Ribeiro “foi a partir da revolução industrial que o conceito de
Património Histórico se revestiu de uma conotação universal e se consagrou como valor
estético, surgindo as legislações do monumento histórico e consolidado a disciplina do
restauro.” O descobrimento das ruínas, Catedral de São Salvador (Kulumbimbi) representa a
memória religiosa de Mbanza Congo. De acordo com Pereira, Ribeira & Visentine (2013, p. 5)
alguns procuram ignorá-la ou negam a sua importância, enquanto outros tendem a idealizá-la
como uma espécie de paraíso perdido.
A cidade histórica está oficialmente classificada, como património cultural nacional desde 10
de Junho de 2013, pressuposto indispensável para a sua inscrição na lista do Património
Mundial. O mesmo envolve um conjunto, sítios: “o antigo palácio real (atual Museu dos Reis),
a árvore sagrada Yâla Nkûwu, o Lûmbu (Tribunal consuetudinário), as missões católica e
evangélica, o Kûlumbîmbi (antiga Se catedral), o cemitério dos Reis e o túmulo de Dona
Mpolo” (Jornal de Angola, 21 de Setembro 2012, p.30). As escavações e estudos científicos
foram feitos por arqueológos e especialistas do Museu da Arqueologia, da Comissão Científica
do Ministério da Cultura de Angola e das Universidades de Coimbra e Yaundé-Camarões
(Mendonça, 2015).
De acordo, com as diretivas da UNESCO, para que um bem cultural seja universalmente
patrimonializado deve responder pelo menos a um dos 10 critérios que justificam o seu valor
universal e cultural nomeadamente:


Representação de uma obra-prima do génio criador humano.
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A obra deve testemunhar troca de influências considerável durante um dado período ou
numa área cultural determinada, sobre o desenvolvimento da arquitetura, ou da tecnologia das artes monumentais, da planificação das cidades ou da criação de paisagens



Fortalecer o testemunho único ou excecional sobre a tradição cultural ou uma civilização viva ou desaparecida



Oferecer um exemplo excecional de um tipo de construção arquitetónica ou tecnológica
ou de paisagem ilustrando um ou vários períodos significativos da história humana.



Construir um exemplo excecional de fixação humana ou de ocupação dos territórios
tradicionais representativos de uma cultura ou várias, sobretudo, quando o mesmo se
torna vulnerável sob efeito de uma mutação irreversível



Estar direta ou materialmente associado a acontecimentos ou a tradições vivas, a ideias,
a crenças, ou a obras artísticas e literárias com significado universal excecional.



Serem exemplos excecionais representativos dos grandes estádios da história da terra,
incluindo o testemunho da vida processos geológicos em curso no desenvolvimento das
formas terrestres ou de elementos geromórficos ou fisiográficos de grande significado.



Serem exemplos excecionais representativos de processos ecológicos e biólogos em
curso na evolução e no desenvolvimento de ecossistemas e de comunidades de planta e
de animais terrestres, aquáticos, costeiros e marinhos.



Representarem fenómenos naturais ou áreas de beleza natural e de uma importância
estética natural



Conter os hábitos mais naturais mais representativos e mais importantes para a conveção
in situ da diversidade biológica incluindo aqueles onde espécies ameaçadas que tenham
um valor universal excecional do ponto de vista da ciência ou da conservação.

Portanto, o potencial histórico do património de Kulumbimbi permite que o sítio seja
classificado sob qualquer um dos critérios culturais, mas o ponto mais forte do sítio assenta
principalmente sobre os seguintes critérios;
 Representa uma obra de génio criador humano
 Pelo fato de ser testemunho de um intercâmbio de influência considerável durante um
longo período ou uma determinada área cultural sobre o desenvolvimento da arquitetura
ou da tecnologia das artes monumentais do plano urbano ou da criação de paisagens.
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 Pelo fato de representar um exemplo eminente de um tipo de construção ou de um conjunto arquitetónico ou tecnológico ou de paisagem que ilustre um ou mais períodos
significativos da história humana.
 Pelo fato de ser diretamente associado aos eventos ou as tradições vivas das ideias de
crenças ou obras artísticas e literárias tendo um significado universal excecional.
O peso histórico do Reino do Congo ilustra pela sua organização social, cultural e a sua
influência na estruturação de varias sociedades a nível da África e do mundo, o seu rico e
diversificado património cultural incluindo sobretudo, os vestígios arqueológicos, dimensão
ainda viva e a dinâmica das tradições e políticas culturais e espirituais das suas comunidades
constituem os pontos fortes que justificam o seu valor de acordo com os critérios acima
referenciados.
“O Património Cultural de Kulumbimbi representa um marco histórico para a população
angolana, como sítio integrante da cidade de Mbanza Kongo, simboliza a Fé cristã, de modo
universal. A candidatura de Kulumbimbi é considerado um veículo que permite a promoção da
cultura, perspetivando-se a possibilidade do desenvolvimento sustentável para o país”
(Mendonça, 2015).
Assim sendo, o Ministério da Cultura trabalha na elaboração do plano de gestão do património.
Com o concurso da UNESCO, optou-se por uma abordagem participativa, implicando
amplamente as comunidades locais no processo a fim de desenvolver cada vez mais a cultura
angolana.
4.3. A Estratégia da Política Cultural do Estado angolano na preservação e promoção de
Kulumbimbi.
Patrimonializar kulumbimbi a nível nacional e internacional justifica a sua conservação e
promoção. A recuperação da Cidade Histórica de Mbanza Congo em Património Cultural da
Humanidade projeta um dos mais importantes reinos da África, como exposto.
Estrategicamente

constitui

uma

pretensão

honrosa

de

apresentar

ao

mundo

africanidade/angolanidade do catolicismo, ao mesmo tempo que se monumentaliza a tradição
religiosa e a ancestralidade da civilização africana e sua ligação direta a Angola.
O acordo de cooperação no domínio da proteção do património cultural e os seus órgãos
consultivos, com destaque para o ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios)
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levou a que peritos da UNESCO e especialistas angolanos tenham tido interesse na elaboração
no projeto Mbanza Congo Cidade a Desenterrar para Preservar. Em Dezembro de 2007 foi
realizada uma missão conjunta UNESCO, ICOMOS a Mbanza Congo, a fim de avaliar o valor
universal excecional deste complexo histórico no sentido de apresentar um dossier de
candidatura para a inscrição na lista do Património Mundial.
Conforme afirma Katúmua (2015) “Ao longo de toda a década de 1960 os especialistas da
UNESCO conduziram valiosos estudos no domínio da cultura, muitos dos quais resultaram em
estratégicos instrumentos de políticas culturais” Para Oliveira (2005, p. 56-64) “falar de política
cultural em Angola após a independência é também falar das estratégias das manifestações
culturais na (re) construção da identidade nacional, ou seja, do sentimento de pertença
identitária de todos os angolanos”. O percurso da reconstrução das múltiplas identidades em
busca da identidade nacional ganhou maior dimensão através da Política de Massificação
Cultural, criado pelo Ministério da Cultura em Angola na promoção das culturas étnicas
existentes. (2009). Segundo Araújo (2005, p. 59) “falar em política cultural em Angola após a
independência é também falar das estratégias utilizadas pelos representantes do nascente Estado
na construção da nacionalidade, ou no sentido de pertença a uma nação por aqueles que viviam
dentro dos limites territoriais definidos para o país”. A autora acrescenta, que é difícil definir
um conceito de nação em Angola (angolanidade), justificando o tardio conhecimento da
independência e o conflito armado interno. A Lei Constitucional da República de Popular de
Angola (1975) definia “o desenvolvimento comum de toda a Nação Angolana e da liquidação
das sequelas do regionalismo e do tribalismo.”
Neste prisma, a criação de uma “Cultura Nova” nos primeiros discursos após a independência
era evidenciada no sentido de alcançar a unidade nacional por meio da uniformização dos atos
culturais. Esse discurso foi utilizado por exemplo em função da palavra de ordem propalada
pelo MPLA: “Angola, de Cabinda ao Cunene um só povo uma só Nação” no quadro de uma
Política Cultural, mesmo que esta tenha só sido traçada oficialmente a 11 de Janeiro de 2011.
Define no preâmbulo: “Angola é um país africano cujo povo é constituído por várias etnias e
comunidades históricas-culturais que mantêm, desenvolvem e integram num rico e
diversificado património cultural. Este património lhe confere um caráter distinto do qual deriva
uma identidade própria e única que deve ser preservada, enriquecida e desenvolvida com vista
a consolidar um firme sentimento de identidade, orgulho e unidade nacional, que constitua uma
força vitalizadora no processo de desenvolvimento.”
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A partir desta, foi alcançado o projeto de traçar a Lei do Património Cultural que no seu artigo
1.° Nas alíneas 1 e 2 “estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do
Património Cultural considerado como de interesse relevante para compressão, permanência e
construção da identidade cultural angolana. A política do Património Cultural integra as ações
promovidas pelo Estado, Governos Provinciais, administrações locais, associações e diferentes
sensibilidades da sociedade civil. Visando assegurar no espaço nacional a efetivação do direito
à fruição cultural nos vários domínios da vida social”
No seu artigo 2.° Nas alíneas 1 e 2 prevê:
“Todos os bens materiais e imateriais, que pelo seu reconhecido valor devem ser objetos de
tutela do direito; Constituem, ainda Património Cultural Angolano quaisquer outros bens que,
sejam considerados como tais, usos e costumes e pelas convenções internacionais, que vinculem
o Estado Angolano.”
Mbanza Congo afirma-se como a presença da herança africana e como uma forte marca cultural
da sociedade angolana, evidenciando em diversas áreas esta herança: na dança, música,
literatura, folclore, culinária, nas histórias da tradição oral. A cidade além de ser considerada
herança histórico-cultural nacional, é candidata a património da UNESCO.
Mereceu destaque o sítio de Kulumbimbi, a primeira igreja construída a nível da Africa
subsariana, em 1491, na medida em que, como considerou a Administradora da cultura,
Carolina Cerqueira, a cidade goza de um estatuto de capital espiritual e religiosa de todos os
povos bakongo e representa a capital política do Reino do Kongo e a primeira da região em
Angola.
Em seguida, o governador do Zaire, Joenas André apelou à colaboração da população na
valorização da candidatura a apresentar à UNESCO. O centro histórico Mbanza-Kongo
candidata-se a Património Mundial sob o lema “Cidade a Desenterrar para Preservar”. A
candidatura é coordenada pela Arqueóloga Sónia da Silva Domingos, tendo referido em
entrevista: O projeto tem apresentado avanços significativos nas atividades prevista. O primeiro
Dossier apresentado à UNESCO foi mandado para atrás, devido alguns requisitos que não
constavam nos documentos, como por exemplo a classificar do sítio histórico como património
nacional. (Sónia da Silva Domingos, entrevista concedida ao 20 de Abril de 2016).
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A dimensão religiosa deste património é significativa não só do ponto de vista simbólico, mas
também politico: a candidatura é estratégica para o Estado angolano, como nos referiu o
historiador Patrício Batsîkama em entrevista:
Para o Estado angolano as ruínas são de extrema importância, no sentido de preservar as suas
relações com a igreja católica. Simbolicamente religioso. No início do século XVII, Nsimba
Vita, liderou kimpâsi as crenças locais e o cristianismo: os Bakûlo (Ancestrais) e os Bakîsi
(Santos) que continuava se venerado, Espirito Santo. Hoje como local de grande realização.
Bundu dya Kôngo (igreja kongo) reclama-o como o “Santo Lugar” onde Nzanbi fixou seu povo.
Existe terra santa (Kulumbimbi), língua santa (kikongo) e cultura sagrada. (entrevista concedida
ao 15 de Abril de 2016).
A atual ministra da cultura, Carolina Cerqueira, assegurou que o projeto já está concluído e
devidamente encaminhado. A discussão recente (2013) na sede da representação de Angola
junto da UNESCO, em França, pelos especialistas, que informaram os peritos e diplomatas
sobre a dimensão do projeto tornou-se no primeiro Centro Histórico Nacional, um dos
pressupostos indispensáveis quando se tem como meta a integração na lista do Património
Mundial da Humanidade (Jornal de Angola: 10. 10. 2016). Estrategicamente, trata-se de uma
representação universal religiosa (Catolicismo) ao mesmo tempo que projeta a nível
internacional um dos mais importantes antigos reinos da África Subsaariana.
4.5. A Construção da Identidade Nacional através da Narrativa
De acordo com Gavignac & Ciacchi (2007, p. 322) uma das primeiras disciplinas a explorar o
universo da oralidade foi a antropologia, tendo como objeto clássico das investigações desde o
seu nascimento, o mito. De acordo com Fátima Amante (2007. p, 265-266) a análise da
narrativa tornou-se, no caso da recolha de dados relativos à identidade, instrumento importante.
Procuramos por isso, aceder às narrativas sobre quem são os angolanos e como é que o
património cultural é expressão e exprime essa identidade. Portanto, o contexto cultural em que
nos movemos, e a constante transmissão cultural faz com que os discursos em torno da
identidade sejam muito variados, tornando cada vez mais difícil o estabelecimento da
identidade de cada um e o seu reconhecimento por parte dos outros. (Fátima Amante: 2007. p,
255)
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Num contexto pluriétnico, é necessário preservar a natividade no contexto da produção cultural,
em que a oralidade se enquadra numa arte ritualística, como é caraterística comum, quando se
trata de construir a africanidade. Em torno da realidade angolana, porém, verifica-se ainda que
a literatura oral é um campo de pesquisa pouco explorado. As pesquisas feitas no campo
permitiram constatar um fato muito importante na cultura kongo: a valorização do património
oral apesar da ocidentalização. Na África subsariana a palavra é um fato e, apesar do longo
período da colonização a tradição oral, é presente na comunidade e no indivíduo para preservar
o legado dos ancestrais, através de ritos e símbolos que contêm valores influentes para dar vida
a cultura. O poder supremo da palavra em Angola, especificamente nas comunidades onde é
preservada a ancestralidade, confere aos mestres da cultura, como testemunho dos fatos
revestido de um valor sagrado, por estar intrinsecamente ligado a divindade, deste modo, a
comunicação com o invisível em benefício da tradição para construção da modernidade.

Autoridades tradicionais do povo kongo (Zaire/Mbanza Congo): Da esquerda para a direita, António Mayembe –
juiz, Pedro Eduardo – juiz, Afonso Mendes – Rei do Kongo e Manuel Makaya – conselheiro real.

Esta valorização do património oral, como estratégia que permite a coesão e a construção da
identidade nacional angolana, está prevista no preâmbulo da Política Cultural: a cultura é uma
variável estratégia de grande importância, com efeitos imediatos na coesão interna da sociedade
angolana, bem como na marcha em direção aos objetivos globais que nos propomos atingir,
particularmente na construção de uma nação unida, desenvolvida, próspera, com uma cultura
56

florescente e um Estado de direito, Democrático e Social. Procuramos por isso, aceder às
narrativas sobre quem são os angolanos e como é que o património cultural é expressão e
exprime essa identidade. O guião de entrevista foi preparado de modo a que cada entrevistado
tivesse um determinado tempo para contar a sua história e o seu entendimento sobre a
patrimonialização de Mbanza Congo e Kulumbimbi enquanto elemento importante da cidade
histórica e da identidade angolana. (angolanidade). A tradição oral diz que as ruínas de São
Salvador resultam de uma obra divina e esta conceção é unânime. Ao abordar a relação das
origens de Angola e Reino do Congo submetemo-nos também a um campo de abordagem
científica. A reconstrução da memória, dos limites simbólicos e da historiografia dessas ruínas
leva-nos a compreender o processo de afirmação da angolanidade na contemporaneidade.
Convém não esquecer que maior parte dos documentos escritos sobre a entronização do
catolicismo sob a religiosidade bantu decorre a partir dos registos dos missionários e cronistas
europeus enviados nas expedições para África.
A literatura oral angolana preserva a história de kulumbimbi em sentido duplo: Por um lado, a
valorização da sua cultura, pois o local histórico surge como reverência aos antepassados,
conservando assim a conciliação da ordem ancestral comum, com o objetivo de restaurar os
valores simbólicos rotulados da ordem tradicional religiosa pelo catolicismo. Por outro, a
valorização da estrutura de kulumbimbi como sinal de desenvolvimento religioso, o mesmo
representa um património colonial e nacional.
De modo geral, relativamente à contribuição de kulumbimbi para a construção da identidade
nacional constatou-se uma concordância dos três grupos entrevistados. O Centro Histórico de
Mbanza Congo tem um grande valor simbólico histórico-cultural para Angola e para os países
que anteriormente pertenciam ao reino. Por um lado, também representa a civilização religiosa
na África Central e revela-nos uma urbanização africana tropical antiga. É importante
lembrarmos que a vida de um povo tem sempre as suas raízes, este espaço hoje tem ainda o
significado de lembranças material/imaterial, evidenciadas pelas ruínas kulumbimbi (Catedral
São Salvador).
Angola, não obstante a sua diversidade étnica, assume-se como “Nação ou Estado-Nação”.
Começaremos por analisar alguns conceitos, apresentados por autores que definiram o
nacionalismo, sobretudo no contexto angolano. De acordo com Jorge (2006, p. 3) “O
nacionalismo é a expressão da luta de uma nação para obter o reconhecimento da sua Identidade
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Nacional, o que supõe a existência de um substrato cultural comum, a afirmação de valores e
interesses gerais, em detrimento dos interesses particulares”. Em Angola o nacionalismo
encontra-se enfraquecido por causa do relaxamento do espírito de Nação, pela etnocracia, que
veio substituir a luta pela democracia, ameaçando a unidade do Estado angolano e a existência
de Angola como nação independente.
Alguns autores, tal como Costa Andrade, conceberam a Angolanidade como processo histórico
que tem as suas raízes na negritude. Todavia, na perspetiva de George (2006, p.4) “a
angolanidade mudou de natureza e, sobretudo, de fundamento. Foi tecida pela ação conjugada
de três fatores: a realidade geográfica, a estrutura social e a organização política”. É este último
fator que parece ser determinante no processo de evolução da angolanidade, como um projeto
politico, a nação é construída de cima para baixo, do estado para o povo, procurando que as
diferenças étnicas não impeçam a união nacional. A diversidade cultural patrimonial vem
suscitando um interesse explícito, desde a definição da Política Cultural (2011). Porém esta
diversidade é intrinsecamente positiva, na medida em que se refere a um intercâmbio da riqueza.
Apesar das opiniões contrárias, que as diferenças culturais fazem-nos perder de vista o que
temos em comum (UNESCO, 2009).
A primeira caraterística identitária que os angolanos produzem na sua narrativa, como
tipicamente angolano é o reconhecimento comum das origens do Congo e o significado
simbólico que a cidade histórica que Mbanza Congo carrega para o povo angolano. Patrício
Batsîkama refere isso mesmo numa entrevista: Por um lado, Kulumbimbi representa uma
angolanidade na construção da identidade nacional, por ser um território de origem do povo
angolano em particular, e a origem africana no geral. Por outro, representa o cristianismo em
Africa (negra). (entrevista concedida ao 15 de Abril de 2016). Em seguida, Rosa Cruz e Silva
apresenta: como entidade para a representação cultural, posso eu dizer que é um grande prazer
ter um património em posse, muito forte simbolicamente. A cidade de Mbanza-Kongo hoje tem
um valor material e imaterial. Kulumbimbi representa estas duas modalidades. O povo angolano
(Republica Democrática do Congo, Congo Brazzaville e Gabão) deve sentir-se honrado por ter
em posse de forma vida e memorial às suas origens. (Africanidade). Pois prop+orciona um
fortalecimento para o Estado moderno, representando a ideia de nacionalista. (entrevista
concedida ao 15 de Abril de 2016)
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Portanto, é interessante notar que a salvaguarda dos patrimónios representa uma forma de
nacionalismo e evita-se os possíveis conflitos dentro dos grupos socias. Daí surge a fundamental
importância para o estabelecimento do sentimento nacional. As reflexões preliminares históricas

feitas acerca da cidade de Kulumbimbi contribuem para a construção de identidade nacional
numa análise da angolanidade na diversidade. O local representava um lugar de reverência aos
encentrais, para à população Mbanzaconguense. O chefe das autoridades tradicionais Afonso
Mendes apresenta-nos: Kulumbimbi significa ancestrais, porque por cima da antiga religião
foram construídas as ruinas de S. Salvador, como forma de não enterrarmos a identidade como
tal o povo mbanzaconguesee chamou a igreja de Kulumbimbi, porque de baixo dela encontrase a antiga religião. Também pode significar casa desabitada que em kikongo chamamos de
Kulumbimbi, casa histórica. (entrevista concedida no dia 8 de Agosto de 2015).
Como lugar de múltiplas significações, o mesmo surge como transformador da cultura. A
interpretação colhida no trabalho de campo trás uma visão ampla sobre a memória coletiva a
partir de uma perspetiva africana. A genealogia da angolanidade pode ser estudada a partir da
cidade patrimonial de Mbanza Congo, que representa uma semente caraterística. A
problemática da (re) construção identitária marca a cultura contemporânea. Desde o alcance da
independência (1975) muito se tem falado e escrito sobre o assunto. A propagação do ideal de
unificação de Estado-Nação incorporou um discurso que teve como ponto de partida a cultura
nacional, mas nela a identidade política tornou-se hegemónica em relação às outras identidades.
Tal como define a Lei da Política Cultural (2011, p. 147) “naturalmente, a unidade na
diversidade nos dão sentido de identidade coletiva e de continuidade”. Logo, Mbanza Congo,
representa um conjunto de memórias partilhadas sobre acontecimentos históricos, mitos,
tradição, costumes e ritos, um sistema de valores, simbólicos que partilhamos ou que nos
revemos, ou ainda que reconhecemos ser nossos. Patrício Batsîkama ao longo da sua entrevista
apresentou uma análise em duas vertentes: Politicamente trata-se de uma preservação da relação
entre o Estado e a igreja católica tendo a necessidade de dialogar com a autoridade tradicional.
No âmbito da religião pode-se reter três abordagens. Por ser lugar potencialmente religioso a
Catedral representa a imagem de Jesus Cristo, uma autoridade carismática para os cristãos. O
sincretismo no início do século XVIII, Nsîmba Vita, liderou kimpasî que já havia misturado
entre as crenças locais e o cristianismo os Bakûlo (ancestrais) e os Bakîsi (Santos). Como
discurso popular, varia de acordo com a sua crença. O cristão valoriza as ruínas, ao passo que
o Bûndo dya Kôngo prefere os mitos. (Entrevista concedida no dia 15 de Abril de 2016)
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Frequentemente, durante as investigações encontrou-se, sobre as memórias narradas e no
exercício da rememoração, relatos narrativos difíceis de serem manipulados pelo investigador,
que é o sentimento comum da genealogia de Mbanza Congo como pivô na busca do conceito e
estudo sobre angolanidade. Os discursos narrados apresentam uma inclinação para uma
abordagem tradicional, como ferramenta importante na construção de uma identidade. A
angolanidade contemporânea é também resultado de uma interação social, que ao longo da sua
construção/reconstrução o sujeito e o objeto interagem em um processo baseado nas
experiências materiais/imateriais que produzem uma abordagem construtivista em defesa da
pátria. Em suma, como define a Lei da política cultural (2011) “A Educação Patriótica implica
o conhecimento e o reconhecimento da diversidade cultural do país, da sua história e da sua
função social como forma de reafirmação da identidade cultural, dos seus símbolos, das suas
resistências, da sua luta armada de libertação, das suas figuras históricas, do seu património
cultural e natural e dos acontecimentos e realizações do presente”
A memória coletiva de Mbanza Congo versus Reino do Congo é sobre o antigo local de
veneração dos ancestrais (kulumbimbi), a igreja católica romana que em 1592 se chamou igreja
Santa Maria e, mais tarde em 1591, de São Salvador, após ser edificada. (Batsîkama & Campelo
2011). Com as sucessivas lutas coloniais, e a constante despovoação, o lugar ficou
“desaparecido”. A (re) tomada da política cultural pretende na prática resigificar e promover de
alguma forma a cidade histórica, pois, ainda perduram às ruínas e memórias da história coletiva.
Em relação a tradição oral, é unânime (surgiu da noite para o dia). Literalmente, os arquivos e
livros publicados procuraram reconstruir fundamentos da memória coletiva local.

60

5. Notas Conclusivas
Para mim, foi de suma importância desenvolver este projeto para compreensão da diversidade
cultural étnica, na construção da Identidade Nacional. A restauração e conservação do
património histórico em Angola ainda constitui um tema recente. Portanto é de salientar que
parte da herança cultural-patrimonial vem da colonização, que os mestres da cultura kongo,
assim como os cidadãos consideram transmitir valores étnicos para a cidadania. Tratando-se de
uma pesquisa científica académica, o trabalho procurou preencher as lacunas encontradas ao
longo da pesquisa (tribalismo). Em busca da Identidade Nacional pela recuperação de certos
valores e resgate a tradição e os mitos, contribuíram percetivelmente na compreensão do
universo simbólico de kulumbimbi dentro do fortalecimento da cultura nacional.
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A recuperação das velhas fronteiras simbólicas culturais do Reino do Congo atualmente
constitui um desafio para no quadro das políticas culturais do Estado, com o objetivo de integralas dentro do universo simbólico como espaço de união para o povo. Sendo que o unierso
simbólico da africanidade passa pelo reino do Congo, assim como o universo deste vasto reino
passa por Mbanza Congo e por kulumbimbi.
Tal património é hoje tido pelo povo angolano como testemunho único da tradição cultural e
da civilização do Reino do Congo, para além de revelar exemplo de edifício arquitetónico e
paisagístico que ilustra as fases significativas da história da humanidade. Trata-se assim de um
local mais antigo da África Ocidental, cuja descoberta trás a superfície o universo da
africanidade.
A Identidade Nacional hoje pode ser afirmada a partir de Mbaza Congo como denominador
comum na busca da angolanidade, como cidade histórica que tem um valor cultural comum,
em geral para os países que anteriormente pertenciam ao reino e em particular para o povo
angolano. Logo, no diálogo da angolanidade, assim como procurou saber junto dos três grupos
entrevistados kulumbimbi serve como um elemento basilar.
Os mitos fazem uma separação na análise de kulumbimbi e Catedral de São Salvador:
O primeiro representa um espaço de união, local de veneração, gerador de milagres, aparição
divina, construída por anjos, a chamada religião Mzambia ya Mpungo (Deus Santo)
Já a estrutura da Catedral de São Salvador, representa a entronização do catolicismo no reino
do Congo, ou seja o testemunho da relação África/Europa.
A preocupação em patrimonializar o local, prestigiar e apresentar o continente africano ao
mundo é estratégia das políticas culturais do governo, respeitando assim a oralidade/mitologia
e a escrita/história. A oralidade e os documentos escritos, recolhidos junto das autoridades
tradicionais registadas desde 1491 até aos dias atuais, percebeu-se que as ruínas de kulumbimbi
não são apenas de uma antiga Sé, mas sobretudo, memórias de um espaço simbólico para os
nativos. Portanto, faz sentido que estas ruinas constam nos suportes materiais do projeto
“Mbanza Congo Cidade a Desenterrar para Preservar” e levar ao patamar de Património da
Humanidade. Que naturalmente conta com a cooperação do povo angolano dentro da
importância patrimonial de Kulumbimbi na construção da identidade nacional, assim como na
estratégia da Política Cultural do Estado angolano e na abrangência das fronteiras simbólicas.
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e, sobretudo compreender o processo formador/transformador dos fatos em memória, na
angolanidade contemporânea.
Conforme afirma Jorge (2006) “A luta pela etnocracia, veio substituir a luta pela democracia,
no quadro da unidade do Estado angolano. A noção da angolanidade foi conjugada a partir de
três fatores: realidade geográfica, estrutura social e organização política”. De acordo com o
autor, o fator político é determinante no processo de evolução da angolanidade, no sentido de
criar políticas de unificação das substâncias étnicas nacionais.
Dada por finalizada a análise, a definição da Política Cultural, assim como a recuperação dos
patrimónios constitui um fato recente, a patrimonialização de Mbanza Congo no contexto da
UNESCO, é um desafio para o país. De acordo com Batsîkama & Campelo (2010) catedral de
São Salvador de Angola (Kulumbimbi), está relacionado na sua origem ao antigo reino do
Congo. A conceção antropológica e a tradição oral ajudou-nos a compreender a ambiguidade
do património cultural material/imaterial em estudo. (Batsîkama, 2010). De acordo com as
fontes consultadas e os métodos utilizados, as origens do reino do Congo teriam começado no
sul da atual Angola. A sua expansão através do território angolano ainda guarda marcas antigas
no falar dos grupos etnolinguísticos Bakongo, Umbûndu, Kimbûndu, Côkwe e Nyaneka entre
outros clãs.
Conforme Amante (2007, p 316) mas do que identificar as classes que delimitam as fronteiras
culturais, é importante e interessante perceber a produção do significado, a articulação do
Estado para a firmação da identidade nacional. A divisão étnica, no entanto, resulta do conflito
armado interno provocou rivalidades tribais e delimitou territorialmente e inclusive
simbolicamente as fronteiras culturais. Nesta senda, constitui preocupação do governo
angolano no âmbito da sua política cultural a união de todos num propósito comum. Assim,
como potencial histórico e arquitetónico, kulumbimbi mostra um testemunho único de valor
humano de uma tradição cultural e ainda de uma civilização, cujo mosaico cultural está
explicitamente relacionado a rituais e tradições vivas de crenças. Como núcleo de identidade
coletiva, não nos possibilita que nos reconheçamos apenas, mais também que sejamos
reconhecidos, para garantir a sobrevivência da cultural. (Mendes, 2012, p. 17).
Kulumbimbi carrega uma dimensão simbólica de representação e expressão dupla em termos
de religiosidade, por envolver: Nzambi ya Mpungo e o catolicismo. Como núcleo de identidade
coletiva, permite o sítio numa perspetiva patrimonial. Através de leituras académicas sobre o
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Reino do Congo e da Tradição Oral, que diz que estas ruínas são de origem Divina. Entretanto,
a memória construída na tradição histórica sobre o património, ainda perduram até os dias
atuais. A dimensão universal de Mbanza Congo passa pelo Kulumbimbi, que é o ponto de
partida do cristianismo na África Subsaariana. A dupla religiosidade histórica carrega este
sentido. Ao longo da pesquisa encontramos algumas lendas da tradição oral, contam que o Rei
enterrou a sua própria mãe viva por resistir ao catolicismo. O local enquanto espaço simbólico
reimaginado no contexto das novas relações “global” apresenta critérios relevantes para
intercâmbio cultural. Todavia, ao reconduzir as memórias de Kulumbimbi encontram-se
sequelas que ainda hoje pulsam, o choque de fé. Mbanza Congo, num universo simbólico do
reino do congo, assim como construído na tradição oral e na literatura, demostra uma localidade
importante do mundo no desenvolvimento da arquitetura, planeamento urbano e das artes
monumentais. Como refere Peralta (2006, p 376) a perceção de património hoje, está fortemente
relacionado com os processos de ativação mnemónicos por parte dos mecanismos da construção
dos Estados-Nação ocorridos nos finais do século XIX e início do século XX. A memória de
Kulumbimbi está intrinsecamente ligada a origem do reino do congo, constitui assim, um
elemento identitário angolano dada a abertura da virtude de aculturação que resultou do
processo colonial, a memória e imagem do lugar carrega um sentido simbólico comum, inspira
sentimentos de pertença identitária. (Fortuna, 1999. P, 24) num processo dinâmico e constante
confronto do velho com o novo. Portanto, existe uma conceção unanime na preservação das
tradições de kulumbimbi e como um elemento característico identitário comum, na busca da
angolanidade. A literatura oral angolana preserva a história de kulumbimbi em sentido duplo:
por um lado, reverência aos antepassados conservando assim, a conciliação da ordem ancestral
comum, com o objetivo de restaurar os valores simbólicos. Por outro, a valorização da estrutura
da Catedral de São Salvador como testemunho da relação Africa/Europa (património colonial
e nacional). “Tradição e civilização”.
O universo simbólico é avaliado sobretudo, na relevância cultural do espaço. A continuidade
das memórias mantém viva as manifestações culturais, a expressão material/imaterial do
consensual património cultural angolano como suporte na construção da angolanidade. Requer,
contudo, proteção e valorização, o registo etnográfico confere-lhe reconhecimento, segmento
periódico. Num contexto de marco por profundas transformações na própria natureza da cultura
contemporânea, em que as práticas de produção cultural simultaneamente criam ao consumidor
atrativas experiências e prazer de consumo de imagem e ideias. (Peralta: 2006. p, 369). O que
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justifica a estratégia do governo angolano na patrimonialização da cidade histórica de Mbanza
Congo à Património da humanidade.
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Anexos:
I.

GUIÃO DE ENTREVISTA (dirigida a entidades tradicionais)

1.

O que é Kulumbimbi?

Afonso Mendes (chefe das autoridades tradicionais)
Kulumbimbi era considerado como um espaço de união da população do Reino do Congo,
porque é aonde foram enterrados os ancestrais da origem do Congo, é tido como o coração do
Reino do Congo. Foi neste preciso lugar que o povo adorava e cultuava os ídolos (ancestrais).
Lumtadila Lunguana (chefe auxiliar das autoridades tradicionais)
Havia no local uma religião que se chama Nzambi ya Mpungo, coração do povo Congo. Origem
da crença do povo.
Claúdio Lengo (chefe de Departamento do Património Histórico Cultural no museu dos Reis
do Congo)
É um local sagrado e misterioso aonde eram adorados os ancestrais, kulumbimbi é a história de
todo o povo angolano por ser o pilar da cultura, os nossos anciões ensinam-nos que o espaço
kulumbimbi era considerado como o coração do Reino do Congo na sua religiosidade.
2.

Qual é a origem da palavra Kulumbimbi?

Afonso Mendes: Kulumbimbi vem de origem bantu.
Luntadila: é uma palavra de origem bantu que vem da língua kikongo.
3. Como surgiu a denominação Kulumbimbi e qual é a diferença com a denominação Catedral
de São salvadora?
Afonso Mendes: Kulumbimbi significa casa dos ancestrais, porque por cima da antiga religião
foi construída a catedral de S. Salvador, como forma de não enterrarmos a identidade como tal
o povo mbanza-conguesee chamou a igreja de Kulumbimbi, porque de baixo dela encontra-se
a antiga religião. Também pode significar casa desabitada que em kikongo chamamos de
Kulumbimbi, casa histórica. (Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
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Luntadila Lunguana: falar de kulumbimbi é falar do antigo lugar aonde foram enterrados os
nossos ancestrais, ou seja, os fundadores da antiga religião Nzambi ya Mpungo é falar da cultura
religiosa do reino do congo, este era o local chamado como coração da África porque foi aqui
aonde desenrolou as diversas culturas angolanas e as dos países que pertenciam também ao
reino
Já quando nos referimos a Catedral de São Salvador é a estrutura física do cristianismo no reino
do congo que obrigou a submissão da antiga sobre ela. Assim esse lugar de memória carrega
consigo um duplo significado que a tradição e a civilização.
3. Diz-se que ninguém construiu Kulumbimbi: o que tem a dizer acerca desta mitologia? Afonso
Mendes: aproximadamente, após o seu término da construção, foi aberto acesso a todos, no
primeiro dia que lá passaram encontraram aquela estrutura que não existia. Então a população
exclamou: esta casa foi construída a noite! Foi daí que correu o boato Kulumbimbi foi
construído de noite, tratava-se da Sé, a primeira igreja desde pequeno que ouço a dizerem que
Kulumbimbi foi construído por almas de outro mundo, na realidade foi construída pelos
missionários católicos, porque o terreno foi ao europeus cedido pelo Rei do Congo. Ao longo
da sua construção, foi proibida o seu acesso no local com o objetivo de fazer a construção de
forma secreta, a obra teve a duração de 1 més seguida pelos portugueses na África Subsariana
(Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
Lumtadila Lunguana: a construção de kulumbimbi não foi presenciada pelo povo, o rei fez
questão de ordenar isso, fruto do respeito as tradições e aos anciãos a população obedeceu sem
questionar e sem saber porque foi dada aquela ordem. Depois da conclusão descoberta o espaço
vedado e o povo conheceu a igreja. Penso que pela ignorância do povo de nunca ter antes visto
materiais de construção do género e, uma estrutura daquela dimensão deduziu-se logo que foi
obra dos ancestrais, e o facto de a igreja estar precisamente no local aonde eles cultuavam e
tinha-nos como sagrado teve grande influência na mitologia construída. Tanto é, que o lugar
para eles era gerador de milagres, acredito que é daí aonde vem o mito de kulumbimbi.
Pedro Gabriel (historiador tradicional): Os portugueses ao esconderem a nossa história, e nos
contam a história da versão deles. Isso me parece ser verdade para todos os angolanos, pois
contentamo-nos com a versão dos portugueses. Em benefício da nossa independência já
estamos a descobrir, pois tudo quanto existe vem a superfície. Não é culpa de ninguém não é
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só em Mbanza Congo que a história está mal contada. Em muitos pontos de angola, também, a
história está deturpada visto que os portugueses não nos quiseram meter na clareza.
4.

Que tipos de cultos se faziam e como eram feitos?

Afonso Mendes: certamente realizavam cultos tradicionais que são a invocação dos santos
(ancestrais) e muitos deles eram realizados nos cemitérios. (Entrevista concedida ao 7 de
Agosto de 2015)
António Jacinto (pessoa singular 95 anos, historiador tradicional) antes da edificação de
kulumbimbi já existia igrejas tradicionais que o povo congregava, mas todas elas veneram
Mzambi ya Mpungo, e Yala Nkuwu também foi um local sagrado de veneração, existia 12
igrejas a igreja foi edificada em 1 mês. (entrevista concedida na língua tradicional Kigongo,
traduzida em português ao 11 de Setembro de 2015).
5. Porque que kulumbimbi encontra-se perto de Yala Nkuwo? Existe uma ligação simbólica?
António Jacinto (pessoa singular 95 anos) Porque o recinto onde encontra-se yala Nkuwo o rei
do kongo fazia a sua justiça, antes de habitar lá conforme havia dito, o palácio foi onde está
Tady ya Wingui Buko (pedra virada) mas com o rei do kongo aquela árvore de poder então o
sítio onde ele escondeu para fazer o seu julgamento ao povo, então na presença dos portugueses
quando chegaram pediram terreno para poder construir, o rei não quis que tivesse longe dele, e
cedeu o espaço aos portugueses aí onde está a igreja católica, os protestantes são vizinhos dos
católicos, construíram o kulumbimbi. O rei cedeu para melhor os controlar já que eles traziam
a fé cristã, se este domingo vai assistir missa na católica o outro vai para a sua igreja tradicional.
Era um lugar dos ancestrais que nos ensinaram a nossa cultura, e orientaram-nos a respeitar e
conservar.

6. Diz-se que as paredes de kulumbimbi chegaram até ao aeroporto, o que tem a dizer acerca
disso? António Jacinto (pessoa singular 95 anos) Limitou-se por ali a área toda, kulumbimbi só
as duas igrejas das missões protestante hoje IEBA, (Igreja Evangélica Batista de Angola) de
onde está a igreja até aqui em baixo foi cortado na pista. O terreno da igreja católica até a dada
ainda não tem estrutura nem infraestrutura apenas tem uma revelação. (entrevista concedida na
língua tradicional Kigongo, traduzida em português ao 11 de Setembro de 2015).
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7. Qual é a relação que existe entre lumbu e Kulumbimbi?
Lumtadila Lunguana (chefe auxiliar das autoridades tradicionais) Lumbo significa “quintal de
alguém ou casa de alguém” que antes da sua entrada obrigatoriamente tens de pedir licença em
kikongo dissemos Ku Lumbu então os donos do quinto respondem se podes ou não entrar Kota
Kwaku que quer dizer podes entrar é um certo respeito e nada tem a ver com kulumbimbi.
Lumbu é um lugar de proibições de maus comportamentos.
8. Alguns relatos escritos nos dizem que a entronização do catolicismo foi feita com a
autorização do Rei, mas sabe-se que o povo venerava outros deuses: como foi o processo de
aceitação por parte do povo do Reino do Congo? Em termos religiosos o reino ficou dividido,
os mais esclarecidos compreenderam que o local foi construído pelos portugueses, esses foram
os que rejeitaram congregar na nova FÉ os que acreditavam que foi uma obra divina ou seja,
um milagre dos ancestrais, continuaram a cultuar no local, mas não confessando a FÉ Cristã,
simplesmente era uma estrutura do cristianismo, entretanto, simbolicamente era professada o
Mzambi ya Mpungo. Mas também existiu a classe que por influência do Rei converteram-se
verdadeiramente ao catolicismo.
9. Encontramos alguns relatos históricos (oralidade) que dizem que kulumbimbi é um local
simbólico de paz e de unidade, concorda?
Espaço simbólico eu concordo. Unidade até certo ponto discordo, pois assim como afirmei a
entronização do catolicismo provocou divisão religiosa; os que professavam a fé tradicional, a
fé cristã e os que acreditavam na mitologia do aparecimento da estrutura religiosa. Isso
provocou uma confusão tanto é, que a mãe do rei foi morta pelo próprio filho (Rei) por continuar
a praticar os rituais de cultos tradicionais.
10. O Rei aplicava represa-lhas aos que não aderissem ao cristianismo?
Sim era esse o castigo para os rebeldes, por isso não vejo lógica afirmar que o lugar foi
caracterizado como símbolo de unidade
11. Não acha que antes da entronização do cristianismo, a firmação da unidade na diversidade
fazia sentido?
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Antes eu concordo, até porque existia várias igrejas, mas todas professavam Mzambi ya
Mpungo que era uma crença simbólica com grande valor, proporcionava segurança
sobrenatural.
12. Ainda podemos encontrar tradições ou rituais que são feito dentro do Kulumbimbi nos dias
de hoje?
Afonso Mendes: o abandono e a não utilização do local, por muito tempo degradou bastante a
estrutura. Hoje restam apenas ruínas e, como método de preservação e conservação tivemos de
proibir a entrada frequente no local, apenas entramos quando recebemos visitantes; turistas,
investigadores ou quando temos uma comemoração.
Madalena Nssanga (rececionista de investigadores para os assuntos tradicionais, foi ela que
com a sua equipa recebeu-nos e fez nos chegar até ao Soba, assim como espelha o vídeo) As
tradições são respeitadas e conservadas apesar de termos aqui muitas igrejas antes o povo aqui
prefere respeitar as suas tradições. Neste momento, as pessoas que estão a fazer o cemitério dos
reis são religiosos. Sabem quanto valem as tradições por isso estão a limpar e embelezar o lugar
sagrado. É um lugar dos ancestrais que nos ensinaram a nossa cultura, e orientaram-nos a
respeitar e conservar. (Entrevista concedida ao 8 de Setembro de 2016).
Luntadila Lunguana: a fim de conservar o local, o chefe das autoridades tradicionais ordenou
que se fechasse o local, mas quando há datas de comemoração simbólica, principalmente
religiosas temos abertos e, temos celebrado alguns rituais, principalmente quando se trata de
memórias dos antigos reis co congo. Quanto ao catolicismo também temos celebrado, temos
como exemplo a visita do papa João Paulo II em 1992.
Antonica Mayamba (pessoa singular) atualmente já foi proibido até a entrada de forma não
autorizada, no sentido de proteger e preservar as ruínas. Mas alguma atividades são realizadas,
como datas comemorativas dos reis do congo.
13. Percebemos com alguns discursos que existe uma duplicidade em torno dessa crença?
Afonso Mendes: Sim é símbolo da crença tudo o que é acreditado tem valor, a crença é uma
coisa que da poder. Kulumbimbi tem poder é considerado como o símbolo da paz e da unidade
tal como Yala Nkwu.
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Joana Joaquim (pessoa singular) sim, por um lado, é a igreja tradicional que é adorada, podemos
ver que os Reis foram enterrados bem ao lado da igreja. E a construção de São Salvador veio
estrategicamente enterrar a cultura religiosa tradicional. Mas o povo não permitiu. Até porque
quando tratamos de kulumbimbi vela-se mais precisamente pela vertente tradicional e não
propriamente pelo catolicismo.
Domingos António (pessoa singular) e um lugar que carrega dois significados; primeiro tratase da nossa cultura tradicional religiosa. Segundo é, o catolicismo, que por um lado representa
civilização religiosa de forma material e imaterial, certamente que os materiais usados para a
sua construção foi em grande medida importada. Por outro, os primeiros sinais da expansão do
cristianismo na África subsariana.
Cristina Cardoso José (pessoa singular) penso eu que falar de kulumbimbi é falar de um local
sagrado, mas que carrega dois sentidos Mzambi ya Mpungo e catolicismo. Nos dias de hoje já
podemos dizer que o cristianismo é parte da nossa cultura, sem no entanto se esquecer da nossa
religião tradicional. Portanto, é um duplo valor aí existente.
Arcília Constantino (pessoa singular) podemos dizer que a população venera esse duplo
simbolismo, são dois lugares sagrados, em um sítio único, nos não deixamos de acreditar nas
forças e no poder dos nossos ancestrais. Mas acreditamos também no Deus supremo do
catolicismo
14. O que significa Kulumbimbi para o povo angolano?
Afonso Mendes:
Kulumbimbi pode significar uma conservação da cultura, tal como diz a própria palavra o que
restou dos ancestrais.
Patrício Bashikama: Podemos aqui apresentar três hipóteses; politicamente falando trata-se de
uma preservação da relação entre o Estado e a igreja católica. Tendo a necessidade de dialogar
a autoridade tradicional. No âmbito da religião pode-se reter três abordagens. Por ser lugar
potencialmente religioso a Catedral representa a imagem Jesus Cristo, uma autoridade
carismática que para os cristãos. O sincretismo no início do século XVIII, Nsîmba Vita, liderou
kimpasî que já havia misturado entre as crenças locais e o cristianismo os Bakûlo (ancestrais)
e os Bakîsi (Santos).
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Nos dias atuais encontramos as igrejas messiânicas que apontam Mbanza-Kongo como lugar
Babilónico, ou ainda como local de grande realização. (nova Jerusalém). Como discurso
popular, varia de acordo com a sua crença. O cristão valoriza as ruínas, ao passo que o Bûndo
dya Kôngo prefere os mitos (entrevista concedida ao 5 de 5 de 2015, Doutor historiador)
Arcília Constatino (pessoa singular) aproximadamente. Após o seu término, foi aberto acesso
a todos, no primeiro dia que lá passaram encontraram aquela estrutura que não existia. Então a
população exclamou: esta casa foi construída a noite! Foi daí que correu o boato Kulumbimbi
foi construído de noite, tratava-se da Sé, a primeira igreja desde pequeno que ouço a dizerem
que Kulumbimbi foi construído por almas de outro mundo, na realidade foi construída pelos
missionários católicos, porque o terreno foi-lhes cedido pelo Rei do Kongo. Ao longo da sua
construção, foi proibida o seu acesso no local com o objetivo de fazer a construção de forma
secreta, a obra teve a duração de 1 més guiada pelos portugueses na Africa Subsariana
(Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
Cristina Cardoso José (pessoa singular) e uma realidade que o reino do congo é origem do povo
angolano, kulumbimbi é um património que de ser preservado valorizado. Certamente
realizavam cultos tradicionais que são a invocação dos santos (ancestrais) e muitos deles eram
realizados nos cemitérios. (Entrevista concedida ao 7 de Agosto de 2015).
Afonso Mendes: a antiga religião tinha um grande significado para as populações nativas, visto
que era a sua própria identidade que se mantinham no local. Foi de certeza uma péssima notícia,
principalmente para a maioria dela. Entrevista concedida ao 9 de Agosto de 2015
15. Como chefe das autoridades tradicionais, qual foi a mensagem que lhe foi deixada pelos
nossos antepassados com relação a antiga religião?
Afonso Mendes: embora aceitamos a implementação do catolicismo no nosso território,
devemos salvaguardar a nossa própria identidade acima de qualquer. Mas também admitimos
que a nova religião (catolicismo) veio até certo ponto com o desenvolvimento religioso para o
continente. (Entrevista concedida ao 10 de Agosto de 2015)
16. Não acha que a construção de Kulumbimbi veio enterrar aquilo que é a nossa real cultura
religiosa?
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Helena Afonso (pessoa singular) sim até certo ponto digo que sim, porque nós tínhamos a nossa
própria religião e o catolicismo foi imposto pelo colonizador.
Domingos António (pessoa singular) falar de kulumbimbi e falar da Catedral de S. Salvador,
são duas coisas diferentes que foram juntadas com o processo de colonização, agora podemos
nós dizer que são duas crenças que estão misturadas em um único bem material
obrigatoriamente obrigam-nos associa-lo.
Faustino Afonso (pessoa singular) houve sim rejeição por parte da população, com certeza que
ninguém queria submeter-se ao catolicismo, mas aqueles que estavam diretamente ligados com
o rei eram obrigados a não se quer tentar rejeitar, porque sofriam represálias de imediato.
(entrevistas concedida ao 8 de Setembro de 2015)
Patricio Batsîkama: constituem um mesmo conjunto. O local era chamado Ngûndu e consistia
num conjunto de mazûmbu (reservas familiais) dos antigos fundadores do reino do Congo.
Kulumbimbi representa o catolicismo em Africa de modo particular, e expansão da igreja
romana de modo geral. Entretanto, devemos respeitar a igreja católica como produto do
desenvolvimento religioso. Mas não devemos confundir com a nossa identidade, visto que antes
da implementação do catolicismo no território africano (Reino do Kongo), o povo já o seu foco
de adoração (ancestrais) cujo a igreja era denominado Nzambi ya Mpungo. Portanto ao
estudarmos a identidade nacional devemos ter em atenção a raiz da cultura africana e, como ela
foi se desenvolvendo ao longo dos tempos. (Entrevista concedida ao 05 de 05 de 2015)
Afonso Mendes: desde pequeno não falavam de Deus diziam que Kulumbimbi foi construido
por almas do outro mundo, no fundo aquilo foi construído pelos padres católicos como Catedral
porque o terreno foi concedido pelo Rei do Congo. Ao longo da sua construção foi proibida a
população de lá passarem, a construção foi programada sem conhecimento do povo, foi feita de
1 de junho a 1 de julho só assim é que o povo teria acesso ao local. No primeiro dia que lá
passaram encontraram aquela estrutura que não existia. Então a população admirou dizendo:
essa casa foi construída de noite! (Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
Avelino Manzueto: vejo Kulumbimbi como um símbolo de aliança que foi estabelecida entre
os portugueses o reino do congo ou de forma mais simplificada como símbolo de amizade
(Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
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17. Percebeu-se que era aplicado método severos de repressão para os que continuavam os
cultos habituais?
Afonso Mendes: foi com certeza proibida a adoração dos santos tradicionais, ninguém podia de
alguma forma praticar os cultos passados, como forma de repreensão o Rei aplicava castigos as
populações que se opunham a implementação do catolicismo e castigava severamente os que
não cumprissem a nova ordem. Como exemplo queimou a sua própria mãe viva. Cujo túmulo
encontra-se localizada no aeroporto da provincial (Entrevista concedida ao 10 de Agosto de
2015)
António Jacinto (95 anos, historiador tradicional) a cidade entrou em pânico quando o rei
anunciou que já não se podia mais professar a antiga religião, realmente não é fácil sendo
alguém que acredita e adora um determinado ser e de forma repentina e involuntária tens de
abster-se daquilo e adorar um outro ser sobrenatural. Foi com certeza proibida ao povo de
praticar os cultos tradicionais e aquele que teima-se era castigado até a morte.
Pedro Gabriel (87 anos, historiador tradicional) era proibido os cultos tradicionais porque foi
uma estratégia que o rei adotou no sentido de manter as boas relações com os europeus e
continuar a adquirir as matérias que eles traziam, a população sofreu muito com essa mudança
religiosa inclusive muitos pagaram com a própria vida, sobretudo aqueles que teimavam em
fazer isso de forma secreta, como em qualquer sociedade, tem sempre os espiões que
informavam a Rei quando isso acontecesse.
18. Como a população recebeu a Catedral de São Salvador?
Afonso Mendes: com bastante revolta, porque muitos deles eram perseguidos por não aceitarem
a religião católica e quando apanhados eram castigados até a morte. (Entrevista concedida aos
07 de Agosto de 2015)
19. Qual foi a reação da população perante a nova religião?
Afonso Mendes: a chegada dos portugueses em África, não foi a princípio com o objetivo de
colonizar o povo, mas sim foi de forma pacífica. A implementação do catolicismo também foi
inicialmente do mesmo modo, mas a conversão do Rei a nova religião e o seu batismo fez com
que ele usa-se o seu poder e obrigando toda a população a confessar a mesma fé. Mas o povo
já confessava a sua religião (Nzambi ya Mpungo)
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20. Encontramos alguns relatos históricos que dizem que o rei matou a sua própria mão viva
por resistir ao catolicismo, o que tem a nos dizer enquanto chefe das autoridades tradicionais?
Afonso Mendes: sim é verdade essa história porque é a informação deixada pelos nossos
ancestrais, que o Rei após tem sido batizado, ordenou que todos fossem submetidos ao
catolicismo, obviamente que houve rejeição por parte da população. A mãe do rei foi morta
pelo próprio filho por ter usado práticas tradicionais da medicina local. A filha do rei estava
doente e ela como avó sem a permissão do Pai (seu filho) utilizou práticas tradicionais para
curar a menina, assim que o rei tomou conhecimento mandou enterrar a sua própria mão viva.
(Entrvista concedida no dia 8 de Setembro de 2015).
21. Qual é a relação entre os munícipes e as ruínas?
Afonso Mendes: A relação é positiva. Os munícipes de Mbanza Congo sabem respeitar as
ruinas porque consideram-se sítios históricos respeitando as memórias dos ancestrais.
Joana Joaquim (pessoa singular) o povo respeita as memórias locais, facto de notar aí um
sentido duplo religiosa também tem influenciado muito, é uma grande oportunidade termos
aqui em nosso território os primeiro passos do cristianismo em África negra, como património
devemos preserva-lo devido a sua dimensão simbólica imaterial.
Biluka Nsakala Nsenga (Diretor provincial da cultura no Zaire) a relação é positiva. O apelo
que temos dado a população, por intermedio de jornais, televisão, rádios e palestras em relação
a preservação do sítio tem surtido efeito. (Entrevistas conceida aos 07 de Agosto de 2015)

II. GUIÃO DE ENTREVISTA (Dirigida a População)
1. O que é kulumbimbi?
Fátima Araújo: foi uma igreja construída pelos colonizadores e, dado o nome de Catedral de S.
Salvador. Mas antes disso já lá existia a nossa igreja fundada pelos nossos antepassados por
isso chamamos ela de kulumbimbi, que significa o que restou dos nossos antepassados.
Luvumbo João: foi uma igreja construída na base de pedras vindas da europa por cima da nossa
igreja Nzambi ya Mpungo, onde venerávamos os nossos antepassados, é um local sagrado e
misterioso para a população, porque ao longo da sua construção foi escondido do povo.
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Eduardo Lundo: é uma crença local, deixada pelos nossos antepassados e que mais tarde com
o processo de colonização construi-se pelos europeus a catedral de Catedral de S. Salvador a
igreja católica que obrigatoriamente nos abstemos da nossa crença e começamos a confessar a
Fé Cristã.
Lengo António: é uma igreja que foi construída pelos nossos antepassados e que com a entrada
dos colonizados tivemos de deixar a nossa própria religião começamos a confessar a fé católica
por obrigação, foi contruída por cima da nossa religião por isso é que denominamos ela de
kulumbimbi o que restou dos nossos antepassados
Cavuanda Mpanzo: nós temos a ideia de que essa igreja foi construída da noite para o dia, mas
não foi isso porque foi construída normalmente pelos europeus que a todo o custo queriam
apropriar-se do no espaço e, que tiveram a ideia de trazer o cristianismo até ao nosso território.
Kulumbimbi é o que restou dos nossos ancestrais aonde o povo adorava e cultuava os deuses,
porque acreditava-se que a nossa força sobrenatural era oriunda daí.
Lilita Timóteo (Licenciada em História na Faculdade de Letras e Ciências Sociais)
Os nossos anciões ensinaram que kulumbimbi significa o que restou dos ancestrais ou casa
histórica, local sagrado de venação e de culto. Portanto, é importante analisar a oralidade e a
escrita. O fato da população alegar que ninguém construiu kulumbimbi torna-se um lugar
misterioso e ignora-se em saber de forma lógica sobre a sua construção. Encontramos uma
conformidade nas memórias do povo acerca da mitologia do espaço e uma ligação ao mistérios,
sota-se no entanto, um sentimento de proteção supernatural.
Natália Pedro (pessoa singular)
Kulumbimbi é um lugar sagrado e misterioso, lugar histórico religioso, que significa
ancestralidade, é um lugar santo de adoração dos nossos antepassados.
1. O que kulumbimbi significa para a população angolana?
António Viera (Bispo da igreja Tocoísta) kulumbimbi é um termo que derivado da língua
kikongo que carrega um significado de força.
Patrício Batîskama (historiador) kulumbimbi significa ancestralidade é um lugar de muito
segredo
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Pedro Lopes (Nganga-Adivinhador) kulumbimbi significa uma casa construída pelo Bichimbi
(Deus), no local havia uma estrela mas os colonialistas destruíram o que lá existia e decidiram
construir outra que é a atual estrutura que nós vemos agora.
Avelino Rafael (Igreja Profetas de Jesus Cristo em Angola) significa que os velhos que
habitaram aqui foram os que construíram essa estrutura através da inspiração de Deus. Não foi
construída pelos colonizadores. Deus manifestou aqui neste lugar o seu poder e sobre o povo
do Reino do Congo, a estrutura apenas simboliza mas o poder já existia. Kulumbimbi é um
sinal da representação da religião da África Bantu
Pedro Bengue (Igreja Messiânica) significa maravilha deixadas pelos antepassados, mas que
foi construída de forma secreta.
Fátima Araújo: são memórias que agora nos restam e, que podem ser aproveitadas para
construir a nossa nação, kulumbimbi é a nossa essência religiosa não só para a população do
povo norte mas, como toda a população angolana em geral.
Pedro Tulomba Kwanzambi (Pastor da Igreja ACK) kulumbimbi foi construído pelos nossos
ancestrais nativos de Mbanza Congo.
Nekufuadilakiako (Pastor da igreja Nbundo dia Kongo) foi construído por homens invisíveis
chamados Mafulamengos (espíritos invisíveis). Construída por anjos.
Tota Ngonda (Bispo da igreja União do Espíritos Santo) é um lugar de poder por isso chamamos
de kulumbimbi porque foi aqui onde guardavam as coisas sagradas.
Wene Paulina (Anciã da igreja ACK) a igreja foi construída pelos pretos. Como local central
simbolizava todo poder
Álvaro Luviça (Padre da Igreja Católica em Mbanza Congo) simboliza um templo cristão
Zé Kiangani (Igreja Kimbanguista) é um local sagrado, muitos chamam de terra de Jerusalém,
foi construída de noite e o único testemunho sobre a edificação da casa foi Noe com a
autorização de Deus. A riqueza africana está guardada naquela casa histórica. O papá Simão
Kimbango revelou isso através dos seus filhos.
Luvumbo João: é importante lembrarmos que a vida de um povo tem sempre as suas raízes,
este espaço hoje representa este significado como lembranças em forma material, porque temos
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aí prova, as ruínas da Catedral e de forma imaterial são memórias que temos dos nossos
antepassados, temos antes de perceber que antes da edificação de kulumbimbi já lá existia
entidade religiosa que era denominado de Nzambia ya Mpungo, assim como nos foi ensinado
pelos nossos ancestrais esse foi o coração de todo o povo congo, ou seja de todo Reino do
Congo antes da chegada dos europeus no nosso espaço territorial. Então são duas lembranças
que nos temos desse espaço. Primeiro, memórias dos nossos ancestrais e a essência do
catolicismo no nosso território em geral para a África negra, por isso são lembranças
importantes, é a representação memorial e material do vasto Reino do Congo.
Eduardo Lundo: significa para o povo lembranças memoriais e materiais, porque vimos aí as
ruínas de forma clara, é importante preservarmos isso para que todos nós estejamos bem
informados relativamente a nosso essência para que tenhamos todo esse conhecimento, e
permitirmos afirmar a nossa identidade a partir dessas memórias, é o vasto Reino do Congo em
representação e lembranças da nossa religião tradicional. A nossa sociedade tendo em conta
fragmentação significativa de etnias que foram criando ao longo do tempo a sua própria cultura
local precisa de encontrar um ponto comum nesta diversidade e dar sentido naquilo que é a
definição de um Estado.
Lengo António: numa conjuntura de diversidade cultural angolana kulumbimbi é a única arma
que nos resta para encontrar a nossa essência tradicional, o ponto de convergência de todos o
povo angolano, por isso aqui fica já o meu apelo para todos nós, no sentido de preservarmos
ela. É importante que um povo conhece as suas raízes de maneira a facilitar na afirmação da
nossa própria identidade e ajudar também na delimitação das fronteiras tanto a nível territorial
como a nível cultural.
Cavuanda Mpanzo: simbolicamente podemos dizer que é uma herança de crença da nossa
população, Angola tem um grande número de culturas que podem até certo ponto
considerarmos como uma riqueza cultural, mas infelizmente durante muito tempo essa
diversidade não foi visto neste prisma, ao contrário serviu para fomentar a guerra que já existia
no país. É importante aqui considerarmos que kulumbimbi representa a nossa raiz em termos
de religião, a mensagem que sempre nos é passada pelos anciões é que este local era considerado
o coração da África, pois era no referido espaço aonde todo o povo congo considerava que a
sua força sobrenatural era daí proveniente.
2. Porque tanto mito em torno de Kulumbimbi?
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Afonso Mendes (Chefe das Autoridades Tradicionais), aproximadamente. Após o seu término,
foi aberto acesso a todos, no primeiro dia que lá passaram encontraram aquela estrutura que não
existia. Então a população exclamou: esta casa foi construída a noite! Foi daí que correu o boato
Kulumbimbi foi construído de noite, tratava-se da Sé, a primeira igreja desde pequeno que ouço
a dizerem que Kulumbimbi foi construído por almas de outro mundo, na realidade foi
construída pelos missionários católicos, porque o terreno foi-lhes cedido pelo Rei do Kongo.
Ao longo da sua construção, foi proibida o seu acesso no local com o objetivo de fazer a
construção de forma secreta, a obra teve a duração de 1 més guiada pelos portugueses na Africa
Subsariana (Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
Arcília Constantino: os portugueses ao esconderem a nossa história, e nos contam a história da
versão deles. Isso me parece ser verdade para todos os angolanos, pois contentamo-nos com a
versão dos portugueses. Em benefício da nossa independência já estamos a descobrir, pois tudo
quanto existe vem a superfície. Não é culpa de ninguém não é só em Mbanza Congo que a
história está mal contada. Em muitos pontos de angola, também, a história está deturpada visto
que os portugueses não nos quiseram meter na clareza.
Domingos António: a partir do momento em que a construção da igreja foi feita de forma
clandestina, visto que em termos de escolaridade o povo encontrava-se no anonimato, justifica
o mito em torno deste espaço.
José Joaquim: é considerado as memórias deste local como um espaço de união que degradou,
sendo que o mito surge desde o momento que a construção foi feita sem o conhecimento do
povo, mas acredito que isso não é suficiente para justificar a mitologia em seu torno. Vejamos,
o povo tinha a que espaço como um local sagrado e acreditava que a sua força sobrenatural e
os milagres vinha daí, mesmo que parece ser ilógico, é normal que o povo concebe que a
estrutura é fruto ou milagre dos ancestrais que eles adoravam, porque eles nem se quer viram o
processo de construção.
Faustino Afonso: penso que o mito surge a partir do momento que a sua construção da estrutura
foi feita de forma secreta para o povo e, como era um povo pouco esclarecido academicamente
falando, teve a conceção de que real fruto da divindade, Nzambi ya Mpungo.
Helena Afonso: até certo ponto compreende-se a mitologia de kulumbimbi, porque noutra hora
o local que eles acreditavam que era gerador de milagres de repente surge uma estrutura que
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nem se quer viram a ser construída. Logo, se o local é gerador de milagres e surge essa igreja,
então é fruto dos milagres que já tem vindo a realizar.
Kulumbimbi é como símbolo de crença?
Helena Afonso: sim, é símbolo da crença tudo o que é acreditado tem valor, a crença é uma
coisa que da poder. Kulumbimbi tem poder é considerado como o símbolo da paz e da unidade
tal como Yala Nkwu.
José Joaquim: enquanto lugar simbólico carrega uma forte dose de crença local e realça os
ancestrais, enquanto criação de um único Deus, kulumbimbi explica de forma clara a afirmação
identitária da personalidade africana.
Adriano Xavier: considera-se também como um espaço de miscigenação religiosa; Ancestrais
e Deus cristãos.
Lengo António: Mbanza Congo, perante todo simbolismo comporta kulumbimbi como motor
básico de toda a sociedade, é também uma herança colonial em termos de cultura.
Cavuanda Mpanzo: sim é um símbolo de crença que carrega um grande valor, nós acreditamos
nesse valor, a crença é uma coisa que dá o poder e nos transmite também poder. Kulumbimbi é
considerado como um símbolo de paz e unidade.

3. Porque é um lugar sagrado e misterioso?
Lengo António: o local foi um cemitério antigo, Ora, o cemitério significa um lugar dos
ancestrais. Sabe-se que no passado o congo dispunha de um culto dos ancestrais. Alguns
historiadores partilham a opinião, que o espaço (Cemitério dos Ancestrais) foi reaproveitado
para erguer a igreja em 1491-1513 que, mais tarde passou a ser Catedral em 1568. A igreja
católica as catedrais exatamente onde as populações locais veneravam os seus ancestrais.
Talvez isso explica porque o local seja considerado sagrado.
Valmor Mazita: O local é misterioso devido o seu historial, por ser aonde foi enterrado os
ancestrais, esses ancestrais eram na altura os fundadores do bairro que tradicionalmente
chamamos de sobas. (Entrevista concedida ao 5 de 5 de 2015)
Então, podemos dizer que a população venera esse duplo simbolismo?
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José Joaquim: são dois lugares sagrados, em um sítio único, nós não deixamos de acreditar nas
forças e no poder dos nossos ancestrais. Mas acreditamos também no Deus supremo do
catolicismo.
Domingos António: Kulumbimbi representa o catolicismo em Africa de modo particular, e
expansão da igreja romana de modo geral. Entretanto, devemos respeitar a igreja católica como
produto do desenvolvimento religioso. Mas não devemos confundir com a nossa identidade,
visto que antes da implementação do catolicismo no território africano (Reino do Kongo), o
povo já o seu foco de adoração (ancestrais) cujo a igreja era denominado Nzambi ya Mpungo.
Portanto ao estudarmos a identidade nacional devemos ter em atenção a raiz da cultura africana
e, como ela foi se desenvolvendo ao longo dos tempos. (Entrevista concedida ao 05 de 05 de
2015)
Pedro Babriel (historial dos assuntos tradicionais) parte significativa da população continuou a
adorar os seus santos (ancestrais) de forma secreta, muitas das vezes em cavernas nos rios e
locais muito distante das áreas em que residiam.
Eduardo Lundo: desde pequeno não falavam de Deus diziam que Kulumbimbi foi construído
por almas do outro mundo, no fundo aquilo foi construído pelos padres católicos como Catedral
porque o terreno foi concedido pelo Rei do Congo. Ao longo da sua construção foi proibida a
população de lá passarem, a construção foi programada sem conhecimento do povo, foi feita de
1 de junho a 1 de julho só assim é que o povo teria acesso ao local. No primeiro dia que lá
passaram encontraram aquela estrutura que não existia. Então a população admirou dizendo:
essa casa foi construída de noite! (Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
4. Dentro da diversidade cultural angolana, como podemos enquadrar Kulumbimbi?
Faustino Afonso: Kulumbimbi não é a essência da nossa cultura, é de origem europeia que é
fruto da colonização e teve uma grande influência na cultura nacional.
Domingos António: sim, porque a cultura é aberta e continua, e aceitamos ela como parte da
nossa cultura para o enriquecimento da mesma.
5. A Construção de S. Salvador (Kulumbimbi) sobre a antiga religião apagou completamente
a nossa identidade?
Pedro Ngola: a cultura da religião católica foi imputada a população do reino do congo, a
intenção dos europeus era de fazer desaparecer a religião tradicional razão pela qual foi
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construída a igreja justamente por cima da antiga igreja. Mas nem com isso a população deixou
de ter a fé pelos ancestrais. Hoje podemos ver um sentido duplo de veneração no kulumbimbi,
porque não deixou se de venerar os ancestrais e ao mesmo tempo também o cristianismo.
Existem vários sintomas culturais que fazem com que afirmemos a identidade nacional.
Angolanidade é fruto de uma identidade cultural, em conjunto de vários fatores como de congo,
a cultura fortalece a nação.
Lilita Timóteo: Kulumbimbi é como tradicionalmente chamado, a Catedral de São Salvador
como foi denominado aos portugueses, por um lado trouxe para áfrica a civilização que
começou com a entrada do catolicismo ao território. Embora de algum modo a tendência era de
terminar por completo a nossa religião, razão pela qual, foi construída por cima da nossa igreja
tradicional a igreja convencional.
Eduardo Lundo: nós tínhamos a nossa própria religião. Sabemos que o objetivo do colonizador
era de ter sob seu controlo todo o sistema de governação das colonias que estavam sob sua
posse ou que eles pretendiam colonizar. Essa foi mais uma estratégia por parte deles no sentido
de colonizar o reino a todo custo para manter o seu tráfico de seres humanos africanos em seu
controlo, para tal utilizaram em princípio o método da religião e, justamente foi construída no
mesmo local aonde os congos cultuavam os seus ídolos é óbvio que a intenção era mesmo essa.
Helena Afonso: no meu entender o objetivo foi mesmo de terminar por completo com a nossa
religião tradicional, porque se fosse ao contrário teriam construído um ou local. Mas nem com
esse método tiveram resultado até porque nós vimos que a denominação foi sempre kulumbimbi
o que significa que restou dos nossos antepassados, com essa construção fomentou a crença e
a mitologia de kulumbimbi.
Valmor Mazita: São Salvador foi a denominação portuguesa, o cristianismo no reino do congo
trouxe também vários conflitos étnicos religiosos, até porque vimos nas histórias contadas aos
nossos antepassados que o reino do congo tinha como o seu coração ou centro o kulumbimbi,
esta entidade religiosa tinha um grande simbolismo para o povo, claramente que foi de forma
intencional que os europeus queriam terminar por completo com a religião tradicional por isso
construíram exatamente no local de prestação de culto dos ancestrais.
6. Como o mesmo contribui para afirmação da Identidade Nacional?
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Arcília Constantino: podemos afirmar a identidade a partir daqui sim, porque antes existia no
local a religião tradicional, a chamada Mzambi ya Mpungo, com a chegada dos colonizadores
o local deixou de funcionar como antiga religião mais sim o catolicismo, hoje o catolicismo
também faz parte da nossa cultura, mais de forma adota.
Helena Afonso: sim aprendi isso na quarta classe sobre a história do reino do congo aonde
desenrolaram os outros reinos, aprendi que foi um dos reinos com grande potencial e,
territorialmente extenso.
Patrício Batsîkama: Por um lado, Kulumbimbi representa uma angolanidade na construção da
identidade nacional, por ser um território de origem do povo angolano em particular, e a origem
africana no geral. Por outro, representa o cristianismo em Africa
Afonso Mendes: Kulumbimbi representa uma angolanidade na construção da identidade
nacional, por ser um território de origem do povo angolano em particular, e a origem africana
no geral. (entrevista concedida ao 20 de Setembro de 2015)
7. A partir de kulumbimbi podemos conceber o conceito de angolanidade?
Pedro Ngola: a conceção de angolanidade é uma conexão de várias e potenciais das culturas
angolanas oriundas de um só espaço, este espaço era o vasto Reino do Congo, por isso diante
da diversidade é importante aqui notar um ponto convergente. De forma material temos a
representação da Catedral de São Salvador de forma imaterial está aí kulumbimbi que vem
trazer a lembrança das crenças dos nossos ancestrais.
Natália Pedro: penso que antes de concebermos kulumbimbi na angolanidade devemos ter em
atenção o conceito de angolanidade. Este é um conceito que tem despertado atenção de vários
investigadores, quer a nível interno ou internacional. Podemos afirmar a angolanidade a partir
de vários itns que fazem parte da cultura angolana, assim como dança, hábitos, alimentos,
vestuário, arte, entre outros pontos de assuntos culturais. Angola tem as suas divisões étnicas,
cujo detalhes culturais são diferentes uma das outras. No entanto, é importante que no meio de
toda esta gama de fragmentação cultural retermos um ponto comum. Kulumbimbi é sem dúvida
um exemplo vivo deste ponto que procuramos.
Fátima Araújo: entender a angolanidade é um desafio não só para os investigadores, como
também para o povo angolano. O conflito armado interno que durou mais de 30 anos, provocou
rivalidades tribais. Pese embora já existiam desde o momento que foi feita a partilha da África,
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começou os problemas de conflitos étnicos porque fora juntadas nesta altura, tribos rivais.
Voltando para a realidade angolana estes conflitos foram fomentados com o conflito armado,
nos dias de hoje tem sido difícil encontrar um ponto convergente para afirmação da identidade
nacional. Kulumbimbi é um grande ponto comum que nos resta em torno desta diversidade.
Valmor Mazita:
8. Qual é a relação que podemos fazer entre angola e o Reino do Congo?
Pedro Ngola: Simplesmente Mbanza Congo representa o reino do congo porque foi a capital,
também pode se dizer que é origem heterógena de toda a diversidade.
Cristina José: representa sim uma memória coletiva porque todos nos temos a nossa essência
neste reino.
Valmor Mazita: sim é a nossa cultura mãe. (entrevista concedida ao 9 de Setembro de 2015)
Fátima Araújo: certamente que o reino do congo abrangia também Angola. Em termo de
memória, Angola representa o Reino e não só, como representa também a África em geral.
Natália Pedro: Angola representa uma civilização africana, porque foi desde altura da achegada
dos portugueses que os primeiros sinais da civilização começou a ser notável. Angola representa
o reino do congo por um lado, e o reino do congo, a africanidade.
Lilita Timóteo: angola é o resultado de uma herança cultural do reino do congo, que atualmente
encontramos distintas identidades étnicas que estão subdivididas, não somente dentro de
Angola como também nos outros países que anteriormente pertenciam o Reino do Congo:
Angola, Gabão, República Democrática do Congo e Congo Brazzaville. O reino do congo é um
legado cultural comum para esses países e, deve ser aproveitado comum um ponto estratégico
na afirmação da identidade e como símbolo dos primeiros sinais da civilização na África
Subsaariana que, certamente podemos analisar que deu-se com o início da entronização do
catolicismo. Mbanza Congo é um legado cultural que se mantém vivo é uma riqueza cultural
africana.
Afonso Mendes: Sim até certo ponto digo que sim, porque nós tínhamos a nossa própria religião
e o catolicismo foi imposto pelo colonizador.
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9. Mbanza Congo é um Património Nacional e está ser levada à Património Mundial humanidade Valmor Mazita: como entidade para a representação cultural, posso eu dizer que é um
grande prazer ter um património em posse, muito forte simbolicamente. A cidade de
Mbanza-Congo hoje tem um valor material e imaterial. Kulumbimbi representa estas duas
modalidades. O povo angolano (Republica Democrática do Congo, Congo Brazzaville e
Gabão) deve sentir-se honrado por ter em posse de forma vida e memorial às suas origens.
(Africanidade).
Helena Afonso: podemos relacionar o reino do congo com a história do mundo, porque foi um
dos maiores reino em África, num universo africano trata-se de um simbolismo de todo povo
africano, a história contém uma narrativa mítica, especificamente o local histórico coração da
Africa (kulumbimbi).
Faustino Afonso: o reino do congo carrega um potencial importante para a história do mundo e
em particular a história africana por ser um local misterioso e não só, por carregar também um
sentido mítico da sua história. Hoje é representado por kulumbimbi dentro de Mbanza Congo
cidade históricas memórias do reino do congo.
Arcília Constantino: sentimo-nos orgulhosos por pertencer a uma rica história do reino do
congo, este vasto reino que abrangia não só Angola, como os países vizinhos também é, uma
grande oportunidade de mostrarmos para o mundo o potencial daquilo que era o reino do congo.
Temos como memórias kulumbimbi que em forma material e imaterial nos trás de volta estas
memórias africanas. África culturalmente rica tem a oportunidade de mostrar a genealogia do
seu povo. Angola carrega essa responsabilidade.
Cristina José: as raízes africanas foram abaladas com a entronização do catolicismo em África.
Hoje nos restam apenas as ruínas daquilo que chamamos de Kulumbimbi dentro da cidade
histórica de Mbanza Congo. Por isso devemos todos ter a consciência de preserva-las e valorizalas porque simbolicamente representam a essência do nosso povo.
10. Podemos considerar o reino do congo é a origem da angolanidade?
Cristina José: sim aprendi isso na quarta classe sobre a história do reino do congo aonde
desenrolaram os outros reinos, aprendi que foi um dos reinos com grande potencial e,
territorialmente extenso. (entrevista concedida ao 20 de Agosto de 2015).

99

III. GUIÃO DE ENTRVISTA (Dirigida as entidades políticas do ministério da Cultura)
1. Algumas pessoas entrevistadas apresentam que a construção de S. Salvador trouxe aspetos
negativos para a população. Será que não houve rejeição por parte da população?
Avelino Mazweto: houve sim rejeição por parte da população, com certeza que ninguém queria
submeter-se ao catolicismo, mas aqueles que estavam diretamente ligados com o rei eram
obrigados a não se quer tentar rejeitar, porque sofriam represálias de imediato. (entrevista
concedida ao 8 de Setembro de 2015)
Ziva Domingos: trouxe sim aspetos negativos para a população, porque acresceu o índice de
conflitos étnicos até morte provocou dentro do reino do congo por muitos se negarem a prestar
adoração ao catolicismo, vimos em muitas histórias contadas pelos nossos anciãos que o rei
matou a sua mãe por não obedecer as leis estabelecida na nova religião.
Patricio Batsîkama:
Constituem um mesmo conjunto. O local era chamado Ngundu e consistia num conjunto de
mazûmbu (reservas familiais) dos antigos fundadores do reino do Congo. Kulumbimbi
representa o catolicismo em Africa de modo particular, e expansão da igreja romana de modo
geral. Entretanto, devemos respeitar a igreja católica como produto do desenvolvimento
religioso. Mas não devemos confundir com a nossa identidade, visto que antes da
implementação do catolicismo no território africano (Reino do Kongo), o povo já o seu foco de
adoração (ancestrais) cujo a igreja era denominado Nzambi ya Mpungo. Portanto ao estudarmos
a identidade nacional devemos ter em atenção a raiz da cultura africana e, como ela foi se
desenvolvendo ao longo dos tempos. (Entrevista concedida ao 05 de 10 de 2015)
Afonso Mendes:
Desde pequeno não falavam de Deus diziam que Kulumbimbi foi construído por almas do outro
mundo, no fundo aquilo foi construído pelos padres católicos como Catedral porque o terreno
foi concedido pelo Rei do Congo. Ao longo da sua construção foi proibida a população de lá
passarem, a construção foi programada sem conhecimento do povo, foi feita de 1 de junho a 1
de julho só assim é que o povo teria acesso ao local. No primeiro dia que lá passaram
encontraram aquela estrutura que não existia. Então a população admirou dizendo: essa casa foi
construída de noite! (Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
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Carolina Cardoso (secretária do museu provincial do Zaire): vejo Kulumbimbi como um
símbolo de aliança que foi estabelecida entre os portugueses o reino do congo ou de forma mais
simplificada como símbolo de amizade (Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
2. Como a população recebeu a Catedral de são Salvador?
Afonso Mendes: Com bastante revolta, porque muitos deles eram perseguidos por não
aceitarem a religião católica e quando apanhados eram castigados até a morte. (Entrevista
concedida aos 07 de Agosto de 2015)
Afonso Mendes: A chegada dos portugueses em África, não foi a princípio com o objetivo de
colonizar o povo, mas sim foi de forma pacífica. A implementação do catolicismo também foi
inicialmente do mesmo modo, mas a conversão do Rei a nova religião e o seu batismo fez com
que ele usa-se o seu poder e obrigando toda a população a confessar a mesma fé. Mas o povo
já confessava a sua religião (Nzambi ya Mpungo)
Carolina Cardoso: Kumbimbi significa casa dos ancestrais, porque por cima da antiga religião
foi construída as ruinas de S. Salvador, como forma de não enterrarmos a identidade como tal
o povo mbanza-conguesee chamou a igreja de Kulumbimbi, porque de baixo dela encontra-se
a antiga religião. Também pode significar casa desabitada que em kikongo chamamos de
Kulumbimbi, casa histórica. (Entrevista concedia aos 07 de Agosto de 2015)
3. Encontramos alguns relatos históricos que dizem que o rei matou a sua própria mãe viva por
resistir ao catolicismo, o que tem a nos dizer enquanto chefe das autoridades tradicionais?
Sim é verdade essa história porque é a informação deixada pelos nossos ancestrais, que o Rei
após tem sido batizado, ordenou que todos fossem submetidos ao catolicismo, obviamente que
houve rejeição por parte da população. A mãe do rei foi morta pelo próprio filho por ter usado
práticas tradicionais da medicina local. A filha do rei estava doente e ela como avó sem a
permissão do Pai (seu filho) utilizou práticas tradicionais para curar a menina, assim que o rei
tomou conhecimento mandou enterrar a sua própria mão viva. (Entrevista concedida no dia 8
de Setembro de 2015).
4. Qual é a relação entre os munícipes e as ruínas?
Afonso Mendes: A relação é positiva. Os munícipes de Mbanza Congo sabem respeitar as
ruinas porque consideram-se sítios históricos respeitando as memórias dos ancestrais.
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Biluka Nsakala Nsenga: A relação é positiva. O apelo que temos dado a população, por
intermedio de jornais, televisão, rádios e palestras em relação a preservação do sítio tem surtido
efeito. (Entrevista concedida aos 07 de Agosto de 2015)
Luntadila Lunguana: São dois lugares sagrados. Já referi sobre Kulumbimbi, agora vou explicar
o embalsamento dos corpos, o corpo do rei congo era embalsamado dentro de um recinto
chamado Mpinda ya Tadi (dentro de caverna) onde o fogo não se pode apagar, era um trabalho
coletivo, o cuidado do fogo, o manuseamento das folhas botânicas cheirosas, o calor e a fumaça
que retirava toda a água do cadáver, até cessar totalmente. Este exercício é munício, e os outros
reis adjuntos mantinham-se num silêncio total eram proibidos de informar ao povo sobre a
morte do rei. Depois da eleição e alguns dias antes da entronização do novo rei ao poder,
anunciava-se a morte do rei antecessor. Para tal, as pessoas que trabalhavam nas áreas de
embalsamento eram de total sigilo, visto que quem desobedece-se pagaria com a sua própria
vida. Anunciava-se a existência do novo rei no dia do enterro do defunto.
5. Para além de Kulumbimbi existe um outro património cultural em Mbanza Congo?
Afonso Mendes: O antigo palácio real (atual Museu dos Reis), a árvore sagrada Yâla Nkûwu,
o Lûmbu (Tribunal consuetudinário), as missões católica e evangélica, o Kulumbimbi (antiga
Se catedral), o cemitério dos Reis e o túmulo de Dona Mpolo
6. Porque Kulumbimbi nos placares publicitários?
Sónia Domingos: Como coordenadora científica do Projeto Mbanza Congo cidade à
Desenterrar para Preservar, digo que é uma estratégia das políticas culturais do governo, no
sentido de apresentar ao mundo a origem civilização religiosa em africana de forma material e
imaterial.
Ziva Domingos (Chefe de Departamento do Museu do Património Cultural em Luanda): a
preservação da relação entre a igreja católica e o Estado, é uma preocupação secular. Angola,
possuí no momento, um valioso património material e imaterial. Kulumbimbi é um exemplo
vivo. E isso justifica o seu destaque.
Rosa Cruz e Silva: Por se tratar de um lugar potencialmente religioso, Kulumbimbi representa
uma religiosidade local (cristianismo em África). Portanto, Angola está a aproveitar esse grande
património (romano) para afirmar a sua identidade. Visto que o processo de construção cultural
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é mutável, principalmente quando interage com às demais. (Entrevista concedida ao 15 de Abril
de 2016)
7. Qual é o seu significado para a população?
Rosa Cruz e Silva: Como entidade para a representação cultural, posso eu dizer que é um grande
prazer ter um património em posse, muito forte simbolicamente. A cidade de Mbanza-Kongo
hoje tem um valor material e imaterial. Kulumbimbi representa estas duas modalidades. O povo
angolano (Republica Democrática do Congo, Congo Brazzaville e Gabão) deve sentir-se
honrado por ter em posse de forma vida e memorial às suas origens. (Africanidade).
Sónia Domingos: é um grande prazer ter um património em posse, muito forte simbolicamente.
A cidade de Mbanza-Congo hoje tem um valor material e imaterial. Kulumbimbi representa
estas duas modalidades. O povo angolano (Republica Democrática do Congo, Congo
Brazzaville e Gabão) deve sentir-se honrado por ter em posse de forma vida e memorial às suas
origens. (Africanidade). (Entrevista concedida ao 9 de Setembro de 2015)
Anfonso Mendes: Antes da chegada dos portugueses o povo já confessava a sua religião.
Todavia, existiam 12 igrejas. O objetivo do Rei após a entronização, era de unificar o seu povo
(confessar a mesma fé). Para que tal propósito se cumprisse em torno do seu reinado usou a via
da força como estratégia de implementação.
Biluka Nsakala Nsenga: Não, Foi classificado com um conjunto de sítios históricos, tido como
património cultural, o projeto começou a ser cientificamente tratado desde 10 de Junho de 2013
o mesmo foi dividido em duas zonas;
a)

Zona tampão área node se encontra edifícios histórico

b)

Zona de proteção

Entrevista concedida 20 de Agosto de 2015
8. E para o povo angolano?
Sónia Domingos: Particularmente sinto-me bem por ser pertencente deste povo. Como
coordenadora deste projeto, começo por dizer que património significativamente forte, que
representa a africanidade e o surgimento do catolicismo no nosso continente. (Entrevista
concedida no dia 3 de Setembro de 2015)
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Ziva Domingos: os patrimónios são objetos importantes para a firmação da identidade, quer
sejam eles materiais ou não. Assim especificamente falando de kulumbimbi é uma grande
representação histórica que deve ser preservado, porque é uma memória da essência do povo
angolano. Hoje encontramos retalhações dentro do Estado, mas este local mostra-nos a origem
desta diversidade.
Patrício Batsîkama: Mbanza Congo é uma beleza representativa histórica representativa para o
povo angolano kulumbimbi é o elemento principal, porque foi tido como o coração da África,
ou do povo Congo, que nos dias atuais encontra-se retalhada por entidades políticas soberanas.
Rosa Cruz e Silva:
9.

Como o mesmo contribui para afirmação da Identidade Nacional?

Sónia Domingos: Angola é um país rico em diversidade cultural, Mas esta diversidade teve uma
origem (origem do Kongo). Portanto a patrimonialização da cidade de Mbanza Congo tem uma
visão ampla, pois a internacionalização deste projeto apresenta ao mundo um dos mais
importantes reinos da África. (Entrevista concedida no dia 3 de Setembro de 2015)
10.

Dentro da diversidade cultural angolana, como podemos enquadrar Kulumbimbi?

Rosa Cruz e Silva: A diversidade é uma grande riqueza que país. O sítio arqueológico e
arquitetónico em estudo carrega uma série de significados, a nível nacional. Pois, foi no mesmo
espaço em que a população Mbanza Congueses praticava os seus cultos em adoração dos
ancestrais. (Entrevista concedida ao 15 de Abril de 2016)
10.

A Construção de Kulumbimbi sobre a antiga religião apagou completamente a nossa

identidade?
Afonso Mendes: infelizmente, posso eu dizer que sim, porque antes da entrada dos europeus
em África, nós já tínhamos a nossa religião, já professávamos uma fé (Nzambi ya Mpungo) os
nossos ancestrais (santos) e a entronização da Fé Cristã apagou a nossa crença religiosa, não
vou eu afirmar que foi por completo, porque traços da antiga crença ainda é notório até nos dias
de hoje.
Podemos dar como exemplo as igrejas Kimbanguistas e Tokoista que veneram e têm como
profeta os seus fundadores.
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11. Kulumbimbi representa ou não a nossa cultura?
Sónia Domingos: Kulumbimbi não é a essência da nossa cultura, é de origem europeia que é
fruto da colonização e teve uma grande influência na cultura nacional.
Ziva Domingos: Não, porque a cultura é aberta e continua, e aceitamos ela como parte da nossa
cultura para o enriquecimento da mesma. (Entrevista concedida ao 8 de Setembro de 2015)
13. Desde quando é Mbanza Congo foi eleita a património cultural nacional? E como foi o
processo de classificação tendo em conta a diversidade patrimonial nacional?
Biluka Nsakala Nsenga: O projeto Mbanza Congo oficialmente, teve início em 2007, ano em
que foi realizada uma mesa redonda internacional, com o tema cidade a desenterrar para
preservar. Antes disso a cidade não era oficialmente classificada como património nacional.
Entretanto, este projeto, de patrimonialização mundial, surge com o imperativo para
apresentação a candidatura à UNESCO.
Avelino Manzweto: O processo de classificação a nível nacional foi feita de uma maneira muito
rápida, porque antes o ministério da cultura não tinha ainda classificado nenhum património
nacional, embora tenham realizados programas televisivos para as 7 maravilhas de Angola. Mas
a cidade de Mbanza Congo saiu em grande vantagem devido o seu poder simbólico histórico.
(Entrevista concedida ao 10 de Setembro de 2015)
14. De quem foi a iniciativa do projeto Mbanza Congo?
A iniciativa, surge a partir dos chefes tradicionais, apresentaram ao Ministério da cultura e por
sua vez este abraçou o projeto.
Biluka Nsakala Nsenga: É um projeto que teve início na década de 1986, sob organização
Manuel Esteves, e em 2007 realizou-se uma mesa redonda, para poder ter mais orientações
científicas. Agora estamos numa fase avançada e estamos a trabalhar afincadamente para a
patrimonialização na UNESCO. (Entrevista concedida ao 10 de Setembro de 2015)
15. Quais são os requisitos da candidatura?
Sónia Domingos: Em primeiro lugar a classificação nacional é imperativa para a apresentação
a candidatura à UNESCO.
16. Podemos afirmar a identidade nacional angolana através de Kulumbimbi?
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O Cristianismo, não é uma religião oriunda da nossa cultura, é uma cultura adotada vinda dos
europeus. A partir do, omento que abrimos a nossa cultura para entronização do cristianismo,
ela passou a ser parte da nossa cultura. Kulumbimbi representa o cristianismo na África negra
(Africanidade).
17. E a africanidade?
A áfrica negra antes da chegada dos europeus era habitada por vários povos negros africanos.
Muitos destes povos constituíram os seus reinos e impérios organizados como o império do
Mali e o Reino do Kongo. Entrevista concedida ao 15 de Setembro de 2015
18. Como podemos fazer a relação entre: Kulumbimbi, Reino do Congo e a Africanidade?
Patrício Batsîkama: penso que é uma relação muito óbvia, o património kulumbimbi está dentro
do território que pertencia ao reino do congo, e quanto a africanidade kulumbimbi vem
representar os primeiros sinais da civilização religiosa na africa subsaariana. (entrevista
concedida ao 15de Abril de 2016)
Biluka Nsenga: Mbanza Congo sempre foi tida como cidade histórica de Angola, assim como
os outros sítios culturais do país.
Avelino Manzweto:
Em 2007 abriu uma frente arqueológica para realizarem os trabalhos. Em 2012 a cidade foi
oficialmente classificada como património nacional.
19. Como foi a aceitação do projeto ao governo?
Rosa Cruz e Silva O governo angolano estrategicamente está a reaproveitar o seu património
nacional para poder afirmar no quadro internacional a origem da angolanidade em
representação da africanidade. Entrevista concedida ao 15 de Abril de 2016
20. As autoridades tradicionais também influenciaram no projeto?
Sónia Domingos: Sim influenciaram em grande medida, porque as autoridades tradicionais
carregam uma certa responsabilidade simbólica, razão pela qual o ministério da cultura trabalha
direitamente com estas entidades.
21. A nível interno (provincial) como foi aderido o projeto?
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A nível interno as autoridades tradicionais tem uma grande capacidade de influência às
populações, o projeto Mbanza Congo, teve aderência e grande aceitação para os
Mbanzaconguensses.
22. A nível nacional?
Biluka Nsenga: E a nível nacional, também devido ao valor simbólico quer material e imaterial
23. O que tem a dizer acerca da candidatura do projeto Mbanza Congo?
Biluka Nsenga: O projeto teve início em 2010 (cientificamente)
24. Porque a UNESCO renunciou a primeira candidatura?
Sónia Domingos: Não houve renuncia apenas faltavam alguns itens que o nosso DOSSIER não
possuía. Uma delas foi antes a classificação a nível nacional.
Biluka Nsenga: o processo de inscrição à Unesco não foi rejeitado, mais sim pediu-se que se
acrescenta-se mais documentos (comprovativos) sobre o património para que o sua submissão
seja aceitável.
Rosa Cruz e Silva: Não, são vários os sítios que estão a ser classificados a nível nacional, o
processo teve início ao 10 de Dezembro de 2013. No município do Soyo também foram lá
classificados sítios patrimoniais: ponta de padrão e o Porto Pinda onde embarcavam os escravos
do reino do congo para América. São vários locais históricos: Zona Tampão (área onde
localizados os edifícios históricos) e Zona de Proteção
25. Podemos afirmar que o projeto é um elemento caraterístico na afirmação da identidade
nacional?
Rosa Cruz e Silva: Sim podemos, porque é a origem de todos nos, embora nos dias atuais cada
um tende a afirmar-se no seu grupo étnico, mais todos nos devemos reconhecer que temos uma
só essência. (Avelino Manzweto: entrevista concedida ao 13 de Agosto de 2015)
Biluka Nsenga: sim é um projeto que estrategicamente serve para a afirmação da identidade
nacional e africana em geral. Também representa por um lado, os primeiros sinais da civilização
em África (negra).
26. E na identidade africana?
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Rosa Cruz e Silva: Sim para a África posso dizer o mesmo é também uma representação da
africanidade.
Biluka Nsenga: o reino do congo presenta a Africa, propriamente a negra. Angola é o resultado
deste antigo vasto reino, Mbanza Congo era a capital do reino kulumbimbi tido como o coração
da África, na sua religiosidade, simbolicamente é são essas as memórias que ainda estão
preservados dentro da nossa sociedade.
27. Como tem sido o processo de promoção a nível nacional?
Biluka Nsenga: Para a promoção a nível do Zaire estamos a fazer realizar uma campanha de
palestras e colóquios nas escolas de forma a sensibilizar a população toda para melhor
colaboração dos munícipes em geral para todo o país. O mês de Abril é o celebrado para o
património histórico. (Entrevista concedida ao 20 de Setembro de 2015)
28. A cultura angolana é diversificada, kulumbimbi enquanto património cultural acha que deve
ser patrimonializada?
Batsîkama: uma cultura deve ser patrimonializada quando é de reconhecimento comum para
uma determinada comunidade ou grupo étnico. (entrevista concedida ao 15 de Abril de 2016)
29. Qual é a relação entre património de kulumbimbi e identidade nacional?
Patrício Batsîkama: Nos dias atuais os patrimónios têm sido utilizadas frequentemente como
símbolos identitários, a partir do comento em que a sociedade reconhece e a pertença do referido
bem é, comungam dos mesmos rituais obviamente deve ser patrimonializada.
Rosa Cruz e Silva: a partir do momento em que há reconhecimento de todos o mesmo deve ser
patrimonializado
30. Kulumbimbi é um bem deixado pelos nossos ancestrais, o deve ser patrimonializado?
Kleidy Jacira Rossana: sim os bens culturais devem ser patrimonializados, mais aqueles que
são de partilha comum. Assim como, hábitos, costumes, crenças e outros rituais tradicionais.
(João Batista da Cruz: entrevista concedida ao 20 de Setembro de 2015, estudante Universitário)
31. Qual é a relação entre patrimónios e memoria coletiva de kulumbimbi?
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Kleidy Jacira Rossana: memória representa identidade, neste sentido os patrimónios também
representam essas identidades, kulumbimbi carrega esse sentido.
Octávio Nani: normalmente, essa decisão parte do ministério da cultura, mas a mesma entidade
não aje por si só, antes entra em comunicação com os chefes das autoridades tradicionais,
enquanto membros do ministério. Pois eles têm maior domínio nessas questões tradicionais, os
mesmos servem de auxílio para que o ministério da cultura execute as suas políticas. (entrevista
concedida ao 20 de Setembro de 2015, estudante universitário)
Lilita Timóteo: Sem memória não há identidade, a identidade é a representação física ou
memorial de uma pertença. (entrevista concedida ao 23 de Setembro de 2015, Licenciada)
Kleidy Jacira Rossana: Uma memória coletiva pode ser a partilha de um determinado bem
material ou imaterial de reconhecimento comum (entrevista concedida ao 22 de Setembro de
2015, estudante do ensino médio)
32. Qual é a visão dos tradicionalistas em relação a patrimonialização de um bem?
Domingos António: Como estudante universitário do curso de história, posso dizer são com
certeza que os tradicionais são os maiores defensores da patrimonialização, no sentido de não
permitir com que desapareçam físicas ou memorial os valores coletivos. (entrevista concedida
ao 23 de Setembro de 2015, estudante do ensino médio)
33. Como é que Kulumbimbi influencia na construção da identidade nacional?
Patrício Batsîkama: Por um lado, Kulumbimbi representa uma angolanidade na construção da
identidade nacional, por ser um território de origem do povo angolano em particular, e a origem
africana no geral. Por outro, representa o cristianismo em Africa
Afonso Mendes: Kulumbimbi representa uma angolanidade na construção da identidade
nacional, por ser um território de origem do povo angolano em particular, e a origem africana
no geral.
34. Porque é um lugar sagrado e misterioso?
Patrício Batsîkama: O local foi um cemitério antigo, Ora, o cemitério significa um lugar dos
ancestrais. Sabe-se que no passado o congo dispunha de um culto dos ancestrais. Alguns
historiadores partilham a opinião, que o espaço (Cemitério dos Ancestrais) foi reaproveitado
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para erguer a igreja em 1491-1513 que, mais tarde passou a ser Catedral em 1568. A igreja
católica as catedrais exatamente onde as populações locais veneravam os seus ancestrais.
Talvez isso explica porque o local seja considerado sagrado. (Entrevista concedida ao 5 de 10
de 2015)
35. Porque o local é Misterioso?
Biluka Nsenga: O local é misterioso devido o seu historial, por ser onde era, enterrado os
ancestrais, esses ancestrais eram na altura os fundadores dos bairros que tradicionalmente
chamamos de sobas. (Afonso Mendes, entrevista concedida ao 11 de Agosto te 2015)
36. Como podemos a partir Kulumbimbi afirmarmos a nossa identidade?
Sónia Domingos: Podemos afirmar a identidade a partir daqui sim, porque antes existia no local
a religião tradicional, a chamada Mzambi ya Mpungo, com a chegada dos colonizadores o local
deixou de funcionar como antiga religião mais sim o catolicismo, hoje o catolicismo também
faz parte da nossa cultura, mais de forma adota.
37. A nível interno como tem sido a valorização deste património?
Sónia Domingos: Pode se dizer ainda é muito prematuro a adesão turística interna, precisamos
através das políticas culturais promover mais o património a nível interno. Até porque uma das
condições que fez com o documento remetido na UNESCO fosse mandado para três foi
precisamente porque, a nível interno não tinha nenhum reconhecimento ou seja, ainda não era
património nacional.
38. Que políticas têm implementados para a promoção de Kulumbimbi enquanto património
nacional?
Sónia Domingos: O projeto Mbamza Congo Cidade á Desenterrar para preservar é ainda muito
recente, contudo, temos realizado palestras nas escolas em colaboração com o ministério da
educação.
39. Sabe-se que o nosso país ainda tem um significativo o nível de analfabetismo, qual tem sido
os métodos de comunicação para essas pessoas?
Biluka Nsenga: Esta também é uma tarefa do Ministério da Cultura, portanto, nós como
autoridades tradicionais também somos entidades políticas e, temos auxiliado o governo para
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essas questões também, até porque temos também sobas analfabetos. Assim, para nos
comunicarmos utilizamos a nossa língua tradicional Kikongo no sentido de sensibilizá-los.
40. O turismo a nível interno tem sido frequente?
Biluka Nsenga: Agora com a política de patrimonialização ja temos tido visistantes que vêm
conhecer o local e a história de memória coletiva.
41. Mbanza Congo é uma cidade histórica, património nacional agora para património mundial,
o tem a dizer?
Sónia Domingos: Em primeiro lugar tivemos o privilégio de ter em posso este lugar de valioso
simbolismo, com o desenhar das fronteiras na conferência de Berlim (1884-1885). Agora
estamos a ter mais uma oportunidade de mostrarmos para o mundo a essência do Reino do
Congo, que foi um dos mais antigos ricos reino africano.
42. A nível do catolicismo romano, como acha que devemos contextualizar?
Rosa Cruz e Silva: O catolicismo é tido como a religião dominou o mundo, até agora é a única
religião com Estado (Vaticano), embora podemos ver também outras religiões com grandes
exceções. O fato de kulumbimbi ser a primeira igreja católica a ser construída a nível da africa
subsariana já é motivo de patrimonializa-la, porque um representar os primeiros sinais da
civilização. (Patrício Batsîkama, entrevista concedida ao 15 de Abril de 2016)
43. Acha que é uma estratégia do governo angolano, no âmbito das suas políticas culturais
patrimonializar a cidade?
Avelino Manzweto: com certeza que sim, porque reitero, são sinais da primeira civilização em
Africa, e o sítio arquitetónico de kulumbimbi vem representar de forma óbvia esta civilização
e o sentido da duplicidade religiosa (catolicismo e Mzambi ya Mpungo)
44. Então é uma angolanidade?
Na minha tese de doutoramento abordei sobre os vários tipos de angolanidade, visto que o país
é composto por várias etnias com os seus próprios traços culturais e, muitos outros patrimónios
a nível destas etnias. Mbanza Congo representando o centro do reino do congo, também é uma
forma de angolanidade, pois foi neste preciso lugar que se enraizou todos os grupos que formam
a angolanidade.
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45. Podemos relacionar Angola com o Reino do Congo?
Pedro Manuel Neves: Simplesmente Mbanza Congo representa o reino do congo porque foi a
capital, também pode se dizer que é origem heterogénea de toda a diversidade.
Cristina José: representa sim uma memória coletiva porque todos nos temos a nossa essência
neste reino.
Valmor Mazita: sim é a nossa cultura mãe
(entrevista concedida ao 9 de Setembro de 2015)
46. Qual é o papel de Mbanza Congo num universo simbólico?
Pedro Manuel Neves: Em primeiro lugar, o símbolo do reino do Congo, que desde já foi vasto
e abrangia os países limítrofes, o que significa que é origem heterogénea não só da angolanidade
como também destes territórios.
47. Quer com isso dizer que também são memórias partilhadas com esses reinos?
Obviamente, são memórias coletivas e fronteiras simbólicas aqui relacionadas, pois partilhamos
traços tradicionais comuns.
48. Na entrevista que nos foi concedida pelo historiador Patrício Batsîkama, apresentou em
argumentação que pose se afirmar a angolanidade dentro do contexto de Kulumbimbi, como
ministra da cultura qual é a sua opinião com relação a isso?
Concordo plenamente com bordagem, porque a diversidade cultural angolana é oriunda de
Mbanza Congo naturalmente. Portanto, o governo está estrategicamente a apresentar para o
mundo as suas origens e, em geral a África subsariana.
49. E em termos religiosos como pode ser explicado, uma vez que kulumbimbi é uma estrutura
religiosa dentro do reino do congo?
Rosa Cruz e Silva: Em primeiro lugar kulumbimbi representa a nossa essência religiosa em
questões tradicionais, em segundo lugar vem representar a nova religião (cristianismo) trazendo
a civilização. Kulumbimbi representa memórias materiais e imateriais. Está aí em jogo a
tradição e a modernidade. (entrevista concedida ao 15 de Setembro de 2015)
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50. Kulumbimbi representa uma Angolanidade para si?
Biluka Nsenga: representa de forma material e imaterial, temos de ter em atenção que
angolanidade é fruto de vários grupos étnicos com seus próprios traços culturais que sustentam
este conceito. Portanto ao falarmos de angolanidade entram em questão diversos conteúdo
assim como a arte a musica dança tradicionais vestuários alimentos e modo de vida de cada um
dos grupos. Kulumbimbi pertence a uma etnia bantu que sustenta o grupo bagongo oriundos do
reino do congo. Mbanza Congo era a capital do vasto reino do congo e suportava o seu grupo,
em termos de origem é de considerar que kulumbimbi na época foi tido como coração da África.
Desta feita são memórias a serem partilhadas que a essência do povo africano.
51. Como tem sido o processo de promoção a nível nacional?
Biluka Nsenga: Com palestras colóquios, tanto como a nível estudantil a todos niveis como a
nível da população menos esclarecidas.
52. As palestras e colóquios têm sido simplesmente a nível do Zaire ou a nvel nacional?
Biluka Nsenga: O projeto é nacional e não provincial, assim como nas outras províncias todos
têm o conhecimento do potencial histórico da cidade. O governo angolano, no âmbito da sua
política cultural está a realizar projetos que visam recuperar os seus patrimónios naturais e
artificiais, e celebra 18 de Abril em alusivo aos patrimónios nacionais. Está no projeto do
ministério da cultura, após a patrimonialização de Mbanza Congo candidatar passaremos a
outros projetos como: os corredores de Kwanza e as gravuras de Twitundulo na Província do
Namibe. Recentemente organizou o programa das 7 maravilhas, na qual foi eleita: Fenda da
Tundavala, na Huíla; floresta do maiombe em cabinda; grutas do Nzenzo, no Uíge; Lagoa
Carumbo, na Lunda norte; Moro do Môco, no Huambo; Quedas de Kalandula, em Malanje; e
Quedas do rio Chiumbe, na Lunda Sul. (entrevista concedida ao 20 de Setembro de 2015)
53. Acha que kulumbimbi veio abafar a nossa cultura?
Rosa Cruz e Silva: A cultura da religião católica foi imputada a população do reino do congo,
a intenção dos europeus era de fazer desaparecer a religião tradicional razão pela qual foi
construída a igreja por cida da antiga igreja. Mas nem com isso a população deixou de ter a fé
pelos ancestrais. Hoje podemos ver um sentido duplo de veneração no kulumbimbi, porque não
deixou se de venerar os ancestrais e ao mesmo tempo também o cristianismo.
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Existem vários sintomas culturais que faz com que nós afirmemos a identidade nacional.
Angolanidade é fruto de uma identidade cultural, em conjunto de vários fatores étnicos culturais
congo, a cultura fortalece a nação.
54 Foi realizada uma conferência sob a mesa redonda aonde foram descuidadas questões
concernentes a patrimonialização de Mbanza Congo em 2013 em Angola com membros e
especialistas nacionais e internacionais, o tem a dizer com relação a isso?
Biluka Nsenga: na verdade o projeto começou em 2007 e em 2013 foi realizado um coloquio
com especialistas internacionais e nacionais no sentido de dar avante com os trabalhos
científicos.
55. Acha que a população ainda tem guardada as memórias do Reino do Congo?
Afonso Mendes: acredito que particularmente a população de Mbanza Congo tem muito bem
guardada essa memórias heterogéneas. (entrevista concedida ao 8 de Setembro de 2015).
Helena Afonso: acredito que sim, visto que pouco se fala sobre isso.
Natália Pedro: Acho que é uma grande iniciativa por parte do governo, porque eu não conhecia
muito bem a história do reino do congo
Domingos António: Sim aprendi isso na quarta classe sobre a história do reino do congo aonde
desenrolaram os outros reinos, aprendi que foi um dos reinos com grande potencial e,
territorialmente extenso. (entrevista concedida ao 20 de Agosto de 2015)
56. Sabe que a cidade de Mbanza Congo é património nacional?
Natália Pedro: Não sabia, mas agora com os programas que o governo tem desenvolvido nas
escolas já quase todos estão esclarecidos a respeito. (entrevista concedida ao 20 de Agosto de
2015)
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Analise das entrevistas
A análise das entrevistas foi organizada em três classes distintas (Entidades Políticas do
Ministério da Cultura, Entidades Políticas Tradicionais e Cidadãos residentes em Mbanza
Congo) a partir do conteúdo das entrevistas. Segundo Sampieri (2007) a análise dos dados nos
estudos qualitativos, não é completamente determinada, mas é prefigurada, coreografada ou
esboçada.
Deste modo, as entrevistas realizadas foram prefiguradas, coreografadas e esboçadas de acordo
com as diferentes classes entrevistadas, ou seja, cada guião de entrevista será analisada e
discutida. Relativamente ao primeiro guião que procurou saber sobre a perceção sobre
Kulumbimbi (Catedral de São Salvador) afirmamos que os entrevistados, percebem sobre
Kulumbimbi e o seu significado para a construção da identidade nacional angolana mostrando
que, atualmente a cidade histórica de Mbanza Congo carrega um significada não só para a
sociedade angolana, como também para a África em geral. Considerado como um espaço de
união da população do Reino do Congo ou como o coração do Reino do Congo, assim como
muitos tradicionalistas preferem chamar. Este lugar representa o conhecimento da tradição
religiosa do Reino do Congo.
Assim, o sítio assenta não no que foi uma vez, mas no que será sempre, um lugar de memória,
principalmente para o povo angolano e os que anteriormente pertenciam ao reino (República
Democrática do Congo, Congo Brazzaville e Gabão) kulumbimbi representa a permanência das
diversas tradições una na sua essência.
Notou-se uma diferença importante, entre Catedral de São Salvador e de Kulumbimbi. A
estrutura católica construída pelos europeus representa a entronização do catolicismo no Reino
do Congo, já Kulumbimbi o antigo local de veneração dos ancestrais do povo Congo
denominada religião Nzambi ya Mpungo. Em suma, constata-se uma duplicidade simbólica que
envolve a tradição e a civilização.
Quanto ao segundo guião dirigido a população residente em Mbanza Congo notou-se um senso
de respeito e responsabilidade por parte dos munícipes de Mbanza Congo. Consideram ruínas
como sítios históricos respeitando as memórias dos ancestrais.
Há uma certa concordância por parte dos munícipes relativamente a abordagem do primeiro
grupo que apresenta uma visão mais tradicionalista no sentido de conservar a tradição. Está
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certo que kulumbimbi significa o que restou dos ancestrais ou casa histórica, local sagrado de
venação e de culto. Portanto, nota-se uma preocupação de analisar a oralidade e a escrita. O
fato da população alegar que ninguém construiu kulumbimbi torna-se um lugar misterioso e
ignora-se em saber de forma lógica sobre a sua construção. Encontramos uma conformidade
nas memórias do povo acerca da mitologia do espaço e uma ligação ao mistério, no entanto, um
sentimento de proteção supernatural.
O terceiro guião dirigido a entidades do ministério da cultura há uma valorização, e uma grande
preocupação com o sítio histórico. Diferente dos outros grupos, que analisam a estrutura da
Catedral de São Salvador com kulumbimbi de forma separada, notou-se neste grupo uma
preocupação com a patrimonialização do local no sentido de apresentar Angola e prestigiar o
continente Africano. A carência dos sítios e locais históricos considerados patrimónios mundial,
do ponto de vista material e imaterial, suscita preocupação por parte do governo que através
das suas políticas culturais, que procuram estratégias para concretizar os seus desafios. O que
justifica a candidatura do Centro Histórico de Mbanza Congo à lista do Património Mundial da
UNESCO.
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Interpretação dos dados:
A tradição oral diz que as ruínas de São Salvador resulta de uma obra divina, esta conceção é
unânime. Ao abordar a relação das origens de Angola e Reino do Congo submetemo-nos
também a um campo de abordagem científica. A reconstrução da memória, dos limites
simbólicos e da historiografia dessas ruínas leva-nos a compreender o processo de afirmação
da angolanidade na contemporaneidade. Convém não esquecer que maior parte dos documentos
escritos sobre a entronização do catolicismo sob a religiosidade bantu decorre a partir dos
registos dos missionários e cronistas europeus enviados nas expedições para África.
A literatura oral angolana preserva a história de kulumbimbi em sentido duplo: Por um lado, a
valorização da sua cultura, pois o local histórico surge como reverência aos antepassados
conservando assim, a conciliação da ordem ancestral comum, com o objetivo de restaurar os
valores simbólicos rotulados da ordem tradicional religiosa pelo catolicismo. Por outro, a
valorização da estrutura de kulumbimbi como sinal de desenvolvimento religioso, o mesmo
representa um património colonial e nacional.
De modo geral, relativamente a contribuição de kulumbimbi para a construção da identidade
nacional constatou-se uma concordância dos três grupos entrevistados. O Centro Histórico de
Mbanza Congo tem um grande valor simbólico histórico-cultural para Angola e para os países
que anteriormente pertenciam ao reino. Por um lado, também representa a civilização religiosa
na África Central e revela-nos uma urbanização africana tropical antiga. A consciência da noção
das fronteiras simbólicas do reino do congo.
As que as memórias das fronteiras simbólicas ainda estão gravadas na consciência e, que é
importante lembrarmos que a vida de um povo tem sempre as suas raízes, este espaço hoje
representa este significado como lembranças em forma material/imaterial, porque temos aí
prova, as ruínas da Catedral e de forma material. São memórias que temos dos nossos
antepassados, temos de perceber que antes da edificação de kulumbimbi já lá existia como
estrutura religiosa, denominado de Nzambia ya Mpungo, assim como nos foi ensinado pelos
nossos ancestrais esse foi o coração de todo o povo congo, antes da chegada dos europeus no
espaço territorial. Então são duas lembranças que nos temos desse espaço. Primeiro, memórias
dos nossos ancestrais e a essência do catolicismo no nosso território em geral para a África
negra.
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