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Resumo  

Esta tese decorre de uma pesquisa centrada no estudo da arte rupestre do Ebo, uma 

região da Província Kwanza Sul, em Angola. 

A região do Ebo é, termos paisagísticos, dominada por inselbergs graníticos que 

rompem a peneplanície de savana, por sua vez flanqueada por cadeias montanhosas. As 

comunidades da região, apesar de uma acentuada e progressiva integração no sistema nacional, 

vivem ainda em larga medida segundo cânones tradicionais, personificados no soba de cada 

aldeia. Arqueologicamente, a região encerra inúmeros abrigos com pinturas rupestres, túmulos 

de pedra, líticos, cerâmicas, caminhos antigos, materiais que testemunham a presença humana 

remota na região. O cruzamento destas três dimensões traduz-se numa Paisagem Cultural única. 

O foco deste estudo recai sobre o abrigo Ndalambiri, com as suas pinturas rupestres, 

classificado como Monumento Nacional, nas suas relações com aquele território e, 

designadamente, os demais abrigos pintados. 

Este é o primeiro estudo sistemático sobre a região. Foram realizadas por nós duas 

campanhas de campo (2012 e 2013), a partir das quais foi possível recolher grande parte dos 

dados em que se baseia este trabalho, nomeadamente o registo dos abrigos com pinturas 

rupestres, o enquadramento histórico e antropológico da região, a sua caracterização 

geomorfológica e questões importantes sobre a conservação e caracterização dos pigmentos das 

pinturas. 

De acordo com as especificidades da investigação, desde logo pela localização distante 

do complexo rupestre em estudo, a metodologia foi adaptada e selecionada de modo a ajustar-

se aos objetivos pretendidos, mas sempre tendo em conta a máxima preservação das pinturas, 

recorrendo a métodos não invasivos. 

Foi organizado o corpus pictórico do sítio de Ndalambiri, traduzido no decalque de 

todas as suas pinturas rupestres (mais de 1000 figuras pintadas), um recurso capital para o país 

que vê, desta forma, um dos seus monumentos nacionais catalogados e em posição de ser 

divulgado nacional e internacionalmente (publicações, congressos, exposições). 

O estudo comporta diversas perspectivas para a investigação futura, nomeadamente no 

que respeita à relevância de rituais femininos na elaboração de determinados painéis, à 

funcionalidade específica dos diversos abrigos ou à natureza cultural da Fase I (eventualmente 

atribuível a comunidades de caçadores-recolectores). 

Foram identificadas quatro grandes fases na sequência das pinturas. O abrigo de 

Ndalambiri, que aparenta poder ser um lugar central na região, só possui pinturas das Fases II 
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a IV, que correspondem inequivocamente a sociedades de agricultores e, pelo menos a partir da 

fase III, de metalurgistas. Este facto é coerente com a noção de que a lógica de definição de um 

lugar central é mais relevante em sociedades complexas.  

Estimamos que o trabalho desenvolvido permita, por um lado, prosseguir a investigação 

monográfica da região e, por outro, iniciar um processo de classificação como Paisagem 

Cultural Património Mundial da Humanidade, ao abrigo dos critérios I (génio criativo) e III 

(testemunho único de uma tradição cultural). 

 

Palavras-chave: Angola; Ebo; Ndalambiri; Arte Rupestre; Arqueologia; Paisagem 

Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

Abstract  

This thesis is the result of an archaeological research focused on the study of rock art 

from Ebo, in Kwanza Sul Province, Angola. 

The region of Ebo is, in landscape matters, dominated by granite inselbergs that disrupt 

from the peneplain, which is flanked by mountains. The communities from the region, despite 

a marked and progressive integration into the national system, still live largely according to 

traditional canons, personified in the chief (“Soba”) of each village. Archaeologically, the 

region comprises several shelters with rock paintings, tombs, lithic, ceramics and ancient paths, 

materials that testify the remote human presence in the region. The intersection of these three 

dimensions represents a unique Cultural Landscape. 

This study focuses on the Ndalambiri’s shelter, which presents rock paintings classified 

as a National Monument. This important shelter is related with the territory and, in particular, 

with the other painted shelters around.  

This is the first systematic study of the region. There were two fieldwork campaigns 

carried by us (2012 and 2013), from which it was possible to collect much of the data that based 

this work, including the recording of shelters with rock paintings, historical and anthropological 

framework of the region, its geomorphological characteristics and important issues about 

conservation and characterization of the paintings pigments.  

The methodology was adapted and selected in order to adjust to the intended objectives, 

but always taking into account the maximum preservation of the paintings, using non-invasive 

methods. 

It was organized the pictorial corpus of Ndalambiri’s site, which includes the tracing of 

all its rock paintings (more than 1000 painted figures), a capital resource for the country that 

has one of its national monuments cataloged and in position to be publicized, nationally and 

internationally (publications, conferences, exhibitions). 

The study contains a number of perspectives for future research, particularly regarding 

the relevance of female rituals in the processing of certain panels, the specific functionality of 

the various shelters or cultural nature of Phase I (eventually attributed to hunter-gatherer 

communities).  

Four main phases were identified as a result of the chronological study of the paintings. 

The shelter of Ndalambiri, which appears to be a central place in the region, has only paintings 

of the phase II to phase IV, which clearly represents farming communities and, at least some 
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from the phase III, metallurgists. This is consistent with the notion that defines the logic of a 

central position, which is more relevant in complex societies.  

We estimate that the work will allow, on one hand, further monographic research in the 

region and, on the other, to start a classification process as World Heritage Cultural Landscape, 

under the criteria I (creative genius) and criteria III (unique testimony of a cultural tradition). 

 

Keywords: Angola; Ebo; Ndalambiri; Rock Art; Archaeology; Cultural landscape. 
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I. Introdução 

Angola possui um vasto e rico património arqueológico. A guerra que se arrastou por 

décadas estagnou a pesquisa arqueológica no país, mas, agora, tendo recuperado a paz e a 

estabilidade, a realidade começa a mudar. Hoje, o país reúne as condições para construir e 

implementar programas cientificamente sólidos e rigorosos sobre o estudo do seu passado, 

reforçando a sua coesão nacional e afirmando-se ao nível internacional, com uma Política 

Cultural bem definida, um Plano do Desenvolvimento Cultural com grandes linhas de 

investigação no domínio da História e Arqueologia e uma lei do Património Cultural 

recentemente revista. No entanto, um programa de revisão e caracterização sistemática da 

arqueologia angolana (localização, tipo de sítios, cronologias, caraterização de materiais, etc.) 

é fundamental. A maior parte dos dados que hoje possuímos remontam ao período colonial, 

padecendo de vicissitudes várias, motivadas, por vezes, por metodologias desajustadas ou 

imprecisas.  

Sempre esperamos poder contribuir, com o nosso trabalho, para o desenvolvimento, 

conhecimento e divulgação do nosso país natal. Essa oportunidade surgiu ainda no decurso do 

Mestrado em Arqueologia Pré-histórica e Arte do Rupestre, do Instituto Politécnico de Tomar/ 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2006-2008). A dissertação sobre Arqueologia 

e Arte Rupestre de Angola, de cariz documental, constitui a base do que viria a ser o “Projeto 

Ebo”, um projeto de investigação arqueológica, mas de base multidisciplinar, cujo coordenador 

principal foi o Doutor Luiz Oosterbeek, do Instituto Politécnico de Tomar, com financiamento 

da Fundação para a Ciência e Tecnologia - Projeto PTDC/HIS-ARQ/103187/2008 - que tornou 

possível desenvolver parte do trabalho aqui apresentado e envolver uma equipa constituída por 

investigadores de instituições angolanas e portuguesas. 

Em 2006 “encontramos” o Ebo, um município da Província do Kwanza Sul, em Angola, 

em escassas referências bibliográficas, na obra de Santos Júnior (1974) e Ervedosa (1980), com 

menção a uma região fértil em termos arqueológicos - inúmeros abrigos com pinturas rupestres, 

materiais de superfície (líticos, cerâmicas, escórias de ferro), peculiares túmulos em pedra. A 

curiosidade cresceu relativamente ao sítio, surgindo uma série de questões, das quais as mais 

prementes se traduziam em saber se esses abrigos continuariam a existir, depois de aquela 

região ter sido tão afetada pelo conflito, e qual a razão de estando esta zona relativamente 

próxima de Luanda (cerca de 400 km), sendo tão diversa arqueologicamente, nunca ter sido 

estudada, dela havendo notícias apenas nos anos 70 do séc. XX. 
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Após a confirmação através de familiares que visitaram a região que, de facto, existia um 

complexo rupestre marcado por diversos abrigos pintados, o seu estudo tornou-se imperativo. 

É esse o cerne deste trabalho: a arte rupestre do Ebo. Por questões relacionadas com 

prazos académicos não foi possível apresentar o estudo completo de todos os abrigos que 

visitamos, pelo que selecionamos o abrigo de Ndalambiri, o único abrigo do Ebo, classificado 

como monumento nacional e o maior abrigo da região, para apresentarmos o modelo de trabalho 

desenvolvido até agora e os moldes no quais pretendemos continuar a desenvolver a 

investigação sobre os restantes abrigos desta zona. 

A localização central da região, quer no sentido Norte-Sul, quer no sentido Litoral-

Interior, tornam o Ebo estrategicamente fundamental para compreensão das dinâmicas 

culturais, associadas às movimentações das populações, de intercâmbio cultural, económico e 

social de povos de diferentes regiões.  

Compreender o território do Ebo, o seu passado remoto, ajudará a reconstituir a História 

da região e do país, permitindo alargar a investigação, gradualmente, a toda a área Centro-Oeste 

de Angola, estabelecendo relações de comparação ou diferenciação, com outras zonas de 

Angola ou da África Austral. Estes motivos justificam a escolha do Ebo como objeto de estudo. 

A investigação arqueológica em Angola remonta ao século XIX e, a partir daí, apresenta 

três grandes momentos no que respeita à Pesquisa Pré-História. 

 O primeiro momento, marcado pelos precursores, sem uma formação específica em 

Arqueologia, sendo o objetivo fundamental a formação de coleções de materiais, mas a maior 

parte das vezes com estratigrafia incerta ou completamente descontextualizados. Esta fase teve 

especial incidência no Leste, por ação dos trabalhos desenvolvidos pela Companhia de 

Diamantes de Angola / Diamang, uma empresa de exploração de diamantes na Lunda, que, em 

1936, cria o Museu do Dundo. 

O segundo momento é marcado pela Academia. As escavações arqueológicas são 

integradas como parte das disciplinas universitárias, em Luanda, embora em pequena dimensão 

e não de forma sistemática. Os principais promotores desta fase são Santos Júnior e Carlos 

Ervedosa, qua adotam metodologias mais rigorosas e divulgam os resultados dos seus trabalhos. 

O terceiro momento é assinalado pela Cooperação. Escavações e trabalhos de campo mais 

detalhados sobre grandes superfícies, envolvendo, gradualmente e quipas multidisciplinares, 

nacionais e internacionais. Esta fase começa com o trabalho de Miguel Ramos, em 

Capangombe, sendo, atualmente, marcada pelos trabalhos de Manuel Gutierrez e, agora, 

também pelo nosso, no âmbito dos acordos de colaboração entre Instituto Terra e Memória, em 
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Portugal, e o Instituto Nacional do Património Cultural e o Museu Nacional de Arqueologia de 

Benguela, em Angola. 

Um dos objetivos do nosso trabalho é contribuir para reforçar a investigação 

arqueológica em Angola, consolidando-a pela ação sistemática e contínua. 

Outro dos objetivos é o de promover e valorizar a riqueza patrimonial de Angola, 

começando por consciencializar as autoridades competentes, as comunidades locais, os 

investigadores nacionais e estrangeiros, contribuindo para, pelo conhecimento e divulgação do 

património, preservar. Neste se inscreve a possibilidade de classificação do território do Ebo 

como Paisagem Cultural Património Mundial da Humanidade, ao abrigo dos critérios I (génio 

criativo) e III (testemunho único de uma tradição cultural). Não sendo objeto direto desta tese, 

ela foi estruturada também com o objetivo de subsidiar tal possibilidade, caso venha a ser esse 

o entendimento da República de Angola. 

Outro dos nossos objetivos prende-se diretamente com a documentação da região. Os 

registos anteriormente existentes sobre o Ebo são praticamente nulos, não existindo qualquer 

estudo monográfico para a região, apenas as menções de Carlos Ervedosa no seu trabalho sobre 

a arqueologia angolana (1980) e de Santos Júnior sobre arte rupestre angolana (1974), trazendo 

grandes dificuldades ao início da investigação.  

Conhecer o complexo rupestre formado por um conjunto de abrigos com pinturas 

rupestres já noticiados, outros inéditos, fazendo o seu registo exaustivo, recorrendo a 

metodologias de documentação não invasivas (seguindo os princípios acordados no âmbito da 

IFRAO e da UISPP), o seu processamento laboratorial com identificação de motivos e temas, 

a sua contextualização topográfica, geomorfológica, paisagística e antropológica, com 

divulgação dos resultados na academia (artigos e congresso) e na sociedade (junto das 

populações locais, para a formação de uma consciência sobre a relevância da preservação), 

permitindo o conhecimento de uma área tão rica em termos culturais e arqueológicos, até agora 

praticamente desconhecida, tornou-se a nossa demanda. 

A tese que aqui se apresenta procura atingir aqueles objetivos, embora centrada num 

trabalho de análise exaustiva das pinturas rupestre do abrigo de Ndalambiri, mas integrando 

essas informações com os demais dados recolhidos no terreno, tentando compreender um 

território tão singular marcado por dinâmicas culturais, cujos ecos do passado se fazem sentir 

nas próprias pinturas rupestres, complexo sistema de comunicação que perdura por gerações.  

As pinturas rupestres situam-se no limiar entre dois universos, o natural ligado à 

subsistência da espécie e o simbólico ligado à subsistência do espírito, exprimem o Tempo, 
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composto de tempos (nem sempre cronologicamente ordenados), num determinado Espaço, 

constituído de espaços (nem sempre apenas físicos). Essas pinturas foram executadas por 

pessoas diversas, numa paisagem que hoje chamamos de cultural porque alia a natureza 

peculiar, da savana africana, com as anharas nas margens do rio e os majestosos inselbergs que 

rompem a monotonia suave da paisagem, à intervenção humana em sucessivas gerações e 

grupos diversos, produzindo uma síntese integrada indissociável. 

Este trabalho organiza o primeiro corpus pictórico do abrigo rupestre de Ndalambiri, 

mas não ficou limitado aos estudos tipológicos descritivos e quantitativos. O objetivo consistiu 

não apenas na reprodução em escala real das pinturas e a reconstituição dos painéis pintados do 

abrigo, mas também na determinação das estratigrafias gráficas (análise das sobreposições) e 

do aproveitamento do espaço, no estudo da composição e dos processos de execução, na análise 

da distribuição dos sítios nas áreas e das possíveis relações com outras manifestações (ex. 

túmulos de pedra), etnográficas (ex. ritos) e com o próprio povoamento, atividades e 

movimentações. 

Tratando-se de uma vasta área, muito há ainda por fazer e tendo sido esta muito afetada 

durante o período da guerra, existem ainda hoje áreas interditas, por suspeita de minas, pelo que 

não foi possível visitar todos os locais em relação aos quais temos referências dos habitantes 

locais como possuindo arte rupestre. 

Assim, este primeiro estudo apresenta lacunas de que a autora está consciente, 

decorrentes de dificuldades na articulação entre o método desenvolvido, a discussão e 

interpretação dos dados obtidos, que só o tempo e o avanço da investigação permitirão colmatar. 

No entanto, acreditamos que demos o primeiro passo para o conhecimento da região do Ebo, 

com o estabelecimento de uma metodologia exaustiva e demonstração de resultados. Pensamos, 

sobretudo, que essa metodologia permite disciplinar os necessários estudos comparativos, 

através da estruturação de um acervo documental normalizado. Sendo todo o território de 

Angola um espaço decisivo para a compreensão dos mais amplos processos de antropização do 

continente, por demasiado tempo focado sobretudo na sua vertente oriental, é fundamental 

combinar a urgência de prospeções mais amplas que preencham as lacunas de registos no 

território, com estudos monográficos detalhados.  

Conscientes de que a arqueologia do século XXI implica amplas equipas 

interdisciplinares, tempo e recursos, foi possível com os apoios mencionados construir uma 

equipa desta natureza, ainda que limitada, procurando um equilíbrio entre as diversas 
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necessidades da pesquisa, com escalas de análise distintas, referentes aos diversos vestígios de 

antropização do Ebo.  

Esta tese é composta por dois volumes: um primeiro, composto pelos índices de figuras, 

tabelas e gráficos, texto e bibliografia, e um segundo, com anexos. 

O trabalho deste primeiro volume encontra-se dividido em sete capítulos, por sua vez 

subdivididos em temas diversos: 

 

I. Introdução. 

Constitui o primeiro capítulo e está dividido em duas partes: a primeira com indicação 

do objeto de estudo, justificativa da escolha e objetivos do trabalho; a segunda parte, que 

pretende proceder à apresentação da organização e estrutura do trabalho. 

 

II. Problemáticas da Investigação Arqueológica em Angola. 

 Este capítulo apresenta-se subdividido em três partes e pretende fundamentar o trabalho 

desenvolvido, contextualizando Angola, enquanto unidade, mas também como parte integrante 

de um continente com especificidades próprias. 

Na primeira parte começamos por uma perspetiva Macro, apresentando uma síntese 

sobre a Arte Rupestre de África, sobre as principais tradições e estilos, inferências sobre as 

questões relativas a datação e etnografia, permitindo uma quadro comparativo de análise do 

nosso trabalho. 

Na segunda parte faz-se a contextualização geográfica, ambiental e etnolinguística 

de Angola, com indicação da localização, geomorfologia, hidrografia, clima, fauna, flora, 

Grupos Etnolinguísticos e Etnolinguística Africana, tentando perceber a etnolinguística de 

Angola, com base nas superfamílias das línguas africanas. 

Na terceira parte abordam-se as grandes linhas da Pré-história em Angola, tentando 

perceber as Teorias Contemporâneas da pesquisa Arqueológica em Angola, para compreender 

os cânones da investigação à época, com inevitáveis consequências em termos metodológicos 

e de resultados; a Investigação Arqueológica em Angola e as grandes linhas temáticas da 

mesma. Desta última questão, isola-se uma das linhas por ser a que constitui o cerne deste 

trabalho – a Arte Rupestre. 

 

III. Metodologia. 

Este capítulo está subdividido em cinco partes. 
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A primeira parte aborda a Pesquisa documental, composta pela bibliografia, 

cartografia e legislação para fundamentar o trabalho. 

A segunda parte tem a ver com o Trabalho de Campo, com etapas diversas: prospeção, 

sondagem e registo de arte rupestre, com explicações detalhadas dos métodos utlizados em cada 

uma das diferentes etapas, com relevância para o registo da arte rupestre, ponto central do 

trabalho. 

A terceira parte refere o Trabalho de Laboratório, com a indicação do trabalho 

efetuado sobre os levantamentos de arte rupestre e a análise laboratorial de amostras de 

pigmentos (caracterização química e mineralógica e datações). 

A quarta parte refere questões relacionadas com a Conservação das pinturas rupestres 

afetadas por fatores naturais e/ou antrópicos prejudiciais à sua preservação. 

A quinta parte aborda o esforço para se fazer o Enquadramento Histórico e 

Antropológico sobre a região em estudo, tentado compilar todas as informações conseguidas. 

 

IV. Ebo – Arte Rupestre e Paisagem Cultural. 

Este capítulo é constituído por cinco partes. 

A primeira parte refere a Caracterização da região do Ebo, com referência ao conceito 

de Paisagem Cultural, indicação de dados sobre o Município, geomorfologia, o povo Mbundu, 

que habita a região e algumas das suas especificidades - a estrutura do poder tradicional 

(sobado), etnolinguística, crenças, rituais (casamento, nascimento, óbito), religião e algumas 

atividades da vida quotidiana. 

A segunda parte reconstitui a História da Investigação Arqueológica no Ebo, das 

primeiras notícias à atualidade. 

A terceira parte apresenta informações sobre a Litologia, formação e depósitos 

Abrigos do Ebo. 

A quarta parte aborda os Sítios do Ebo, abrigos com pinturas rupestres, visitados até ao 

momento e dos quais já se fez um primeiro registo. 

A quinta parte foca-se sobre o principal objeto do nosso estudo – o abrigo de 

Ndalambiri, com menção dos diversos dados que contribuíram para a posterior análise - 

sondagem, arte rupestre, análise de pigmentos e datações, questões sobre a conservação.  
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V. Discussão dos resultados analíticos.  

Este capítulo é a discussão de todos os dados sobre o Ebo, território em estudo, que 

cruzamos durante todas as etapas do trabalho, desde a pesquisa documental, aos resultados 

obtidos a partir do trabalho laboratorial, subdividindo-se em três partes. 

A primeira parte põe o foco numa Perspetiva Macroespacial, abraçando o continente 

africano, tentando perceber que movimentações ou eventos que podem ser relevantes para o 

conhecimento do atual território de Angola. 

A segunda parte centra-se numa Perspetiva Semi-microespacial, passando o foco a ser 

o atual território angolano. Informações sobre o seu passado remoto e que podem ter inferência 

na atual situação do país, para perceber a sua História e evolução ou de espaços circunscritos 

como é o caso do Ebo. 

A terceira parte apresenta uma abordagem do ponto de vista Microespacial e o papel 

central do abrigo de Ndalambiri no Ebo, pretende refletir sobre as informações extraídas do 

abrigo, o que nos dizem as suas pinturas sobre a região, a relação com outros vestígios, com a 

paisagem, com as populações. 

 

VI. Conclusão. 

Apresenta algumas considerações finais sobre o trabalho desenvolvido, as dificuldades 

encontradas, os objetivos atingidos, as propostas para futuro. 

 

VII. Bibliografia. 

Indica todas as referências bibliográficas utilizadas para a prossecução deste trabalho. 

 

O segundo volume – Anexos - é composto por sete partes e visa complementar e 

fundamentar as informações apresentadas ao longo do Volume I.  

A primeira apresenta um quadro síntese com o inventário dos sítios de arte rupestre de 

Angola, com registos completos ou que estão em fase de estudo, para dar a conhecer as 

manifestações rupestres do país, contextualizando o Ebo. 

 A segunda parte apresenta os modelos de fichas utilizados no trabalho de campo e 

referenciados no capítulo de metodologia, do Volume I. 

Na terceira parte apresenta-se uma ilustração referente à topografia do abrigo de 

Ndalambiri. 
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Na quarta parte encontram-se as fichas de identificação dos painéis e sua localização no 

abrigo. 

Na quinta parte faz-se a exposição de cada um dos painéis do abrigo de Ndalambiri, 

com descrição de cada uma das figuras, indicação de sobreposições e/ou relações entre figuras. 

Na sexta parte apresentam-se todas as ilustrações que incluem os decalques a cores dos 

dezassete painéis do Ndalambiri e os decalque a preto e branco, com a numeração de todas as 

figuras. 

A sétima parte apresenta a reconstituição total da faixa pintada do abrigo de Ndalambiri, 

a preto e branco e desdobrável. 

 

Para complementar, anexado a este volume, está um CD com o primeiro e segundo 

volume (pdf/cores).
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Problemáticas da Investigação Arqueológica em Angola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problemáticas da Investigação Arqueológica em Angola 

11 

 

2.1. Arte Rupestre em África 

África apresenta uma enorme diversidade e quantidade de Arte Rupestre, incluindo 

alguns dos conjuntos mais antigos do mundo, conhecidos até hoje. Evidências sobre a expressão 

artística humana em África assumem a forma de gravuras e pinturas. Encontram-se por todo o 

continente, com alguns dos sítios melhor preservados no Sahara e no Sul. Em muitos casos, 

testemunho da História, traduzindo mudanças ambientais ou eventos significativos, como por 

exemplo, a introdução de cavalos e carros em determinadas partes do deserto do Sahara. 

Se a descoberta de ossos trabalhados e de fragmentos de ocre vermelho, gravado com 

uma série de traços, datados em 77.000 anos, encontrados na Blombos Cave (Fig.1), na 

Província do Cabo, na África do Sul provocam alguma celeuma em relação ao conceito de 

“arte”, já as pequenas placas em pedra com pinturas de zoomorfos, datadas em 27.000 anos, 

encontradas na Apollo 11 Cave, na Namíbia não deixam qualquer dúvida que são dos mais 

antigos testemunhos artísticos do continente africano encontrados, até à atualidade. No entanto, 

ainda que a antiguidade da arte em África possa regredir no tempo a um período tão remoto, a 

maior parte da arte que vemos hoje é muito mais recente  

 

 

Figura 1- Ocre gravado de Blombos Cave. 

 Fonte: Chris. S. Henshilwood.1 

  

 

Um facto extraordinário em relação à arte rupestre é que em alguns sítios africanos é 

possível não só identificar os seus autores (por exemplo, na África do Sul ou na Tanzânia), 

como verificar que alguns desses lugares ainda funcionam como espaço de culto para as atuais 

populações (por exemplo, Tanzânia, Malawi). 

Praticamente todos os países africanos têm arte rupestre, embora uns apresentem 

trabalho desenvolvido, outros pouco têm explorado o assunto, muitas vezes pela difícil situação 

política, económica e social em que vivem. Assim, encontramos indicações concentrações de 

arte rupestre em determinadas áreas (Fig.2), o que não significa que as manifestações artísticas 

rupestres sejam exclusivas dessas zonas.  

                                                 
1 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blombos_Cave_engrave_ochre.jpg 
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Figura 2 - Arte Rupestre em África. 

Fonte: TARA.2 

 

Tão vasta quanto a dimensão de África, é a diversidade das manifestações artísticas 

rupestres que neste continente encontramos, associadas a diferentes grupos, de distintos 

períodos. A arte assume padrões tão característicos de determinados grupos que “por vezes é 

possível definir a tipologia económica e social da população a partir de indicadores 

fundamentais que são o estilo iconográfico, a temática do repertório e o tipo de associação entre 

figuras” (ANATI, 2003: 103). 

Em termos geográficos, encontramos arte rupestre no Norte de África em Marrocos, na 

Argélia, na Líbia, na Mauritânia, Egipto, no Deserto do Sahara, Níger, Chade e Mali. As 

concentrações mais ricas estão nas cordilheiras do Djebel Uweinat (Egipto), Tibesti (Chade), 

Ennedi (Chade), Akakus (Líbia), Tassili-n-Ajjer (Argélia), Aïr (Níger) e do Atlas (Argélia e 

Marrocos).  

 

                                                 
2 http://www.africanrockart.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=76 
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Figura 3 – Pinturas do Ennedi. 

Fonte: TARA.3 

 

 Na África Central e Oriental, embora quase todos os países tenham arte rupestre, não 

apresentam as mesmas concentrações do Norte e do Sul. A Tanzânia apresenta, para já, mais 

dados do que os restantes países desta área (Quénia, Uganda, Etiópia, República Centro-

Africana, República Democrática do Congo, Congo e Gabão). 

Em relação ao Sul, encontramos arte rupestre em Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 

Moçambique, Namíbia, África do Sul, Swazilândia, Zâmbia e Zimbabwe. 

Começando pelo Norte, merece especial referência o Tassili N`Ajjer, na Argélia, que 

apresenta um dos mais importantes conjuntos de arte rupestre pré-histórica do mundo. Possui 

mais de 15000 figuras pintadas e gravadas, testemunho de mudanças climáticas, migrações 

animais e da evolução da vida humana na orla do Sahara, desde 6000 a.C. até aos primeiros 

séculos da nossa era (MORI, 1998; COULSON & CAMPBELL, 2013) 

O maciço rochoso Tadrart Akakus, na Líbia, na orla do Tassili N'Ajjer na Argélia, tem 

inúmeras grutas com pinturas de estilos diferentes, datadas de 12000 a.C. a 100 d.C., como 

mencionado, refletindo, também, mudanças na fauna, na flora e diferentes modos de vida das 

populações que se sucederam nesta região do Sahara (GUIDONI & PONTI, 2004). 

O início do séc. XX marca o crescimento do estudo e registo de arte rupestre do Sahara, 

tratada em numerosas obras de investigadores como Lhote, Mori, Kuper, Strieder, Muzzolini.  

As linhas gerais de evolução da arte Sahariana foram delineadas, sobretudo, por Henri 

Lhote, alteradas por outros como Fabrizio Mori, num esquema de períodos cronologicamente 

diferentes, baseados nos estilos e nas sobreposições: "bubalus antiquus"; período das “cabeças 

redondas”; período dos bovídeos (ou pastoralista); período do cavalo; período do camelo. Não 

                                                 
3 http://africanrockart.org/tara-african-rock-art-photo-gallery/chad/?lang=es 
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há, no entanto, consenso absoluto sobre estas designações e balizas cronológicas. Muzzolini 

situa os períodos “bubalus”, bovídeo antigo e das “cabeças redondas" numa faixa entre 6500 

BP e 4500 BP, seguidos do bovídeo final de 4500 BP a 3000 BP, do cavalo entre 3000 BP e 

2000 BP e a partir de 2000 BP o do Camelo (MUZZOLINI, 1986).  

Segundo a cronologia mais comummente difundida, o período mais antigo conhecido 

da arte no Sahara também é conhecido como o “Bubalus” ou "Período da Grande Fauna 

Selvagem", com uma cronologia entre os 12000 BP e os 7000 BP. Este período é caracterizado 

por grandes gravuras, às vezes de tamanho real, de rinocerontes, elefantes, hipopótamos, 

girafas, crocodilos e búfalos que viveram ali, quando o Sahara era verde e fértil. As figuras 

(sempre gravuras) encontram-se disseminadas por uma área enorme do Sahara Central. 

Os seres humanos são normalmente mostrados como figuras minúsculas, diminuídos 

ainda mais pela dimensão daqueles animais, muitas vezes segurando “boomerangs”, paus, 

machados ou arcos, por vezes, caçando os animais. Representações de hipopótamos, crocodilos 

e até mesmo peixes são bastante comuns durante este período, mas não são encontrados em 

períodos posteriores da arte Subsahariana (MORI, 1974: 89). 

As enormes pinturas do período das “Cabeças Redondas” do Sahara apresentam 

imagens fantásticas de figuras humanas e estão confinadas principalmente ao sul da Argélia 

(Fig.5) e da Líbia (SOUKOPOVA, 2012). A maioria das pinturas retrata pessoas com cabeças 

redondas atípicas e, às vezes, parecem flutuar.  

Enquanto os temas principais dos períodos precedentes e posteriores se prendem com as 

actividades económicas, estes artistas recolectores preferem questões imaginárias, místicas 

talvez. Cronologicamente este período encontrar-se-á entre os 9500 BP até 8000 BP 

(URDAÑEZ, 2007).  

O período seguinte, o período dos bovídeos ou pastoralista, encaixar-se-á entre os 7500 

BP a 4000 anos BP, no Sahara e no Corno de África, caracterizando-se por um grande número 

de cenas narrativas e realistas pintadas, representando grandes manadas de bovinos e pastores. 

Estas populações terão penetrado no Sahara no VI milénio a.C. (ANATI, 2003), mas a sua 

origem não é consensual.   

Dentro deste período surge a “Escola de Messak”, com uma técnica muito particular de 

gravura, na qual os animais surgem com um duplo traço no lombo e nas patas e uma lágrima 

no olho; o olho aparece com a forma de espiral (BEN NASR, 2011). 

 Durante o período dos bovídeos começa a surgir uma sociedade organizada numa base 

hierárquica estratificada, coincidindo em parte com as primeiras dinastias faraónicas do Egipto 
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(TAVARES, 1995). Estas mudanças na sociedade poderão estar ligadas às mudanças climáticas 

que terão provocado uma maior pressão demográfica sobre determinadas áreas, libertando 

outras. Por volta de 2000 a.C. assiste-se a um processo de desertificação, provocado pelas 

drásticas mudanças climáticas. O ser humano também se torna muito mais importante, por isso 

as figuras humanas passaram a desempenhar um papel central na arte (MUZZOLINI, 1995). 

O estilo Tazina (Fig.4) surge por esta altura, balizado entre 6000 BP e 4000 BP, sendo 

visto por alguns autores como uma fase dentro de um período naturalista que abarca, num 

primeiro momento o “bubalus” e, numa segunda fase, este estilo. Foi assim designado depois 

de, num sítio no sul da Argélia, se encontrar gravuras muito esquemáticas, nas quais os animais 

eram representados com as extremidades muito alongadas, com contornos incisos, surgindo no 

Sahara Central e Ocidental e, sobretudo, no Sudeste de Marrocos e no Nordeste do Níger 

(Planalto Djado). Nas representações de animais domina a do rinoceronte (BEN NASR, 2011). 

 

      

Figura 4 - Atlas, Marrocos. Estilo Tazina.  

Figura 5 - Djanet, Argélia. Período das “Cabeças Redondas”. 

Fonte: TARA.4 

 

O Período do Cavalo, entre 3000 BP e 1000 BP, tende a retratar cavalos e carruagens 

puxadas por cavalos com os chamados “Guerreiros da Líbia”, homens muitas vezes usando 

elaboradas roupas de pele e segurando armas de metal, como lanças, dardos e espadas. Os 

corpos são muitas vezes estilizados (MORI, 1998) 

O período do Camelo começou no Sahara Oriental há cerca de 2000 anos atrás, quando 

os camelos apareceram em África, vindos do Médio Oriente. Esta arte espalhou-se pelo 

                                                 
4 http://africanrockart.org/tara-african-rock-art-photo-gallery/morocco/?lang=es) 
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ocidente africano, através do Sahara e manteve-se até aos nossos dias. Imagens de cavalos e de 

gado continuam a aparecer tanto em pinturas como em gravuras, mas o motivo dominante é o 

camelo. As primeiras pinturas são muito belas e com muitos pormenores, mas com o passar do 

tempo o padrão artístico deteriora-se e surgem gravuras mais toscas. As espadas aparecem no 

início do período e depois surgem as armas de fogo (MORI, 1974). 

O clima do Sahara deteriorou-se progressivamente, até se converter no deserto que hoje 

conhecemos, por volta do ano 300 da nossa era (URDAÑEZ et al., 2007). São prova dessa 

evolução a presença, num primeiro momento, de animais de habitat húmido e de savana, como 

vimos, por exemplo, hipopótamos e elefantes, enquanto as últimas representações são, 

sobretudo, camelos. 

As datas mais antigas correspondem nesta área ao Akakus, na Líbia (ANATI, 2003), 

mas em 2011, também no Norte África, em Kurta, no Alto Egito, uma datação por 

luminescência opticamente estimulada indicou uma idade de 15.000 anos para o vasto 

complexo ao ar livre da arte rupestre (gravuras, principalmente de touros selvagens) ao longo 

do Nilo (HUYGE et al., 2011). 

As novas pesquisas, mais do que se preocuparem com a sistematização da arte a partir 

das técnicas, estilos ou sobreposições, preocupam-se com a conservação e procuram uma visão 

de conjunto que ligue as gravuras e as pinturas ao meio no qual se inserem, complementando a 

pesquisa com outros métodos de análise como sejam os radiométricos, por exemplo.  

Na África Central, embora a maioria dos países tenham arte rupestre, não é nas mesmas 

concentrações do norte e do sul do continente, é ainda pouco estudada e marcada por muitas 

diferenças. Se em alguns lugares a população não reconhece o significado da arte rupestre 

(República Centro-Africana), em outros, podemos encontrar os descendentes de seus autores 

(Tanzânia). 

Até agora, a Tanzânia tem mais dados do que outros países nesta área (Quénia, Uganda, 

Etiópia (Fig.6), República Centro-Africana, República Democrática do Congo, República do 

Congo e Gabão). Os sítios mais conhecidos estão em Kondoa (Fig.7) e Singida, com alguns 

paralelos estilísticos com pinturas do Sul da África.   
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Figura 6 - Sidamo, Etiópia.     

Figura 7 - Kondoa, Tanzânia. 

Fonte: TARA.5 

 

Representações naturalistas de animais e de humanos estilizados são as mais comuns 

(MASAO, 1982). Como a tradição da arte naturalista não continuou aqui, em tempos mais 

recentes, como aconteceu no sul de África, a sua interpretação é mais problemática. No entanto, 

algumas características, tais como a frequência das representações de elande, são comuns a 

ambas as áreas (PHILLIPSON, 2005). As representações posteriores incluem pessoas e animais 

aparentemente envolvidos em cenas domésticas e de caça. As gravuras são raras e 

correspondem a um período subsequente (ANATI, 2003). 

Na Tanzânia, na província de Kondoa, na borda ocidental do Vale do Rift, encontramos 

a arte ancestral Sandawe, desde um passado recente, até 9000 BP. Aqui existem mais de 150 

abrigos pintados, cujas imagens testemunham a transição da base socioeconómica de 

caçadores-recolectores, para o agro-pastoralismo, mostrando ideias e crenças diferentes 

associadas a diferentes sociedades. A arte inclui imagens naturalistas de animais, alguns 

padrões geométricos. As representações posteriores incluem pessoas e os animais em cenas de 

caça e domésticas. As pessoas muitas vezes parecem usar saias, com penteados estranhos ou 

uma espécie de coroa, bem como decoração do corpo, frequentemente segurando arcos e flechas 

(LEAKEY, 1983). 

As pinturas foram inicialmente estudadas por Mary e Louis Leakey no início dos anos 

50, do século passado.  

                                                 
5 http://africanrockart.org/tara-african-rock-art-photo-gallery/tanzania/?lang=es 
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No norte de Kondoa, o povo Hadza continuou a pintar abrigos até ao séc. XX. As 

populações que vivem próximas dos abrigos continuam a associá-los às suas práticas rituais. 

Na Tanzânia central predominam as pinturas; as gravuras existentes são raras e correspondem 

a um período tardio (ANATI, 1986; MABULLA, 2014).   

Na parte Ocidental, em Lopé-Okanda, no Gabão, encontramos uma paisagem cultural 

que agrupa sítios com evidências do Paleolítico, de há 400 000 anos, Neolítico, Idade do Ferro 

e arte rupestre, constituindo uma das principais rotas migratórias utilizada pelos Bantu e outros 

povos do Oeste Africano que usaram o vale do Ogooué para chegar, pelo norte, às densas 

florestas sempre-verdes do Congo e, pelo centro, ao Leste e Sul do Continente. Estes fluxos 

migratórios irão condicionar o desenvolvimento de toda a África Subsahariana (ANGOUE, 

2008). 

No Sul de África há uma outra grande e diversificada concentração de arte rupestre 

(Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Suazilândia, 

Zâmbia e Zimbabwe). 

Vamos encontrar as pinturas rupestres mais antigas na Namíbia, numas pequenas placas 

em pedra, com imagens de animais que, em 1969, surgiram na escavação da gruta Apollo 11. 

Nesta escavação foram expostos, por W.E.Wendt, níveis de Paleolítico Médio. As sete lajes de 

pedra com vestígios de pinturas naturalistas de figuras de animais, algumas policromas, foram 

encontradas em vários níveis, sendo que o mais antigo foi datado em cerca de 28.000 anos 

(WENDT, 1976). 

Outras pedras, desta feita gravadas, foram encontrados na gruta Wonderwerk, na 

Província do Cabo, África do Sul, com desenhos geométricos feitos de linhas e representações 

de animais, em vários níveis, cuja datação mais antiga anda em cerca de 10.000 anos 

(THACKERAY et al., 1981). 

Ainda na Namíbia, em Twyfelfontein (Fig.8) existe uma enorme concentração de 

gravuras (talvez uma das maiores de África) representando rinocerontes, elefantes, girafas, 

avestruzes e pegadas de animais e de humanos. Este sítio incluiu ainda seis abrigos pintados, 

com representação de figuras humanas e parece estar associado a comunidades de caçadores-

recolectores San, que viveram na região, ao longo dos últimos dois mil anos. As escavações 

que aqui ocorreram forneceram materiais da Late Stone Age (OUZMAN, 2002).  
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Figura 8 - Twyfelfontein. 

Fonte: TARA.6 

 

Em Brandenberg, também na Namíbia, existem mais de 1000 pinturas nos abrigos e 

grutas desta montanha, sendo uma das mais famosas a da “White Lady”, no abrigo Maack, num 

painel com muitas outras representações de figuras humanas, com menos pormenores e 

totalmente negras ou totalmente brancas. A “White Lady” tem braços e pernas pintados em 

branco e tem um arco na mão, por isso e porque surgem alguns antílopes no painel, muitos 

sustentam que se trate de uma cena de caça. Um dos antílopes tem pernas humanas podendo 

ser uma ligação ao xamanismo. Erroneamente chamada de "Dama Branca" porque a figura não 

é branca (mostra apenas os braços e as pernas pintadas de branco), nem representa uma mulher, 

possuindo atributos masculinos (WILLCOX, 1963). No entanto, ultimamente, há uma certeza: 

é a arte dos San. 

Pinturas e gravuras atribuídas aos San são também encontradas no Botswana, Lesotho, 

Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Suazilândia e Zimbabwe. A arte é 

extremamente variada, diferindo de região para região. Por exemplo, representações de elandes 

(o maior dos antílopes) tendem a dominar grande parte da arte Sul-Africana enquanto o cudo, 

outro tipo de antílope, e grandes elefantes parecem dominar a arte do Zimbabwe.   

Em Matobo Hills, no Zimbabwe (Fig.9), encontramos uma das maiores concentrações 

de arte rupestre na África do Sul, apresentando abrigos com ocupação humana desde o início 

da Idade do Ferro, com vários conjuntos de pinturas, continuando a ser para a comunidade, 

lugares sagrados ligados às suas atividades tradicionais. Aqui as pinturas são plenas de 

movimento: seres humanos são retratados a jogar, correr, caçar, dançar, deitados e sentados. Os 

                                                 
6

  http://africanrockart.org/tara-african-rock-art-photo-gallery/namibia/?lang=es 
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animais são facilmente identificáveis (PWITI & MWENGE, 1996). As primeiras pinturas 

(interpretação naturalista de pessoas, animais e árvores) estão associadas com a caça e recoleção 

e foram pintadas com ocre vermelho. As pinturas mais tardias e algumas gravuras exibem, 

principalmente, representações geométricas e esquemáticas, sendo atribuídas aos agricultores 

(PHILLIPSON, 2005). 

Em Tsodilo, no Botswana (Fig.10), encontramos mais de 4500 pinturas numa área de 

10Km2 do Deserto do Kalahari, com outros vestígios que permitem estabelecer uma sequência 

sobre a evolução humana e ambiental ao longo dos últimos 100 000 anos. As comunidades que 

continuam a viver aqui, consideram o local como um lugar de culto habitado por espíritos 

ancestrais.  

A mais emblemática das pinturas em Tsodilo é a de uma zebra que é a imagem mais 

frequentemente associada com Tsodilo. Outras pinturas incluem figuras humanas, em várias 

poses. Algumas pinturas surpreendentes como as baleias, e até mesmo alguns pinguins 

(RUDNER, 1965).  

 

    

Figura 9 – Matobo Hills, Zimbabwe.      

Figura 10 - Tsodilo, Botswana. 

 Fonte: TARA.7 

 

Chongoni, no planalto central do  Malawi, é uma área com 127 sítios com pinturas dos 

antepassados dos atuais Chewa, agricultores, mas também há aqui pinturas dos BaTwa, povos 

                                                 
7 http://africanrockart.org/tara-african-rock-art-photo-gallery/namibia/?lang=es 
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caçadores-recolectores que aqui habitaram a partir da Late Stone Age. Os sítios continuam a ser 

usados para cerimónias e rituais (SMITH, 1995). 

As pinturas são normalmente brancas ou vermelhas, com uma simbologia ligada às 

mulheres, a diferentes rituais e cerimónias. As pinturas vermelhas surgem debaixo das brancas 

e traduzem-se em representações geométricas, enquanto as brancas são mais naturalistas, com 

figurações zoomórficas e antropomórficas.  

O parque uKhahlamba/Drakensberg, na África do Sul, possui inúmeras cavernas e 

abrigos com a maior concentração de pinturas a Sul do Sahara, feitas pelos San, ao longo de 

4000 anos, de uma impressionante qualidade e diversidade de sujeitos, representando a fauna e 

seres humanos (PORTER, 2005). Nestas montanhas, o abrigo Game Pass, apresenta pinturas 

muito bem conservadas de elandes e de figuras humanas em posturas de corrida, de menores 

dimensões. Este sítio, no entanto, é mais famoso por um conjunto de imagens escondidas, num 

lado do abrigo. Foi extensa a análise dessas imagens que primeiro levou os estudiosos à 

conclusão de que a arte era um sistema de metáforas intimamente associada com a religião 

xamanística San (CLOTTES & LEWIS-WILLIAMS, 2007). Uma vez que esta metáfora foi 

identificada neste sítio, uma nova perspetiva se abriu para os estudiosos, e muitas outras 

metáforas e símbolos religiosos foram identificados na arte dos San (DOWSON, 1998).  

Aquele conjunto de imagens é composto de um elande intimamente associado com 

figuras antropomórficas. O elande apresenta um tipo de comportamento (o olhar, a posição do 

pescoço e das pernas, o pêlo ereto) característico de quando estes animais são feridos 

mortalmente pelas flechas envenenadas que os San usam para caçar. Há ainda uma figura de 

um teriantropo que sugere uma estreita associação entre o elande morrendo e a experiência 

extática de dançarinos San contemporâneos, em bailes, no Deserto de Kalahari, da Namíbia e 

Botswana, procurando alcançar energia sobrenatural. 

Para Lewis-Williams, embora algumas das pinturas possam ter sido feitas fora dos 

contextos rituais, a dança e arte eram essencialmente atividades religiosas (COOKE et al., 

1983). Este investigador e outros como Patricia Vinnicombe, Thomas Dowson, Sven Ouzman, 

e Anne Solomon puxaram o registro etnográfico para o estudo da arte rupestre, nesta parte da 

África. No entanto, aqui, não há apenas a arte dos San, de caráter naturalista e esteticamente 

muito bela; também encontramos manifestações de pastores Khoi-Khoi e de grupos agricultores 

ou falantes Bantu, como alguns investigadores preferem designar estes últimos, com 

predominância da arte esquemática, semi-naturalista e geométrica (SMITH, 1995). 
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Existe ainda um grupo importante das chamadas “pinturas brancas tardias” que ocupa 

um período que vai de há 1500 anos até um período recente (100 anos, sensivelmente), obra de 

povos Bantu, nas zonas Centro e Sul de África. Infelizmente, devido à natureza do pigmento 

muitos dos trabalhos desapareceram. Angola possui diversos sítios que podem ser incluídos 

neste grupo (Ebo (Fig.11), Caninguiri, Galanga, Cambambi, por exemplo). 

 

 

Figura 11 - Matembo-Cahundi, Ebo. 

Foto: Cristina Martins. 

2.1.1. Tradições e estilos 

No que respeita a “tradição” e “estilo”, seguimos os conceitos veiculados pela IFRAO, 

sintéticos, mas abrangentes – “Tradição enquanto conjunto de elementos de uma cultura 

passada de geração em geração, que no caso da arte rupestre se traduz em formas de expressão 

consideradas coletivamente como uma entidade étnica específica”; “Estilo” enquanto 

combinação de características distintas de expressão artística ou execução particular de 

determinada pessoa, pessoas, escola ou época” (IFRAO - http://www.ifrao.com/ifrao-

glossary/). Dentro desses conceitos, adotamos as terminologias relativas à arte rupestre 

utilizadas pelos arqueólogos africanos ou investigadores que há muito trabalham neste 

continente. 

Em termos gerais, há três tradições na arte rupestre, com estilos e conteúdos distintos 

que são em grande parte o resultado de diferenças na cosmologia e crenças: caçadores-

recoletores, pastores e agricultores.  

Dentro destas tradições existem diferentes estilos, com diferenças nas técnicas utilizadas 

para pintar e gravar (LEWIS-WILLIAMS, 1983; COULSON & CAMPBELL 2001).  
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O pigmento mais comum usado para as pinturas rupestres é ocre vermelho, com algumas 

pinturas em castanho, amarelo, preto e branco. Há alguma evidência de que o pigmento foi 

misturado com uma variedade de ligantes, tais como seivas vegetais, sangue, ovos e gorduras, 

mas as receitas exatas não são conhecidas (LEWIS-WILLIAMS, 1983). 

Quanto às técnicas utilizadas na maioria dos casos encontramos pinturas de traço fino, 

quase exclusivamente trabalho de caçadores-coletores, em ocre vermelho ou amarelo, argila 

branca, carvão preto ou óxido de manganês, feito com uma escova/pincel ou outro instrumento 

fino, usando técnicas como o contorno da imagem com uma única linha; o esboço da imagem 

com o interior cheio com linhas da mesma cor (característica da Tanzânia (ANATI, 1986)); a 

imagem monocromática com a cor toda preenchida (mais comum); o contorno numa cor com 

a imagem preenchida com outra cor ligeiramente diferente; a bicromia, em que dois conjuntos 

de cor são utilizados na mesma imagem; a policromia em que três ou mais cores são usadas na 

mesma imagem (mais comum na Namíbia, Zimbabwe, África do Sul e Lesoto); a policromia 

sombreada na qual várias cores se misturam para criar profundidade e sombreamento (mais 

comum no Lesoto e na região do Drakensberg da África do Sul); as marcas de mãos e pontos 

feitos com os dedos (DEACON, 2002). 

As pinturas feitas com o dedo, com pincel ou aplicador, na maioria das vezes por 

pastores e agricultores, surgem sob a forma de desenhos estilizados que incluem animais 

domesticados em monocromático vermelho, branco, preto; em dicromático (raro); marcas de 

mãos, tanto lisas como decoradas (DEACON, 2002; SMITH, 1995). 

As gravuras rupestres foram feitas em todas as tradições (DOWSON, 1992). Algumas 

gravuras mostram habilidade artística extraordinária com grandes pormenores. 

 

2.1.2. Datações 

O pensamento que inspirou as gravuras e pinturas nas rochas da África Austral remonta, 

pelo menos, 27.500 anos e persistiu em algumas áreas até o século XX.  

A data mais antiga é a média calculada a partir de quinze datas de radiocarbono sobre 

carvão vegetal de uma camada de ocupação em Apollo 11, gruta no sul da Namíbia. Sete 

pequenas lajes pintadas foram recuperados durante duas escavações em 1969 e 1972 (WENDT, 

1976). A próxima data mais antiga é do Matopos Hills no Zimbabwe, onde um material 

desprendido da parede pintada da Cave of Bees foi encontrado incorporado num depósito, no 

solo. Carvão vegetal desta camada relevante foi datado em cerca de 10.500 BP, dando uma 

idade mínima para a pintura original (THACKERAY, 1983). 
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As mais antigas gravuras rupestres datadas da região vêm de Wonderwerk Cave na 

província do Cabo, África do Sul. Cinco pequenas lajes com gravuras de animais e padrões 

geométricos não representacionais, e outros seis com linhas que podem ter sido parte de 

gravuras, foram encontrados em diferentes camadas. O carvão vegetal associado à mais antiga 

camada datada é de cerca de 10.200 BP e o mais novo de cerca de 2.000 BP (THACKERAY, 

1983).  

A maior parte da arte do sudeste da África do Sul foi feita por caçadores-recolectores 

cujas tradições persistiram ao até ao século XIX (LEWIS-WILLIAMS, 1990).  

Nos últimos 2.000 anos, pastores e agricultores metalurgistas entraram na região, 

adicionando ao corpus de arte rupestre diferentes estilos e conteúdos. A arte mais antiga nestas 

tradições pensa-se que terá menos de 1500 anos de idade e as mais recentes pinturas e gravuras 

foram feitas no final do Séc. XIX/início do Séc. XX. Em algumas áreas da África do Sul, 

Zâmbia e Malawi, a arte dos agricultores ainda estava a ser praticada por rituais de iniciação, 

no final do século XX (SMITH, 1995).  

Algumas descobertas e estudos reacendem as discussões entre investigadores sobre o 

conceito de “Arte” e o início do comportamento humano simbólico. É o caso da descoberta na 

gruta de Blombos, na província do Cabo, na África do Sul, de ferramentas sofisticadas, contas 

feitas de conchas de caracol perfurados e dois pedaços de ocre decorados com padrões 

geométricos, datados em 77.000 anos, em primeiro lugar, por termoluminescência 

(HENSHILWOOD et al., 2002) e, depois, por luminescência opticamente estimulada.  

Também na Tanzânia, bem como na África do Sul, e Namíbia descobriram-se materiais 

corantes com sinais de utilização, no interior das grutas com arte rupestre, em camadas 

arqueológicas dos últimos 50 000 anos, mas não foi possível determinar o que coloriram ou em 

que momento o Ser Humano começou a produzir arte (ANATI, 2003). 

A partir do ano 2000, em Pinnacle Point, na África do Sul, através das escavações 

dirigidas por Nilssen e Marean, foi possível recuperar materiais que vão desde os 35 mil anos 

aos 164 mil anos. Nas camadas mais antigas foram recuperados vários pedaços de ocre 

vermelho, esculpidos de diversas formas, uns, e moídos, outros. Os depósitos datados de 110 

mil anos incluem além de ocre vermelho, algumas conchas (MAREAN, 2010).  

Podem estes vestígios estar, de facto, associados a algum tipo de comportamento 

simbólico? 
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2.1.3. Etnografia 

Arte rupestre é o único meio deixado pelos nossos antepassados sobre o seu pensamento, 

como viam e retratavam o seu mundo. A maioria de arte rupestre pertence a culturas que 

desapareceram há muito tempo, sendo, agora, difícil entender porque os artistas a faziam, ou o 

que a sua arte significava para eles, mas quando é possível estabelecer pontes entre os autores 

ancestrais e os povos atuais, o trabalho torna-se profícuo. 

Na arte rupestre africana há casos onde é possível identificar os seus autores, por 

exemplo, na maior parte da arte da África do Sul, considerada como tendo sido feita pelos 

antepassados dos San. Na Tanzânia, os Sandawe e os Hadza consideram também que foram os 

seus antepassados os responsáveis pelos testemunhos pintados de Kondoa e Singida. 

Há uma riqueza de informações etnográficas dos séculos XIX e XX, que tem sido usada 

com sucesso para interpretar muitas das metáforas e símbolos na arte de caçadores-recolectores 

e, mais tarde, na arte dos agricultores. Esta informação dá uma visão sem precedentes sobre o 

significado e o contexto da arte rupestre.  

Em 1840, Arbousset e Daumas encontram as pinturas nas montanhas do Lesotho, 

considerando-as da autoria dos San (ARBOUSSET & DAUMAS, 2010). Em 1874, J.M. Orpen 

encontra as pinturas de Drakensberg com a ajuda de um guia San, que lhe fornece dados sobre 

a sua significação. Aquele envia os levantamentos das pinturas a W. Bleek, linguista alemão 

que trabalha no Cabo sobre as línguas e mitos San. Os informadores que trabalham com a 

família Bleek vão acrescentar novos dados que os levam a pensar tratar-se de figuras de 

natureza mitológica, versando sobre costumes e superstições daquele povo (LEWIS-

WILLIAMS, 1983). 

Atualmente, os estudos sobre os mitos San para compreender a arte rupestre ganham 

relevo, bem como as pinturas associadas ao Xamanismo. A teoria do Xamanismo foi proposta, 

em 1967, por Andreas Lommel, diretor do Museu Nacional de Etnologia de Munique, no livro 

“The world of Early Hunters”. Para ele, as pinturas das grutas europeias não representavam os 

animais, mas sim os seus espíritos. Em 1996, esta teoria foi retomada e aprofundada por Clottes 

e David Lewis-Williams na obra “Les Chamanes de la Préhistoire”, vendo na arte a descrição 

de práticas xamánicas e dando enfase à alteração dos estados de consciência (CLOTTES & 

LEWIS-WILLIAMS, 2007; DOWSON 1989, 1990). 

A etongrafia dos san foi também utilizada amplamente na interpretação da arte rupestre 

do Zimbabwe (HUFFMAN, 1983), Namíbia (DOWSON, 1992), Botswana (WALKER, 1991) 

e Tanzânia (LEWIS-WILLIAMS, 1987). 
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Há relativamente pouca etnografia que tem sido aplicável à arte dos pastores e, de facto, 

há apenas evidências circunstanciais de que a arte esquemática e altamente estilizada com uma 

ampla gama de padrões geométricos, melhor representadas na Tsodilo (Botswana), foi feita 

pelos primeiros pastores. Esta arte é atribuída aos pastores porque inclui animais domesticados 

e nos lugares onde ela ocorre com a tradição anterior, tende a estar sobreposta sobre o que é 

claramente arte de caçadores-recolectores (COULSON & CAMPBEL, 2001). No entanto, há 

arte dos pastores também encontrada sob a arte de caçadores-recolectores. Um bom exemplo é 

o Vale do Limpopo, onde houve um breve período de interação entre os dois grupos no I milénio 

da nossa era (HALL & SMITH, 2000). 

A arte dos Agricultores mostra algumas semelhanças gerais dentro da região e é bastante 

distinta da arte de caçadores-recolectores em vários aspetos. Ela tende a ser menos detalhada, 

mais esquemática, com uma menor gama de cores e temas. Em algumas áreas, as pinturas são 

chamadas "brancas tardias” porque onde ocorre sobreposição, elas estão sempre por cima e são 

feitas em branco. As tradições locais e registos etnográficos na Zâmbia e Malawi indicam que 

parte dessa arte estava integrada em práticas de iniciação de ambos os sexos e de rituais, como 

a produção de chuva. O significado dos desenhos é conhecido apenas para os iniciados (SMITH 

1995, 1997; ZUBIETA, 2009). 

O conteúdo da arte rupestre varia dentro da região, mas há vários temas que são 

suficientemente generalizados para indicar ampla continuidade geográfica e temporal na África 

Austral de caçadores-coletores, pastores e agricultores, durante o período em que pinturas 

rupestres e gravuras rupestres foram feitas. 

Existem variações na frequência de certos animais representados na arte rupestre da 

região. Essas variações não são um espelho da distribuição da fauna, mas uma indicação dos 

animais que os artistas e sua sociedade consideram significativos nas suas práticas religiosas e 

rituais. O elã predomina no Sudeste, o elã e elefante no sudoeste, enquanto no Zimbabwe, 

Namíbia e Tanzânia, o cudo e a girafa (GARLAKE,1987). 

Em algumas partes da África do Sul, Zâmbia e Malawi a arte rupestre é dominada por 

pinturas de agricultores que retratam símbolos significativos para as cerimónias de iniciação e 

práticas rituais. Uma imagem estilizada do crocodilo ou lagarto é mais comum em algumas 

áreas em que é um símbolo de poder, enquanto em outros, é a representação do gado 

domesticado que prevalece. A arte dos agricultores também regista atividades associadas com 

os tempos coloniais, como veículos ou armas de fogo. 
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Desenhos esquemáticos ilustrando pontos, ziguezagues, grades, linhas onduladas, linhas 

em “U”, círculos concêntricos são comuns e ocorrem em todas as tradições, não só na África 

do Sul, mas em outras partes do continente e do mundo. Na África do Sul, eles são mais comuns 

em gravuras rupestres do que em pinturas. Na tradição de caçadores-recoletores são levemente 

integrados em composições de linhas finas e gravuras; na arte dos pastores são, muitas vezes, 

mais comuns do que representações de pessoas ou animais; e na arte dos agricultores, podem 

ser combinados com outros desenhos estilizados.  

Na Tanzânia, no Malawi e no Zimbabwe, como fomos referindo, as grutas e os abrigos 

com arte rupestre continuam a ser frequentados pelas populações atuais e são considerados 

lugares de culto ou sagrados, sendo vistos como “casas dos espíritos” dos antepassados. As 

figuras são interpretadas como símbolos de passagem dos antepassados e mensagens que 

transmitem aos vivos; as pinturas mais recentes, como mensagens dos vivos para os espíritos – 

a arte funciona como meio de diálogo entre dois mundos, um meio de comunicação, terreno 

/espiritual. 

Em geral, pinturas e gravuras têm temas e imagens similares, mas as gravuras tendem a 

incluir menos detalhes e menos figuras humanas. A distribuição das duas técnicas é fortemente 

condicionada pela geologia. As gravuras ocorrem ao ar livre e estão, geralmente mas não 

exclusivamente, associadas com rochas ígneas como dolerito. Tais formações rochosas tendem 

a não formar abrigos. As pinturas rupestres, por outro lado, são mais comuns em áreas onde 

existem grutas ou abrigos em afloramentos de granito e rochas em formações sedimentares de 

calcário, arenito e quartzito. É raro encontrar as duas, pinturas rupestres e gravuras, no mesmo 

local, mas isso acontece, por exemplo, no Tchitundo-hulo, em Angola. 

Muitos sítios africanos com arte rupestre são Património da Humanidade, como por 

exemplo Drakensberg Park, na África do Sul, ou Twyfelfontein, na Namíbia, classificação que 

ajuda na preservação e conservação devido à exigência de critérios impostos pela UNESCO 

para a manutenção do título, mas outros há que estão em risco de desaparecer a cada dia que 

passa, especialmente aqueles dos quais pouco ou nada se sabe, por exemplo, em países como 

Moçambique ou Angola.
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2.1.4. Quadro síntese das tradições de arte rupestre em África 

Tradições de arte rupestre africana - Alguns Exemplos 

Caçadores-Recolectores 

Em comum a crença no mundo espiritual, variam em estilo, técnicas, cores e simbologia. 

 

Sahara e Norte de África Pigmeus 

(descendentes dos Batwa) 

 

Hadza/sandawe 

(leste africano) 
San 

- Pinturas e gravuras; 

- Representaçãao de animais extintos 

na região (girafas, hipópotamos, etc.); 

- Representação de antropomorfos com 

características peculiares (parecem 

flutuar?); 

- Registo da vida quotidiana; 

- Falta testemunho etnográfico / 

separação entre os autores da arte 

rupestre e as populações atuais. 

 

 
Djanet, Argélia. 

Fonte: Fonte: TARA.8 

 

- Pinturas; 

- Grande percentagem de figuras 

geométricas, ainda hoje 

associadas ao tempo e fertilidade; 

- Menor número de zoomorfos, 

muito estilizados;  
-Representações de 

antropomorfos estão ausentes; 

- Predominância do vermelho; 

- Pintadas com os dedos.  

 

 
Dedza, Malawi. 

Fonte: TARA. 

- Pinturas; 

- Representações de antropomorfos; 

- Grande variedade nas representações de 

zoomorfos; 

- Variedade nas representações: contorno 

linear, pontilhado, preenchimentos 

parciais, totais e reticulados. 

 

 

 

 

 
Kondoa, Tanzânia. 

Fonte: TARA. 

 

- Pinturas; 

- Representações detalhadas de 

zoomorfos e antropomorfos; 

- Multiplicidade de cores; 

- Associada às crenças e vida 

espiritual; 

- Complexo simbolismo. 

 

 

 

 

 
Drakensberg, África do Sul. 

Fonte: TARA. 

 

 

                                                 
8 http://africanrockart.org/tara-african-rock-art-photo-gallery 
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Pastores e criadores de gado 

- Pinturas e gravuras; 

- São encontradas em partes específicas da África, como o Corno de África, partes da África Oriental e Ocidental; 

- Quando pintada, tende a usar branco e vermelho como suas cores primárias; 

- O pigmento é geralmente aplicado com a mão; 

- Continuam a faltar estudos. 

 

Criadores de gado do Norte África Nilóticos Khoi Khoi 

 

- Evidências da domesticação de bovinos, ovinos e 

caprinos; 

- Representação requintada e detalhada. 

 

 

 

 

 

  
Gravura de Djanet, Argélia. 

Fonte: TARA.9 

 

- Etiópia, Quénia e Norte da Tanzânia; 

- Representações estilizadas de gado com chifres; 

- Representações de escudos e marcas de gado. 

- Pintadas em vermelho e/ou branco. 

 

 

 

 

 

 

 
Monte Elgon Quénia. 

Fonte: TARA. 

 

 

 

 

 

- Predomínio das formas geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Limpopo 

Fonte: Association of Southern African Professional 

Archaeologists.10 

 

 

 

                                                 
9 http://africanrockart.org/tara-african-rock-art-photo-gallery/algeria/?lang=pt 
10 http://www.asapa.org.za/cache/ce_img_cache/local/d3df29c50340d954/Khoekhoen_1_300_197_70.jpg 
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Agricultores 

- Sobretudo pinturas, mas também há gravuras. 

- Normalmente em abrigos rochosos; 

- Na maioria das vezes usam o branco como cor primária; 

- O pigmento é aplicado com a mão;  

- Muitos grupos de agricultores não fizeram arte rupestre, usando outras manifestações artíticas que poderiam ser mais facilmente escondidas (estatuetas de madeira 

e argila, pinturas nas cabana). 

 

Dogon 

(Mali) 
Warangi/Waburunge 

(Tanzânia) 
Chewa 

(Malawi, Zâmbia, Moçambique) 
Nguni  

(África do Sul) 

- Pinturas; 

- Único grupo conhecido em África 

que continua  a fazer arte rupestre. 

 - Pinturas são aplicadas com dedos; 

-  Pigmentos vermelhos, brancos e 

negros; 

 - Representações de antropomorfos, 

máscaras, armas, itens da cultura 

material, cobras, lagartos e outras 

imagens que tenham significado 

cosmológico; 

 -Ligadas à cerimónia de iniciação de 

masculina. 

 
Pinturas de Dogon 

Fonte: Senani P.11 

-Pinturas; 

- Representações de 

antropomorfos, zoomorfos e 

“figuras de braços abertos”;  

- Pinturas são aplicadas com 

dedos; 

- Associadas a locais para 

cerimónias de iniciação 

masculina. 

 

 

 

 

 
Pinturas de Kondoa,Tanzânia 

Fonte: TARA. 

-Pinturas; 

-Surgem no centro do Malawi, Zâmbia 

oriental e áreas vizinhas de Moçambique; 

-A cor primária utilizada é branco, muito 

espesso,  mas também surge o negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedza, Malawi, 

Fonte: TARA. 

 

-Gravuras; 

-Predominio dos geométricos; 

-Alguns investigadorees sugerem que os 

círculos representam fazendas - casas e 

celeiros, em torno de um curral de gado 

central. Às vezes cada cabana é 

representada por um ponto; outras vezes 

um círculo é usado para evocar o anel de 

cabanas ao redor do curral de gado; 

-Pouco estudado. 

 

 

 
Gravura Nguni  

Fonte: Association of Southern African 

Professional Archaeologists.12 

                                                 
11 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dogon_Circumsion_Cave_Painting.jpg#/media/File:Dogon_Circumsion_Cave_Painting.jpg 
12 http://www.asapa.org.za/content/page/nguni-rock-art 
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2.2. Angola – Contextualização geográfica, ambiental e etnolinguística 

 

 

 

Figura 12 – Mapa de localização de Angola no continente africano.13 

 

2.2.1. Localização 

A República de Angola fica situada na África Central, a sul do equador, sendo limitada 

a norte e nordeste pela República Democrática do Congo, ao leste pela Zâmbia, ao sul com 

Namíbia. A ocidente, pelo Oceano Atlântico. Do território angolano faz ainda parte a província 

de Cabinda, um enclave situado entre a República Democrática do Congo e o Congo (Fig.12). 

O território estende-se entre as latitudes de 4º 21` 26`` e 18º 02` 10``S e os meridianos 

de 11º 38`40`` e 24º 03`20`` E, com uma superfície de 1 246 700 km2, dividida em 18 províncias 

administrativas - Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuando, Cubango, Kwanza Norte, Kwanza 

Sul, Cunene, Huambo, Huíla, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Moxico, Namibe, 

                                                 
13 Mapa elaborado a partir do http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1- 
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Uíge e Zaire. A fronteira marítima de Angola mede cerca de 1560 km, enquanto a fronteira 

terrestre, 4690 km. A Capital do país é Luanda. 

 

2.2.2. Geomorfologia 

O relevo de Angola é marcado por quatro grandes zonas: a zona litoral, a zona de 

transição ou subplanáltica, a zona de cadeia de montanhas e a zona planáltica (ERVEDOSA, 

1980). 

O litoral compreende uma faixa de terras entre o mar e os 400 m, com uma largura 

bastante variável desde os 15 a 20 km a sul de Benguela, até aos 200 km na bacia do rio Kwanza. 

A zona de transição ou subplanáltica estende-se para o interior, apresentando uma 

espécie de escadaria, dado ser constituída por uma série de aplanações separadas umas das 

outras por degraus (ERVEDOSA, 1980). 

Na terceira zona encontra-se a “Montanha Marginal”, constituída por diversas elevações 

de altitude considerável, sendo que as mais importantes situam-se nas províncias do Huambo e 

Huíla.  

A zona planáltica ocupa parte do território, caracterizando-se pela monotonia, pois o 

relevo mantém-se quase invariável ao longo de quilómetros. As suas escarpas setentrionais 

representam a orla meridional da bacia do Congo e para sul descem gradualmente em direção 

às depressões continentais do Kalahari (ANTUNES, 1968). 

A maior altitude corresponde ao bordo ocidental do planalto – Serra de Môco, 2620 m. 

No interior, o maciço de Bié constitui um importante nó hidrográfico, onde se situam as 

bacias do Congo, Zambeze e dos rios que se dirigem para o oceano Atlântico (SACCO, 2005).  

 

2.2.3. Rede hidrográfica 

A rede hidrográfica de Angola apresenta-se ligada nomeadamente aos pontos mais 

elevados do planalto que aparta o país em dois segmentos quase idênticos: a setentrional, na 

sua maioria afluente da bacia do Congo; a meridional, afluente tanto da bacia do Zambeze como 

da bacia endorreica do Okavango (AMARAL, 2000). 

Toda a parte ocidental do território, bem como alguns troços do planalto, são 

diretamente tributárias do Atlântico. Dos rios que desaguam no Atlântico, excetuando o Congo, 

os mais importantes são o Cuanza e o Cunene. O primeiro tem 960 km de comprimento e uma 
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bacia de cerca de 149 000 km2. O segundo, com 945 km de comprimento e uma bacia de 105 

000 km2, nasce no Bié, perto do Huambo, percorrendo o planalto (ANTUNES, 1968).  

O Cassai atravessa vastas zonas florestais e o Cuango que nasce perto do Cassai tem 

mais de 1100 km de comprimento, 855 dos quais em território angolano. 

A bacia do Zambeze pertence à secção sudeste do país; corre 375 km em Angola e tem 

afluentes muito importantes na margem direita: o Lungué-Bungo e o Cuando. 

O rio mais comprido de Angola é o Cubango (975 km), também no sudeste (SACCO, 

2005).  

 

2.2.4. Clima 

Apesar de se localizar numa zona subtropical, Angola tem um clima que não é típico 

dessa zona, devido à convergência de três fatores: a corrente fria de Benguela, ao longo da parte 

sul da costa, o relevo, no interior, e a influência do deserto do Namibe, a sudeste (SACCO, 

2005). 

É possível considerar três grandes tipos de clima: o clima tropical húmido, com a estação 

das chuvas mais prolongada do que a seca ou do cacimbo (interior centro e leste de Cabinda, 

Zaire, Uíge, Malange e Lundas); o clima tropical seco, em que vigora mais tempo a estação 

seca em detrimento da estação das chuvas (faixa costeira a sul de Luanda até chegar à região 

do Namibe e restante fronteira sul); e por fim, o clima desértico, com temperaturas elevadas e 

escassa precipitação (deserto do Namibe). 

Existem, assim, variações extraordinárias entre o litoral e o interior. Ao norte e no centro 

interior domina o clima tropical, com temperaturas estáveis ao longo do ano, embora o norte 

seja mais húmido, típico da selva equatorial; no litoral, este clima modifica-se e torna-se mais 

suave por receber a influência do oceano; nos planaltos é a altitude que interfere suavizando o 

clima; ao sul, muito mais seco, passa-se gradualmente para uma região em que as precipitações 

atmosféricas diminuem até se tornarem quase nulas – estepes e deserto (AMARAL, 1983).  

Existem duas estações em Angola: uma seca e não muito fria, sobretudo no planalto, 

que vai de Maio a Setembro; e a outra quente e chuvosa, de Outubro a Abril. As máximas 

variam desde os 23 graus centígrados de Julho e Agosto até os 30 graus de Março.  

A precipitação tende a aumentar à medida que se avança do litoral para o interior, até 

um máximo de 1500mm anuais, na parte central do planalto e nas regiões do Nordeste (CRUZ, 

1940). 
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2.2.5. Flora 

 A posição geográfica e extensão de Angola permitem-lhe possuir uma imensa riqueza 

em espécies vegetais, desde arboretos higrofititos nas zonas mais húmidas, a xerofíticos na 

transição para o deserto, a mesofíticos no planalto interior.  

No Namibe encontra-se um autêntico deserto e nele a Welwistschia mirabilis, da família 

das gnetáceas (MENDONÇA, 1943). Nas margens dos rios, predominam as gramíneas e os 

prados extensos e Pungo Andongo apresenta uma das mais espantosas zonas florísticas 

tropicais. 

A floresta equatorial predomina em toda a parte setentrional do país e no enclave de 

Cabinda, bem como em toda a faixa costeira setentrional, muitas vezes coberta por mangues 

(sobretudo junto à foz dos rios) e nas regiões mais húmidas atravessadas pelos principais cursos 

de água, a floresta-galeria (NOGUEIRA, 1968).  

Encontram-se ainda todas as espécies de grande flora equatorial (SACCO, 2005): o 

mogno, a palmeira, a grande tacula e o musuemba, o Trymotococcus africanus (este cresce 

unicamente na África Ocidental).  

Latifólias sempre-verdes encontram-se por toda a parte até 350 m de altitude, onde 

aparece a floresta tropical de montanha, rica igualmente em árvores de grande folhagem 

persistente (ex. palmeira-dum, bananeira). Acima dos 1000m, predomina a savana, com 

eufórbias e acácias. 

A faixa costeira meridional é coberta por uma estepe de eufórbias, Aloé e Sanseviéria. 

Mais para o interior e para sul a estepe torna-se ainda mais rala (NOGUEIRA, 1968).  

 

2.2.6. Fauna 

A fauna de Angola é diversificada e abundante. Encontramos, neste país, quase todos 

os exemplares do ambiente equatorial e tropical (PIRELLI, 1964). 

 Na zona da savana e da estepe, abundam os herbívoros, como o hipopótamo 

(Hippotamus amphibius) e a girafa (Camelopardalis girafa), animais exclusivos da África 

tropical e austral, o elefante africano (Elephans africanus); o rinoceronte, de que existem duas 

espécies: o rinoceronte branco (Rhinoceros símus), bastante raro, e o rinoceronte preto (R. 

bicornis); a zebra (Equus zebra); numerosos ruminantes, como o boi doméstico; o carneiro, a 

cabra, o almiscareiro (Hyaemoschus aquaticus); numerosos representantes da família dos 

antílopes, como a gazela (Cervicapra bahor), a palanca (Hippotragus equinus), o “Quichôbo” 
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ou “Buzi” mergulhador tal como o hipopótamo, que habita no rio Cuchibi e Alto-Cuando, não 

se encontrando no Baixo-Cuando nem no Zambeze, pela presença aí de numerosos crocodilos; 

e outros, de variadas espécies (SACCO, 2005).  

Os carnívoros abundam nas zonas habitadas pelos herbívoros, dos quais se alimentam. 

Existem em grande número o leão (Felis leo), o leopardo (Leopardus jubatus), a hiena 

(Hyaena), a raposa, o chacal e outros. 

Na zona das florestas são muito abundantes os chimpanzés (Troglodytcs) e os macacos, 

especialmente dos géneros Crcopitecus e Cynocephalus. Existem ainda numerosas espécies de 

insectívoros e roedores. 

As aves são igualmente abundantes, encontrando-se distribuídas em três zonas distintas: 

a do litoral, fraca em vegetação, alberga cerca de 200 espécies diferentes; a zona média, 

montanhosa, coberta de magníficas florestas, possui mais de 250 espécies; na zona planáltica, 

onde a vegetação é muito rica e variada, o número das espécies é superior a 400 (PIRELLI, 

1964).  

 

2.2.7. Grupos etnolinguísticos e Etnolinguística Africana 

Angola apresenta uma multiplicidade de grupos étnicos e, com isso, uma diversidade 

linguística.  

Há que compreender as dinâmicas dos espaços socioculturais africanos, procurando 

estabelecer relações entre linguagem e cultura. O pressuposto linguístico não deve, no entanto, 

funcionar como único critério ou ser sobrevalorizado (mesmo para os linguistas), mas sempre 

como um de entre os muitos ditados pelas diversas ciências envolvidas na pesquisa, caminhando 

desde logo junto com a Antropologia.   

Tendo em conta o peso da linguística no estudo dos grupos étnicos angolanos, 

começamos por uma breve introdução às línguas africanas, para enquadrar as angolanas. 

 

2.2.7.1. As superfamílias das línguas africanas 

Em África não há uma identidade linguística, mas várias. As línguas faladas neste 

continente rondam os três milhares, cada uma da qual se encaixa numa das seguintes 

superfamílias (CHILD, 2003; HEINE & NURSE, 2000 e 2008): 

- Línguas Afro-asiáticas, faladas no Norte e Oeste Africanos e do Corno de África até 

ao Médio Oriente, incluindo as línguas Berber, Semítica, Chádica e Cuchítica. 
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- Línguas Nilo-Saharianas concentram-se, sobretudo no Sudão e no Chade, mas unem 

mais de uma centena de línguas desde sul do Egipto ao norte da Tanzânia e da Nigéria à 

República Democrática do Congo. Algumas das mais conhecidas línguas Nilo-saharianas são 

Kanuri, Songhay, Núbia e a família Nilótica, que inclui Luo, Dinka e Maasai. Ainda assim 

existem algumas dúvidas na classificação dos subtipos desta superfamília como a que respeita 

à inclusão das línguas Songhay (CHILDS, 2003). 

- Línguas Níger-Congolesas, o maior grupo de África em termos do número de línguas, 

espalham-se pelo Oeste, Centro e Sudeste Africanos. A maioria das línguas modernas da África 

Ocidental pertence a esta família. Estas são as línguas bantu, um dos ramos mais importantes 

desta superfamília, que apesar da enorme área de distribuição, mostra um grau de semelhança 

bastante grande. Também nesta superfamília surgem algumas controvérsias entre linguistas, 

como as questões relativas à inclusão de Mande e Dogon (HEINE & NURSE, 2000).  

- Línguas Khoisan que se traduzem em cinco subtipos, cuja relação entre si ainda não 

está claramente demonstrada: Khoi, Tuu e Kx'a, encontradas principalmente na Namíbia e 

Botswana; Sandawe e Hadza, na Tanzânia. Esta classificação linguística junta as línguas dos 

San e dos Khoi Khoi, caracterizadas pela existência de consoantes-clique. O termo Khoisan, 

proposto por J. Shapera, sendo uma combinação de duas palavras Khoi (que significa 

“homem”) e San (cuja raiz sa significa “acumular, colher frutos, arrancar raízes da terra, 

apanhar pequenos animais”). Trata-se, pois, de classificação baseada no estilo de vida de um 

grupo humano. (OLDEROGGE, 2010). 

Os San e os Khoi Khoi têm poucas características em comum, que passam pela cor da 

pele e pela presença de consoantes-clique em ambas as línguas, mas esta última característica 

não é exclusiva, sendo também encontrada nas línguas bantu do sudeste, como o zulu, xhosa, 

sotho (CHILDS, 2003). 

Poderão os Khoi Khoi, criadores de gado e conhecedores da tecnologia do ferro, ser 

originários do Nordeste africano, tendo-se expandido através das savanas da África oriental e, 

por isso, existir na Tanzânia, perto do lago Eyasi, o grupo Sandawe, cuja língua parece 

relacionada àqueles? É uma das hipóteses por esclarecer relativa às questões que se prendem 

com esta superfamília. 

Segundo o estudo “African Y chromosome and mtDNA divergence provides insight 

into the history of click languages” levado a cabo por investigadores do Departamento de 

Ciências Antropológicas e do Departamento de Genética, da Universidade de Stanford, nos 

EUA, cerca de 30 línguas do sul da África, falada por Khoi e San, são caracterizadas por um 
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conjunto de consoantes-clique e acompanhamentos fonéticos. Curiosamente, o idioma dos 

Hadzabe da África Oriental, embora não esteja intimamente relacionado com qualquer outra 

língua, partilha consoantes-clique com as linguagens dos Khoi e San (KNIGHT et al., 2003). 

A análise de segmento de ADN indica que a língua-clique Hadzabe e Jumid | 'hoansi 

(!Kung) San estão separadas por uma distância genética tão grande ou maior do que entre 

qualquer outro par de populações Africanas (MORTENSEN et al., 2003). A topologia da 

Árvore filogenética indica uma separação basilar dos ancestrais desses povos de língua-clique. 

A profunda divergência genética entre povos de língua-clique da África pode muito bem 

fundamentar a hipótese que consoantes-clique datam do início da história dos humanos 

modernos. Os cliques podem ter persistido por dezenas de milhares de anos, de forma 

independente em múltiplas populações ou os cliques podem ter sido mantidos, porque confere 

uma vantagem em determinados ambientes (por exemplo, durante a caça), tendo por isso, 

chegado até aos dias de hoje como forma de comunicação (MORTENSEN et al., 2003). 

As populações Bantu à medida que se expandiam pelo território africano parecem ter 

substituído ou absorvido aquelas que falavam línguas da família Khoisan (PHILLIPSON, 

2005). 

Em África também encontramos grupos de línguas que pertencem a outras famílias 

como as Austronésias, agrupando línguas com origem fora do continente africano, como 

acontece com a língua de Madagáscar, por exemplo, o malgaxe é uma língua malaio-polinésia 

(WEBB & KEMBO-SURE, 1998). 

Outras pertencem à família das línguas Indo-Europeias, desenvolvidas a partir do 

período colonial. O Português, o Afrikaans ou Africânder, o Inglês, o Francês, o Italiano e o 

Espanhol têm mantido o estatuto oficial em muitos países, e são largamente falados, em geral, 

como línguas francas. 

Existem várias outras famílias e línguas isoladas que ainda não foram classificadas. 

Durante um largo período de tempo os investigadores europeus acreditaram que os 

povos africanos não possuíam uma história original, própria, autónoma, que toda a sua evolução 

havia sido pautada por aquisições culturais graças a migrações de povos da Ásia. Na sequência 

deste pensamento, os linguistas formularam uma teoria, segundo a qual o desenvolvimento da 

civilização em África se deu devido à influência dos povos camíticos provenientes da Ásia – 

teoria Camítica, segundo a qual os povos camitas que falavam línguas flexionadas, vindos da 

Arábia chegaram ao Sudão, passando pela África do Norte. A invasão camita teria depois 
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atingido as savanas da África Oriental; a miscigenação das camitas com a população indígena 

teria dado origem aos povos de língua bantu (OLDEROGGE, 2010). 

Aquela teoria foi profundamente influenciada pelo pensamento de Hegel, para quem 

existiam os povos históricos, que contribuíram para o desenvolvimento da Humanidade e os 

povos não-históricos, que se colocam à margem do desenvolvimento universal. Segundo Hegel 

não há progresso histórico em África, pois os seus destinos estariam sempre ligados aos 

Europeus. Além disso, via na Ásia a origem da Humanidade (FAGE, 1981). 

A teoria camítica, no entanto, caiu no período entre as duas Grandes Guerras. Em 1924, 

foi descoberto o Australopithecus, na África do Sul, e depois outras descobertas sugiram na 

Tanzânia, no Quénia e na Etiópia, mostrando que a evolução do Homem parecia ter lugar no 

interior do continente africano, desmontando a teoria do povoamento de África por vagas 

migratórias asiáticas. 

A escola histórico-cultural veio, então, apresentar uma teoria que defendia a existência 

de “círculos de civilização” diferenciados, identificáveis a partir das culturas materiais. Estas 

aquisições culturais aconteceram devido às migrações, mas dentro do próprio continente 

africano. Leo Frobenius foi o primeiro a enunciar esta ideia, seguindo-se Ankermann e 

Stuhlmann (KI-ZERBO, 2010). 

As graduais descobertas de vestígios arqueológicos provaram que, de facto, existia um 

desenvolvimento cultural endógeno em África. A testemunhá-lo estavam, por exemplo, as 

pinturas e gravuras rupestres do Atlas, do sul da África e do Sahara. 

Há 5.000 anos o Sahara era uma região húmida e verdejante onde coabitavam caçadores, 

criadores de animais, pescadores e agricultores. As populações desta zona, não só tinham 

diferentes modos de vida, como também diferiam fisicamente: os Proto-Berberes, antepassados 

dos Árabes Berberes da África do Norte; os Etiópias ou Nilóticos, antepassados dos Peúles e 

dos Masai atuais; os Negros. Nas florestas equatorial e tropical viviam os Pigmeus e na África 

Austral os San.  

A seca progressiva do Sahara obrigou os Negros do Norte a deslocarem-se para os vales 

do Nilo, Níger e do Senegal, à procura de pastagens e de terras cultiváveis. Esta deslocação 

repeliu os Pigmeus para regiões inóspitas da floresta (Camarões, Zaire, Gabão, por exemplo) e 

os San para os desertos de Kalahari e da Namíbia. (MARCHAND, 1994). 
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2.2.7.2. Etnolinguística de Angola 

Em Angola, base etnolinguística compreende os grupos populacionais Bantu e uma 

minoria não-Bantu.  

O filólogo alemão Wilhelm Bleck foi quem utilizou pela primeira vez a palavra Bantu, 

em 1862, para designar o conjunto de línguas da mesma família, com características comuns, 

faladas, sobretudo, na África Subequatorial.  

O radical ntu, vulgar para a maioria das línguas Bantu, significa ser humano e ba é o 

plural. Assim, Bantu significa pessoas, seres humanos. Saliente-se que o termo bantu é apenas 

uma referência linguística, pois partilham o mesmo sistema linguístico, e não corresponde a 

uma unidade cultural e biológica como muitas vezes é dito, pois diferem grandemente do ponto 

de vista antropológico, no tipo de atividades económicas e até na organização social. 

Muitos são os investigadores que procuram encontrar a origem dos Bantu. Alguns, como 

Estermann (1983) sugerem que terão saído da região dos Camarões ou da bacia do Chade, 

contornaram a floresta a leste e, passando pela África Oriental, difundiram-se na parte 

meridional. Outros, como Harry Johnston (1919), acreditam que os Bantu vieram diretamente 

da região centro-africana, através da floresta do Zaire. Outros, como o linguista Malcolm 

Guthrie, situam o núcleo linguístico protótipo dos Bantu no Alto Zaire, apontando essa região 

como seu lugar de origem (KI-ZERBO, 2010).  

A carta etnolinguística de Angola é como um puzzle, de encaixes múltiplos, que 

ultrapassa as atuais fronteiras geopolíticas. Procuramos cruzar dados dos trabalhos de 

Estermann, Redinha, Mesquitela Lima, de alguns textos do sociólogo Paulo de Carvalho e 

informações do próprio Governo Angolano, para delinear um esboço dos grupos 

etnolinguísticos de Angola. 

A maioria das nações africanas é, como sabemos, um produto do colonialismo europeu, 

resultante das divisões da Conferência de Berlim, em 1885, não tendo sido respeitadas as 

fronteiras dos territórios dos povos africanos, a sua história ou relações étnicas. As fronteiras 

das então colónias africanas atravessam territórios antes unidos sob a soberania de vários 

estados autóctones. O território tradicional dos antigos estados africanos é repartido entre vários 

estados atuais, como é o exemplo do território atual de Angola, que inclui parte dos territórios 

de dez povos que antes do colonialismo europeu faziam parte de estados independentes com 

soberania própria e efetiva sobre o seu território tradicional.  

De todos, só os territórios dos Mbundu, dos Ovimbundu e dos Nhaneka-Humbe se 

circunscrevem ao espaço angolano. Os dos outros são todos atravessados pelas fronteiras 
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políticas delineadas após a Conferência de Berlim. Os Bakongo, por exemplo, repartem-se 

pelos estados de Angola, República Democrática do Congo e Congo; os Lunda-Tchokwe, cujo 

território é atravessado pelo rio Kassai, dividem-se entre Angola e a República Democrática do 

Congo, na província do Katanga; os Ganguela entre Angola e a Zâmbia; os Herero, os Ambo e 

os Donga, entre Angola e a Namíbia.  

Cada um dos grupos é dividido em diversos subgrupos, a cada um dos quais corresponde 

um dialecto. Em Angola existem nove grupos etnolinguísticos de origem Bantu (Tabela1). 

A resolução nº 3/87 de 23 de Maio, do Conselho de Ministros da República de Angola, 

define a título experimental os alfabetos de 6 das 10 línguas nacionais da família bantu 

existentes em Angola, definindo no Artigo 1º que “São aprovados a título experimental os 

Alfabetos das Línguas: «Kikongo», «Kimbundú», «Cokwé», «Umbundu», «Mbunda», e 

«Oxikwanyama»”. 

 

Tabela 1- Grupos etnolinguísticos de Angola de origem Bantu. 

 
Povo Idioma              

Bakongo Kikongo 

Mbundu (ou Ambundu) Kimbundu 

Lunda-Tchokwe Tutchokwe 

Ovimbundu Umbundo 

Ganguela Tchiganguela 

Nhaneka-Humbe Lunhaneka 

Herero Tchiherero 

Ovambo (ou Cuanhama) Ambo 

Donga Xindonga 

 

O grupo etnolinguístico Bakongo ocupa o Norte e o Noroeste de Angola, na área que 

abrange Cabinda até às linhas do rio Dande (províncias do Uíge, Zaire e parte do Kwanza-

Norte). A língua falada é o Kikongo (ou kikoongo) e tem diversos dialectos. Repartido aquando 

da partilha do Continente Africano, uma parte desse grupo passou para a República 

Democrática do Congo e para o Congo. 

A tradição diz que foi um chefe chamado Nimi a Lukeni que reuniu todos os clãs que 

falavam Kikongo, fundando o Reino do Congo, com capital em Mbanza Kongo, situada na 

província do Zaire. Dada a sua situação geográfica, foi o primeiro Reino contactado pelos 

portugueses, em 1482.   

Entre os rios Dande e Cuanza, o grupo etnolinguístico Mbundu espalha-se de Luanda 

até aos Lunda-Chokwes e termina a sul com os Ovimbundu (províncias de Luanda, Bengo, 

Malanje, Kwanza-Norte e ainda em pequenas bolsas no Uíge e no Kwanza Sul) (SANTOS, 
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1969). Antes da chegada dos Portugueses, os Mbundu tinham formado os Reinos do Dondo, 

Matamba e o Estado da Kissama. Dele faz parte a célebre rainha Ginga.  

O Mbundu reparte-se por onze subgrupos: Ngolas, Dembos, Jingas, Bondos, Bângalas, 

Songos, Ibacos, Luandas, Quibalas, Libolos e Quissamas. Compelidos a conviver com os 

Portugueses durante séculos, este grupo sofreu influência Portuguesa, com a fundação das 

primeiras instituições escolares na sua área, o que afetou a sua base cultural de origem Bantu. 

Os Ovimbundu são o grupo etnolinguístico mais numeroso. Ocupam o Planalto Central 

de Angola nas províncias de Benguela, Huambo, Bié, na maior parte do Kwanza-Sul e no Norte 

da Huíla. A sua língua, umbundu não tem fronteiras no interior do país, tendo uma presença 

forte no Congo, na Zâmbia e na Namíbia. Durante a ocupação colonial, este grupo sofreu grande 

influência Cristã e atingiu o maior índice de alfabetização, no país. 

Os Ovimbundu formaram vários Estados antes da ocupação colonial, de entre os quais 

se destacaram: Mbalundu, Wambu, Viye, Ndulu, Ngalangui e Chiaka. A sua língua, o umbundu, 

é a segunda língua mais falada em Angola (a seguir ao português).  

O grupo Lunda-Chokwe ocupa a província da Lunda, parte do Moxico e ainda se 

encontra nas províncias do Cuando-Cubango, Huíla e leste do Bié; compreende os Lunda-Lua 

Chimbe, Lunda-Demba e Chokwe. A sua presença mais a sul e cada vez mais dispersa, mistura-

se com a dos pequenos povos da região - os Nganguela.  

O grupo etnolinguístico Nganguela compreende os Luimbi, Luchaze, Bunda, Luvale, 

Mbuela, Kangala, Massi e Yavuma; encontra-se nas províncias do Cuando-Cubango, Moxico 

e parte do Cunene e Huíla. Os Nganguela destacam-se como pescadores e apicultores. Vivendo 

longe da costa e num habitat disperso, os Nganguela só foram dominados pelos portugueses a 

partir de 1920, tendo oferecido forte resistência. Divididos em subgrupos, não tiveram uma 

autoridade centralizada, contudo, formaram importantes reinos, dentre os quais se destacaram 

os Reinos do Kubango, de Massaka, ou da Raínha Lussinga, de Senge e dos Luvale. 

Os Nhaneka-Humbi, vizinhos dos Ovimbundu e dos Ovambo, espalharam-se pelas 

províncias da Huíla e do Cunene e compreendem entre outros, os Muíla, Humbi e Gambo. 

Dedicando-se à pastorícia e praticando uma fraca agricultura, de vida semi-nómada, também 

estes constituíram reinos fortes e mostraram resistência ao colonialismo. 

O grupo Ovambo, ocupando parte da província de Cunene até à fronteira com a 

Namíbia, é constituído por Kuanhamas, Kuamatuis, Evales e Kafimas. Praticam uma 

agricultura de subsistência e criação de gado e levam uma vida semi-nómada. A sua língua é o 

Oshivambo, a língua africana mais importante da Namíbia. Em Angola esta língua é geralmente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oshivambo


Problemáticas da Investigação Arqueológica em Angola 

42 

 

falada na forma dos dialectos próprios dos diferentes subgrupos. O subgrupo de maior destaque 

é aqui o dos Kwanyama ou "cuanhama", mas há ainda os Kwamatu, os Kafima, os Evale e os 

Ndombondola. 

Os Hereros encontram-se na província do Namibe, Sul de Benguela e Oeste de Huíla. 

Tal como os Nhaneca- Humbi e Ovambo dedicam-se à criação de gado. No sudoeste de Angola 

existem pequenos povos aparentados aos Herero, principalmente os Vakuval ("Mucubais"), os 

Himba e os Dimba. 

Os não-Bantu são numericamente muito reduzidos e encontram-se no sul do território 

angolano, no Cunene: os Ovakwisi (no deserto do Namibe), Ovakwepe (próximo ao Cunene) e 

!Kung (pequenas bolsas em Angola, Namíbia e Botswana). Têm sido nómadas ao longo dos 

tempos, porém com a influência dos povos Bantu, alguns adotaram uma vida sedentária, 

fazendo pequenas lavras, sem terem deixado a caça e a procura de fruta e mel. Possuem uma 

linguagem especial, caracterizada por cliques ou estalidos, que se insere na língua Khoisan 

(ALMEIDA, 1994). 

Para Clark, a maioria dos povos Bantu que vieram habitar Angola (à exceção dos 

Bakongos e talvez dos Ambundos, que seguiram a rota meridional, a oeste da floresta 

equatorial) eram originários da região dos Grandes Lagos, a leste da floresta equatorial, tendo 

entrado em Angola através da rota oriental, pela Baixa Cassange (rio Cuango), Lundas, Moxico 

e Cuando-Cubango (CLARK, 1963). No entanto, como referimos, a origem e expansão dos 

Bantu é ainda matéria de discussão entre os investigadores, permitindo mais do que conclusões, 

gerar várias hipóteses. 

A partir do ano 1.000 d.C., dá-se a proliferação de grande número de unidades tribais, 

na África Austral. Só depois do séc. XI se começa a verificar a competição pela terra; esta 

rivalidade é talvez uma das razões do desenvolvimento de numerosas autocracias centralizadas. 

Todas possuíam uma entidade cultural própria, podendo todavia agrupar-se em unidades mais 

extensas, com um vasto padrão cultural comum. Assim se construíram poderosos reinos como 

o do Congo (FLINT, 1976). 

Segundo autores como Estermann (1983), os povos Bantu terão chegado ao atual 

território de Angola no séc. XIII, com os Kikongos. Os Jagas terão chegado três séculos mais 

tarde e combatidos aqueles, empurrando-os mais para sul (FLINT, 1976). Ainda no séc. XVI 

chegam os Nhanecas ou Vanyanekas e os Hereros (ESTERMANN, 1983). 

O grupo Ngangela aparece no território angolano já pelo séc. XVII e um século mais 

tarde, os Ovambos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Herero
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No séc. XIX, o último povo a instalar-se em Angola foram os Cuangares ou 

Ovakwangali. Vieram do Oragem, na África do Sul, em 1840, instalaram-se primeiro no Alto 

Zambeze, com o nome Macocolos. Daí partiram para Cuangar, no extremo sudoeste angolano, 

onde permanecem entre os rios Cubango e Cuando (FLINT, 1976). 

Héli Chatalain, filólogo suíço, padre Carlos Estermann e o sociólogo angolano Mário 

Pinto de Andrade estão entre os primeiros que criaram uma metodologia para o estudo das 

etnias de Angola. 

O primeiro com base no estudo das línguas efectuou uma divisão etnossociológica dos 

povos angolanos. Estermann consagrou 52 anos da sua vida ao estudo das culturas e das 

civilizações dos povos do Sul e do Sudoeste de Angola. Mário Pinto de Andrade fez um 

levantamento bibliográfico de tudo o que se relacionava com as línguas de Angola. 

A estes se junta o nome de José Redinha, para quem existiam três áreas socioculturais 

– bantu, vâtwa e Khoi-San – e onze grupos etnolinguísticos – quikongo, quimbundo, lunda-

quioco, umbundu, ngangela, nhaneka-humbe, ambó, xidonga, herero, hotentonte-bosquímano 

e vátua (REDINHA, 1969). Com ligeiras alterações esta classificação foi retomada por José 

Quipungo, em 1987, que reconhece a existência em Angola, de três áreas socioculturais e treze 

comunidades etnolinguísticas – bakongo, ambundu-kimbundu, lunda-tchokwe, ovimbundu-

umbundu, ngangela-tchingangela, nyaneka-olunyaneka, ambo-tchikwanyama, helelo-tchielelo, 

xidonga, baluba-tchiluba, ovakwvisi, ovakwepe e Kung (KAJIBANGA, 2000).  

A pesquisa sobre os grupos etnolinguísticos angolanos revela-se difícil, pois desde logo 

se depara com divergências nas designações das comunidades étnicas que integram os diversos 

espaços socioculturais de Angola. Importa articular os dados de várias ciências como a 

linguística, a história, a antropologia, a sociologia e a arqueologia, para construir uma carta 

etnolinguística que corresponda, de facto, às realidades socioculturais do país. 

Em geral, os indicadores antropológicos fornecem referências mais estáveis que os 

indicadores da língua, que sofrem transformações rápidas, por vezes no espaço de algumas 

gerações. É o que acontece quando um povo emigra para um novo meio linguístico, ou ainda, 

em caso de invasão, quando os conquistadores e os autóctones falam línguas diferentes. 

Até agora, os grupos etnolinguísticos são apresentados quase como compartimentos 

estanques, com fronteiras físicas definidas. No entanto, embora entendamos que para efetuar 

um estudo desta natureza é importante balizar o espaço para ter uma ideia mais precisa de onde 

podemos encontrar este ou aquele grupo, também não podemos esquecer que estamos a falar 
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de seres humanos e, portanto, seres sociais, que contactam e convivem com outros. Assim, 

aquelas fronteiras tornam-se permeáveis e elásticas e não fixas e imutáveis.   

Outro conceito importante é o de “aculturação” - os grupos influenciam e recebem 

influências exteriores, e por isso é difícil definir características exclusivas e endogénicas de um 

determinado grupo. Veja-se o caso de muitos Ovimbundu que, por causa da guerra, fugiram 

das zonas rurais para as grandes cidades, transportando a sua língua para regiões onde antes não 

era falada. 

Em jeito de conclusão, a língua oficial de Angola é o Português, no entanto existem 

diversas línguas nacionais, das quais as de maior expressão são: quicongo (kikongo), 

quimbundo (kimbundu), chocue (tchokwe), umbundo, mbunda e cuanhama (kwanyama ou 

oxikwnyama) (Redinha, 1969). 

O principal grupo étnico bantu é o dos ovimbundos (1/3 da população angolana é deste 

grupo étnico), no centro-sul do país, o qual se expressa em umbundo, a língua nacional com 

maior número de falantes em Angola e é também falada na Namíbia. É conhecida por outros 

nomes: m'bundo, ovimbundu, mbundu do sul, nana, mbali, mbari e mbundu de Benguela. 

A segunda língua nacional mais falada é o quimbundo, falada pelos ambundos, os quais 

encontramos sobretudo no centro-norte (Luanda-Malange e Cuanza Norte). Era a língua do 

antigo reino dos N`gola (SANTOS, 1969). 

No Uíge e Zaire encontramos o quicongo falado pelos bacongos. Apresenta diversos 

dialetos. Era a língua do antigo reino do Congo. 

O chocué é utilizado pelos quiocos que ocupam o leste (da Lunda Norte ao Moxico). 

Cuanhama, nhaneca e mbunda também são línguas de origem bantu; já no sul, onde 

encontramos povos não bantu, as línguas têm origem na famíllia khoisan (ALMEIDA, 1994). 

Por áreas (Fig.13), encontra-se o Quicongo em Cabinda e no Noroeste; o Quimbundo 

entre o mar e o rio Cuango, ultrapassando-o para leste e a sul transpõe o baixo e médio Cuanza 

(MILHEIROS, 1967). 

 O Lunda-quioco aparece desde o ângulo superior direito do quadrante nordeste até à 

proximidade da fronteira sul (rio Cubango) e o Umbundo a meio da metade oeste de Angola, 

subindo da beira-mar para as terras altas. 

Na fronteira Leste, o Nganguela- Vangangola, desde a bacia do Zambeze ao Cuando e 

nos ramos superiores do Cubango. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Angolana
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O Nhaneca-humbe surge nos territórios do curso médio do Cunene; o Ambó ao longo e 

ao meio da fronteira sul; o Herero no canto sudoeste de Angola e o Xidonga, no ângulo sudeste, 

entre os cursos do Cubango e do Cuando (Fig.13). 

A população de origem não bantu vive em pequenos núcleos a sul do paralelo 14, 

dispersando-se pela faixa sul do território. Utilizam uma linguagem de cliques e são 

representadas pelos grupos Quede e Vátuas – Cuíssis ou Cuepes (CLARK, 1959). 

 

 

Figura 13 - Mapa etnolinguístico de Angola.14 

 

 

 

2.3. Grandes linhas da Investigação Pré-histórica em Angola 

2.3.1.Teorias contemporâneas da pesquisa arqueológica em Angola  

Para compreender o modo como a Arqueologia se desenvolveu em Angola, é importante 

fazer uma reflexão sobre as bases em que esta área de conhecimento assentou na Europa, 

nomeadamente em Inglaterra, França e Portugal, países de origem da maior parte dos 

investigadores que trabalharam naquele país. 

Em Angola, a pesquisa arqueológica remonta ao séc. XIX, pelo que será também a partir 

deste período que teremos em atenção a evolução das teorias arqueológicas e antropológicas. 

                                                 
14 Fonte: http://lingalog.net/dokuwiki/cours/jpc/palops/cinco/angola. 
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Em Portugal, em 1863, constitui-se a “Associação dos Arquitectos Civis e Archeólogos 

Portugueses”, presidida por Joaquim Possidónio da Silva, arquiteto de formação francesa e 

defensor de uma arqueologia reducionista, vocacionada ao “Belo & Bonito”.  

A partir da década de 60 do séc. XIX difundiu-se a preocupação de conservar 

monumentos e sítios arqueológicos. Começa a existir uma “consciência social”, atitude que 

fomentou o progresso da Arqueologia em Portugal, marcada por nomes como Martins 

Sarmento, Estácio da Veiga, Carlos Ribeiro, Nery Delgado e Pereira da Costa. Entre estes 

destaca-se Nery Delgado que, em 1890, publica “Quelques mots sur les collections des roches 

de la province d`Angola par le Rev. Pe. Antunes”, trabalho que marca o início do estudo do 

Paleolítico em Angola (ERVEDOSA, 1980). 

Por esta altura, Estácio da Veiga aconselha um programa de regionalização, com 

divisões coordenadoras da atividade arqueológica, com museus, bibliotecas e programas 

editoriais próprios, com a finalidade de estabelecer as respetivas Cartas Arqueológicas 

regionais e proteger os patrimónios locais. Propõe introduzir o ensino da arqueologia na 

Instrução Pública, mas sem sucesso. 

Ainda no séc. XIX, a antropologia marcada pela teoria da evolução de Darwin, 

considerava a sociedade europeia como o auge do processo evolucionário. Assim, surge o 

conceito de “civilização” que ajuda a classificar as sociedades autóctones de outros continentes 

como “primitivas”, justificando a posteriori o processo colonial, que permitiria levar o 

“progresso” aos povos tidos como “inferiores”. 

Em Inglaterra, John Lubbock publicou, em 1865, “ Prehistoric Times”, mostrando-se 

muito empenhado em transformar a arqueologia em disciplina e participando nos debates sobre 

a teoria evolucionista. Ele inventou os termos Paleolítico e Neolítico. Apresentou uma 

perspetiva Darwinista da natureza humana e do desenvolvimento, apoiada na noção de 

inferioridade das classes mais baixas e dos aborígenes, com base em diferenças biológicas, de 

acordo com o pensamento que vigorava na época (LUBBOCK, 1865). 

Nesta época, o antropólogo britânico Edward Burnett Tylor no seu trabalho "Primitive 

Culture and Anthropology” define o contexto do estudo científico da antropologia, baseado nas 

teorias evolucionistas de Charles Lyell. Para Tylor a cultura é todo o complexo que inclui 

conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo 

homem como membro da sociedade; todo o comportamento extra-somático humano e cultural. 

Ao contrário de muitos de seus antecessores e contemporâneos, Tylor afirma que a 

mente humana e suas capacidades são as mesmas a nível mundial. Isso significa que uma 
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sociedade de caçadores-recolectores que possui a mesma quantidade de inteligência que uma 

sociedade industrial avançada. A diferença, segundo ele, é a educação, que considera como 

conhecimento acumulado e metodologia que leva milhares de anos para adquirir (TYLOR, 

1920). 

Em 1880, o também britânico Augustus Pitt-Rivers herdou uma propriedade que possuía 

material arqueológico dos períodos Romano e Saxão. Aquele inicia escavações pelos 20 anos 

seguintes, introduzindo a ideia rigor, com registo da escavação, cortes, desenhos de campo, etc. 

Para ele, todos os artefactos deviam ser recolhidos e catalogados, pois eram importantes para a 

compreensão do passado, rompendo assim com a prática arqueológica anterior, segundo a qual 

só os objetos valiosos, bonitos ou raros eram guardados. O seu trabalho veio a inspirar Mortimer 

Wheeler, entre outros (BICHO, 2006). 

Com Émile Durkheim e Marcel Mauss, a partir do final daquele século os factos sociais 

começam a ser considerados mais complexos do que até então e a investigação antropológica 

ganha uma nova dimensão, embora ainda se mantivesse um certo determinismo biológico, 

considerando que as diferenciações culturais tinham a ver com as diferenças biológicas.  

No Funcionalismo, com a influência da antropologia social de Malinowski e Radcliffe-

Brown e da sociologia de Durkheim, a sociedade é percecionada como um sistema com as 

instituições a preencher funções diversas. A função sustentaria a estrutura social, permitindo a 

coesão, fundamental, dentro de um sistema de relações sociais (DURKHEIM, 2002). 

Nos finais do séc. XIX e início do séc. XX, o arqueólogo sueco Oscar Montelius define 

o modelo difusionista que coloca a origem da civilização europeia no Próximo Oriente e o 

conceito de seriação enquanto método de datação relativa. Indicava datas relativas a artefactos 

em coleções de museus, que muitas vezes não tinham registos fiáveis, a partir de comparações 

com outros artefactos, criando uma sequência cronológica específica para o local. A 

arqueologia deste período tinha como objetivo fundamental reconstituir sequências 

cronostratigráficas (BICHO, 2006). 

No início do séc. XX desenvolve-se a Geografia Humana, o que permite integrar a 

História no espaço e abrir novas perspetivas à análise histórica. A criação em 1929 dos “Annales 

d`Histoire Economique et Sociale”, por Lucien Febvre e Marc Bloch acelerou o combate à 

história tradicional, factual, associada à narração dos acontecimentos. Buscaram construir uma 

história total, incluindo manifestações políticas, económicas, sociais e culturais, ao mesmo 

tempo que procuraram o contributo de outras ciências humanas. 
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No fim da primeira década do Séc. XX surge o conceito de cultura arqueológica, 

traduzido num conjunto de artefactos semelhantes, de determinada época e que representariam 

um povo, com uma cultura definida e que ocupava um território delimitado. Este modelo surgiu 

na busca das origens pré-históricas dos povos europeus, aparecendo na Alemanha, com Gustaf 

Kossina, que substitui a abordagem evolucionista oitocentista pela abordagem histórico-

culturalista, pois para ele, os mais simples não evoluem necessariamente para mais complexos 

(TRIGGER, 1992).  

Gordon Childe defende também o histórico-culturalismo, mas retirou os pressupostos 

racistas do modelo original e desenvolveu o conceito de cultura arqueológica que defende como 

uma associação recorrente de artefactos. Segundo ele é necessário ver conjuntos artefactuais 

para se retirar conclusões, pois cada coisa por si só nada vale. Considera ainda que a Pré-

História Europeia é um mosaico de culturas e associou esta ideia ao difusionismo de Montelius 

(BICHO, 2006). 

Posteriormente, Grahame Clark, tal como Childe, apresentou uma visão essencialmente 

funcionalista da Arqueologia (BICHO, 2006). Clark defende a necessidade de estudar o 

contexto ambiental das ocupações humanas. Chama a atenção para o estudo das dimensões do 

comportamento humano e não apenas dos seus produtos. Para ele os elementos culturais são 

parte do funcionamento adaptativo e a cultura destinava-se a assegurar a sobrevivência da 

sociedade. 

Em Portugal, no ano de 1934, tem lugar no Porto o 1º Congresso de Antropologia 

Colonial tendo como ponto de partida os estudos de Mendes Corrêa. É a partir daqui que se 

considera importante fomentar de forma sistemática a pesquisa nas áreas da Antropologia, 

Arqueologia e Pré-história nas Colónias Ultramarinas. Nesse sentido, foram criadas as Missões 

Antropológicas e Etnológicas da Junta das Missões Geográficas e Investigações Coloniais 

(depois em 1945, apelidada de Junta de Investigações Coloniais e posteriormente, do Ultramar), 

que há muito vinha a desenvolver trabalho na área da Geografia nas então províncias 

ultramarinas. A teoria do funcionalismo que procurou estabelecer um novo método 

antropológico e se tornou num marco ao considerar a importância da observação direta de 

grupos sociais quanto ao seu comportamento e organização, teve alguma importância no plano 

de trabalhos desta instituição. 

Após a II Guerra Mundial, as estruturas geopolíticas e epistemológicas mundiais 

sofreram uma enorme alteração. O paradigma histórico-culturalista, que servira para apoiar 

nacionalismos violentos, foi progressivamente abandonado. Nos anos 60, são recuperadas 
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algumas teorias evolucionistas, ainda que reformuladas. O neoevolucionismo será responsável 

pela criação de uma perspetiva funcionalista no registo arqueológico. 

Torna-se por esta altura evidente que os campos antropológico e arqueológico se 

encontram dominados por uma perspetiva eurocêntrica e teleológica, completamente 

insustentável perante a nova realidade política e social.  

A partir de 1946, os Annales tomam o título de “Annales. Economies.Societés. 

Civilizations”, empenhando-se então na construção de uma história problemática que permita 

compreender o presente pelo passado e vice-versa. Após a morte de Febvre, em 1956, assume 

a direção Fernand Braudel que introduz a teoria da longa duração naquela escola, o que 

implicará que a história se passe a preocupar com a associação da estrutura com a permanência 

e a continuidade (BURKE, 1992). 

Apesar de utilizado por Malinowiski, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard e outros foi 

com Lévi-Strauss que o conceito de "estrutura" se tornou mais abstrato e ligado a questões mais 

sociais. 

Na origem do Estruturalismo está o trabalho do linguista suíço Ferdinand de Saussure. 

A teoria que este desenvolveu consistia na explicação da linguagem como um sistema de sinais 

onde o significado das palavras (significantes) dependia tanto da sua relação com outras 

palavras como dos conceitos (significados) com que se relacionam. 

Inspirados na sua obra, os estruturalistas consideram que uma grande parte, ou mesmo 

toda a atividade humana, se encontrava codificada como a linguagem, sujeita a regras de 

gramática e sintaxe. 

A inspiração de Lévi-Strauss assentou na Linguística Estruturalista. Segundo ele, há 

elementos universais na estrutura do pensamento humano e todo o pensamento opera através 

de pares de oposição. Para defender esta sua tese, Lévi-Strauss analisa milhares de mitos nas 

mais variadas sociedades humanas encontrando nelas modos de construção análogas em todas. 

Para o estruturalismo de Lévi-Strauss, a diversidade humana não é importante, e sim a 

similaridade humana de pensamento. Nesta teoria, o conceito de cultura ganha um sentido 

residual, em que a identidade de grupo é fundamental na construção da Pessoa Humana 

(LÉVIS-STRAUSS, 1978, 2009, 2010). 

No entanto, o estruturalismo não foi capaz de apresentar qualquer explicação teórica 

para a origem da mudança. Assim, a corrente foi gradualmente substituída pelo pós-

estruturalismo. Entre os nomes mais sonantes desta teoria encontram-se o de Roland Barthes, 
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Jacques Derrida, Michel Foulcault e Julia Kristeva.O maior impacto provocado por estas duas 

correntes a nível do pensamento arqueológico foi a ênfase na análise simbólica.  

Em 1958, surge o trabalho de Gordon Willey e Phillip Phillips “Method and Theory in 

American Archeology”, no qual referem que “Arqueologia Americana é antropologia ou é 

nada” (WILLEY& PHILLIPS, 1958). Esta ideia implicava que os objetivos da arqueologia 

eram os da antropologia, os quais serviam para responder a questões sobre os seres humanos e 

sobre a sociedade. Isto representava uma crítica ao Histórico-Culturalismo, segundo o qual os 

arqueólogos pensavam que qualquer informação que os artefactos tivessem sobre o passado das 

pessoas e do seu modo de vida, estava perdido a partir do momento em que passassem a figurar 

no registo arqueológico. Tudo o que sentiam poder fazer eram catálogos, descrições e 

cronogramas baseados em artefactos.  

Aquele trabalho serviu de estímulo à obra “New Perspectives in Archaeology”, de Lewis 

e Sally Binford, em 1968, juntamente “Analytical Archaeology”, de David Clarke, marcam o 

aparecimento da Arqueologia Processual. Estes autores acreditam que a Arqueologia só pode 

ser tratada num âmbito científico. A arqueologia processual valoriza o tempo/mudança, tendo 

como objetivo principal, compreender as causas das mudanças culturais (processo cultural) nos 

contextos culturais e ambientais em transformação, devendo os arqueólogos dar prioridade à 

explicação em vez da descrição dos contextos.  

Para Lewis Binford cultura é um comportamento adaptativo extra-somático. Adapta a 

perspetiva sistémica, definindo três subsistências essenciais: tecnologia, organização social e 

ideologia, que se moldam nos artefactos. 

Como arqueólogos processualistas surgem ainda Colin Renfrew (arqueologia 

cognitiva), K. Flannery (teoria dos sistemas); R. Dunnel (neodarwinismo).  

A teoria dos sistemas em arqueologia é uma aplicação da Teoria dos Sistemas e Sistemas 

de Pensamento, com génese no trabalho de Ludwig von Bertalanffy, de 1950, e introduzida na 

arqueologia uma década mais tarde por Sally e Lewis Binford em "New Perspectives in 

Archaeology" e por Kent Flannery em "Archaeological Systems Theory and Early 

Mesoamerica". Cultura era agora apenas um outro sistema natural que pode ser explicado em 

termos matemáticos.  

A arqueologia cognitiva, dentro do processualismo, pretende conhecer  não apenas o 

pensamento do homem no passado, mas o sistema cognitivo que com o passar do tempo se foi 

desenvolvendo e compondo as capacidades que constituem o complexo comportamento 

humano. No seguimento dessa ideia fulcral, para David Clarke a arqueologia tem como objetivo 
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compreender as dinâmicas da sociedade, diz que é o que faz a História, mas apoiada pela 

antropologia. Para Colin Renfrew o que interessa estudar não são as funções, mas compreender 

os indivíduos e como estes pensavam (BICHO, 2006). 

A partir da década de 1980, começam a surgir críticas mais contundentes ao 

processualismo. Nas ciências humanas em geral difundia-se o pós-modernismo e as críticas à 

ideia da verdade científica.  

Alguns como Ian Hodder, que publica em 1982, “Symbols in Action”, começam a 

salientar que havia uma dimensão simbólica na cultura que tinha que ser considerada. 

A publicação de “RE-Constructing Archaeology” por Michael Shanks e Christopher 

Tilley, em 1987, marcou o processo de reconstrução da arqueologia, considerando os 

pressupostos histórico-culturais e processuais como discursos ao serviço de potências 

imperialistas e de exploração.  

O Pós-processualismo assume uma crítica pós-moderna ao Processualismo, rejeita o 

método hipotético-dedutivo, desenvolve os estudos epistemológicos e abordagens 

diversificadas. Ao mesmo tempo, a Teoria dos Sistemas é entendida como demasiado inflexível 

e determinística, dando lugar a uma conceção sistémica da cultura: o fenómeno social total de 

Marcel Maus, que só será transposta para a arqueologia com o advento das correntes pós-

processuais.  

Os pensadores da escola dos Annales provocaram também um grande impacto no 

pensamento pós-processualista, ao sublinhar a importância de dar voz às minorias e aos 

vencidos da História. 

O pós-processualismo vai manter alguns pontos em comum com a Nova Arqueologia, 

por exemplo, para ambas as correntes a arqueologia desempenha um papel mais importante do 

que a mera documentação de vestígios de sociedades passadas, pois permite construir algum 

tipo de conhecimento sobre estas. No entanto, as duas correntes discordam em alguns pontos 

essenciais: o pós-processualismo refuta a existência de leis universais, rejeita o modelo 

positivista e a conceção de conhecimento imparcial, critica a Teoria dos Sistemas, exige uma 

maior aproximação às ciências e dá importância à análise simbólica. 

A partir da década de 1990 há um crescente pluralismo interpretativo na arqueologia.  

2.3.2. A investigação arqueológica em Angola e as grandes temáticas 

Diogo Cão, navegador ao serviço do rei D. João II de Portugal, terá chegado à Foz do 

Rio Zaire, no então Reino do Congo, em 1482. Aí terá encontrado uma civilização local bem 
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estruturada e solidamente implantada no território. Sobre esses povos chegarão relatos de 

expedicionários e missionários, como os que podemos encontrar em “istorica descrizione d`etre 

regni, Congo, Matamba e Angola” de Cavazzi de Montecuccolo (1687) ou “Relatione del reame 

di Congo e delle circonvicine contrade”, de Filipo Pigafetta e Duarte Lopes (1591). 

Nesta época, os africanos são pejorativamente descritos e considerados, bem como as 

suas criações – ou são obra do demónio ou são grotescas. 

A partir de meados do séc. XIX, começaram a consolidar-se na Europa várias disciplinas 

científicas, tais como a geografia e a antropologia, em parte ligadas com o interesse cada vez 

maior da Europa no conhecimento do continente africano. No fim de oitocentos, com os 

relatórios de viagem e a publicação dos primeiros sítios de arte rupestre, a publicação de 

diferentes manifestações artísticas como pinturas corporais, tatuagens e pinturas murais, por 

exemplo, a visão dos europeus sobre os africanos torna-se um pouco menos negativa, embora 

continuem a ser considerados como “seres inferiores”, “selvagens” ou “primitivos”.  

Ao séc. XIX remonta também o início da investigação arqueológica em Angola. Em 

1816, uma expedição científica dirigida por J. C. Tuckey traduz-se, dois anos depois na 

publicação da “Narrative of expedition to explore the river Zaire usually called the Congo in 

South Africa”, apresentando o primeiro trabalho de reprodução e interpretação de gravuras 

rupestres encontradas em Angola, levado a cabo por um oficial Inglês, o tenente Hawkey. 

Tuckey não faz referência em que margem do rio se localiza a rocha com gravuras, mas 

tendo em conta que ainda hoje existe uma povoação com o nome Pedra do Feitiço, indicia que 

não deverá ficar muito longe. Segundo Ervedosa (1980) o atual local parece não corresponder 

ao local retratado nesta obra. Não partilhamos por completo desta opinião, tendo em conta a 

comparação de fotografias recentes com a reprodução efetuada por Hawkey, no entanto, só com 

um trabalho de campo rigoroso se poderia chegar a uma conclusão definitiva. - “July 25th. At 

day-ligth we observed the Fetiche Rock bearing W. by S., and the Beacon Rock NE. I visited 

the Fetiche Rock, wich is a colletion of masses of the oldest granite, mixed with quartz and 

mica, running into the river perpendicularly and entirely isolated, the land behind it being a 

plain with reedy grass and some corn plantations.” (TUCKEY, 1818: 95). 

Há ainda, naquela obra, a referência a um sacerdote de Nóqui, povoação esta na margem 

esquerda do rio, não muito distante daquela outra e, portanto, em território atualmente angolano. 

Segundo o que Hawkey conseguiu apurar em relação às figuras representadas “they had 

any connection with the religious notions of the people, though they went by the name of 

fetiches. They were said to be work of a learned priest of Nokki, who taught the art to all those 
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who chose to pay him” (TUCKEY, 1918: 381). Havia representações de animais, pessoas, 

algumas das quais armadas de espingardas, objetos e signos. 

 David Livingstone, missionário britânico e explorador, que esteve no interior do 

continente africano por várias anos, menciona, em 1857, a existência de pegadas gravadas em 

Pungo Andongo (GUTIERREZ, 1996). Segundo, a tradição oral tratam-se das pegadas da 

rainha Ginga (que se tornou Ana de Sousa, após o batismo, tendo sido a oitava soberana do 

Reino da Matamba).  

Livingstone tornou-se o primeiro europeu a atravessar, em largura, a África meridional. 

Durante mais de 15 anos, atravessou duas vezes o deserto de Kalahari, navegou o rio Zambeze 

de Angola até Moçambique, procurou as fontes do Nilo, descobriu as cataratas Vitória, foi o 

primeiro europeu a atravessar o lago Tanganica. Cruzou o Uganda, a Tanzânia e o Quênia.  

Hermegildo Capelo e Roberto Ivens voltam a mencionar as pegadas gravadas de Pungo 

Andongo anteriormente referidas por Livingstone – “ na rocha próxima da encosta de um dos 

penedos, de pegadas humanas à mistura com as de quadrúpede, certamente cão, que nós vimos 

e desenhámos por serem autênticas” (CAPELO E IVENS, 1881). 

Estes foram nomeados segundo a estratégia portuguesa à época, para o continente 

africano, que privilegiava a ocupação efetiva através da exploração e colonização em 

detrimento dos direitos históricos, para demonstrar a presença portuguesa no interior da África 

Austral, face às ameaças de outras potências como a Inglaterra e a França. 

 A partir de 1880, face ao início da industrialização na Europa, acentuou-se o apetite por 

colónias em quase todos os países europeu, pois havia necessidade de matérias-primas e novos 

mercados. A África e Ásia ficaram na mira das potências europeias, que começaram a disputar 

territórios naqueles continentes. Foi quando Bismarck convocou a Conferência de Berlim, 

em1885, para a partilha de África. É assim que Portugal é obrigado a fazer a ocupação efetiva 

de Angola, gerando expedições, como a supracitada. 

Em 1890, Ricardo Severo publica “Primeiros vestígios do período neolítico no Estado 

de Angola”, mas o seu estudo baseia-se na fotografia de dois prováveis instrumentos de pedra 

polida provenientes de um local na margem do Cuanza, fotografias que um seu amigo lhe 

enviou para que Severo emitisse um parecer (JORGE, 1974). 

Nesse mesmo ano, Nery Delgado publica “Quelques mots sur les collections des roches 

de la province d`Angola par le Rev. Pe. Antunes”, trabalho que marca o início do estudo do 

paleolítico em Angola. Com ele trabalhou outro geólogo, Paul Choffat, que no fim do séc. XIX, 
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apresentou alguns trabalhos como “Dr. Welwitsch, Quelques notes sur la géologie d'Angola” 

(1888/1892) ou “Coup d'oeil sur la géologie de la province d'Angola” (1895/1898). 

Em 1939, Baumann estuda os túmulos da Quibala, sobretudo os do vale do rio Nhia, 

publicando o trabalho “Streingräber und Steinbauten in Angola”; chama a atenção para as 

ornamentações com desenhos em folha de palmeira que se encontram, por exemplo, no 

Zimbabwe, admitindo que possam existir relações culturais entre Angola e aquele país. Em 

1949, Gladwyn Child em “Umbundo Kinship and Character”, atribui aos bantu ovimbundos a 

execução dessas ornamentações em pedra. 

Nos anos 40 do séc. XX, a arqueologia é impulsionada em território angolano, graças 

aos estudos desenvolvidos por arqueólogos e geólogos como Jean Janmart, Henri Breuil, Loius 

Leakey e Desmond Clark, sob patrocínio da Companhia de Diamantes de Angola 

(ERVEDOSA, 1980).  

Em 1944, na Lunda, num poço de prospecção de diamantes, na mina de Luxilo I, foi 

encontrada uma pedra furada com gravuras numa das faces. Jean Janmart estudou esta placa e 

publicou os resultados do seu estudo três anos depois. Como a posição estratigráfica desta peça 

não era conhecida, Janmart fez uma sondagem na proximidade daquele local, de onde retirou 

pequenos pedaços de carvão de madeira e seixos talhados em quartzo (ERVEDOSA, 1986). 

Janmart era um engenheiro que se interessava, sobretudo, por material lítico. Com ele chegou 

a trabalhar Breuil, tendo publicado em conjunto “Les limons et graviers du Nord-Est et leur 

contenu archéologique”, tendo efectuado a observação de cortes (alguns ainda em actividade 

nesta área de minas) e de material lítico das coleções do Museu do Dundo, de modo a 

estabelecer uma sucessão cronológica, a partir do grau de desgaste das peças (BREUIL & 

JANMART, 1950). 

Cerca de vinte anos mais tarde, D. Clark estudou aquela a pedra e alguns líticos 

encontrados na mina, mas também com estratigrafia desconhecida (CLARK,1963). 

Em 1948, José Redinha publica um estudo sobre três estações de arte rupestre: Bambala, 

Capelo, Calola, no Alto Zambeze, onde estão representadas figuras geométricas – em Calola 

predominam os círculos; em Bambala e Capelo os entrelaçados. 

 Redinha procurou elementos de comparação nas tatuagens Lunda-Zambeze, nos 

desenhos na areia e nas pinturas da época fossem faciais ou das paredes das casas e concluiu 

que as gravuras de Bambala e Capelo estão dentro da tradição bantu, tanto no que respeita aos 

desenhos, como ao simbolismo. Quanto a Calola, Redinha diz que as gravuras serão uma 
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expressão artística de transição entre povos bantu e outros “mais primitivos”, ou seja, pré-bantu 

(REDINHA, 1948). 

Em 1949, um missionário, o Padre Dâmaso Vieira, dá a conhecer, por intermédio de 

alguns jornais da época, como “O Apostolado de Luanda”, um outro grupo de gravuras no Alto 

Zambeze e Carlos Moita de Deus encontra as primeiras gravuras no Cuando – Cubango 

(ERVEDOSA, 1980). 

Após os anos 50, com os trabalhos de Santos Júnior, Carlos Ervedosa e Oliveira Jorge, 

o trabalho de campo, o ensino superior e a publicação são incrementadas.  

Em 1953, Camarate França publica no “Mensário Administrativo” um estudo sobre 

algumas gravuras do Tchitundo-hulo, no deserto de Moçâmedes, atual Namibe (FRANÇA, 

1953). Já nessa altura, este investigador relata o estado de erosão preocupante a que estão 

sujeitas as gravuras, provocadas pelas acentuadas amplitudes térmicas da região, problema que 

continua a grassar hoje em dia, sem que tenha ainda sido possível encontrar-se uma solução. 

Naquele mesmo ano, Gladwin Murray Childs encontra pinturas rupestres num abrigo 

sob rocha da Pedra de Quissanje, próximo da Quibala (ERVEDOSA, 1980). O pintor Neves de 

Sousa representa algumas delas, mas quinze anos depois, verifica-se que muitas desapareceram 

devido à ação das águas nas paredes do abrigo. 

Em 1954, Hermann Baumann chega ao Tchitundo-hulo e publica um “Relatório 

provisório sobre novos achados de pinturas rupestres no Sul de Angola”, reproduzindo algumas 

das gravuras que ainda não tinham sido assinaladas, publica algumas fotos das pinturas aí 

existentes e descreve os abrigos Tchitundo-hulo Mulume e Tchitundo-hulo Mucai, dos quais 

Camarate França não havia tido conhecimento (ALMEIDA E BREUIL, 1964). 

Em 1955, António de Almeida e Henri Breuil visitaram também o Tchitundo-hulo e, 

mais ao Norte, Tchipòpilo, desenvolvendo um breve trabalho sobre gravuras e pinturas do 

deserto de Moçâmedes, atual Namibe. Sobre estas duas estações apresentam um trabalho, em 

1959, no IV Congresso Panafricano de Pré-história e do Estudo do Quaternário. 

Nesse mesmo ano, Arembourg e Fernando Mouta apresentaram “Les grottes et fentes à 

ossements au sud de l'Angola”. Mouta havia enviado ao Prof. Arembourg do Museu de História 

Natural de Paris alguns fósseis recolhidos no planalto da Humpata, sendo que este concluiu 

tratar-se de crânios de pequenos primatas muito semelhantes aos Dinopithecus ingens Broom 

encontrados nas grutas de Schurserberg perto de Pretória e associados a Australopithecines 

(MOUTA, 1953). 
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Naquela mesma pedreira, foram depois recolhidos mais crânios e esqueletos quase 

completos de Dinopithecus e um crânio maior que Mouta adianta poder pertencer a um 

Australopithecus, dada a semelhança dos depósitos geológicos com os outros sítios onde este 

surge. 

Naquele mesmo ano, J. A. Martins, cartografou para os Serviços de Geologia e Minas, 

as estações pré-históricas até então conhecidas em Angola. 

Em 1960, António de Almeida e Camarate França publicam “Recintos muralhados de 

Angola”, onde dão conta do recinto amuralhado de Daundo e de sepulturas do tipo Quibala, 

próximas ao recinto. Referem ainda os recintos muralhados do Óssi (conhecido também por 

“Cidade Triangular”, pela forma que assume no terreno) e de Txipunda Txa Njimbo, 

considerando que podem ter sido usados pelos bantu, mas não por eles construídos, pelo que 

não vêem qualquer tipo de relação com o Zimbabwe (ALMEIDA & FRANÇA, 1960). 

A partir dos anos 60, Carlos Estermann elaborou uma série de publicações sobre a 

designação geral “Etnografia do Sudoeste de Angola” – “Os Povos Não-Bantos e o Grupo dos 

Ambós” (Vol. I), “Grupo Nhaneca-Humbe” (Vol.II), “O Grupo Étnico Herero” (Vol.III). Não 

sendo um trabalho de âmbito arqueológico, consideramos importante inclui-lo neste capítulo 

dada a importância que assume para o enquadramento etnolinguístico do território, auxiliando 

assim os arqueólogos nas suas pesquisas. 

 Em 1961, Eduardo dos Santos publica uma “Contribuição para o estudo dos ictogramas 

e ideogramas dos Quiocos”, um trabalho sobre os desenhos na areia realizados pelos Tshokwe, 

designados “sona”, que significa “letras”, “figuras”, “desenhos” representando animais, 

objetos, histórias ou valores que se pretendem transmitir. Embora estes sejam reproduzidos na 

areia, eles podem também ser realizados sobre cabaças, tambores, costas de cadeiras, de bancos, 

cachimbos. De notar que sendo, na sua maioria, complexas formas geométricas, estes desenhos 

aparecem, por vezes, na arte rupestre do leste angolano (SANTOS, 1961), daí a importância de 

também aqui fazer alusão a este trabalho. 

1963 é o ano em que Desmond Clark publica uma síntese sobre as diferentes jazidas da 

região Nordeste – “Prehistoric culture of Northeast Angola and their significance in tropical 

Africa”. 

Em 1964, assiste-se à publicação do primeiro mapa com estações pré-históricas 

angolanas baseadas nas descobertas da Missão Antropobiológica de Angola, para o qual muito 

contribuíram Camarate França e Miguel Ramos.  
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Durante a década de 60, o trabalho levado a cabo por Fernando Mouta, Soares de 

Carvalho e Mascarenhas Neto, colaboradores do Museu dos Serviços de Geologia e Minas de 

Luanda, que encontraram numerosas jazidas paleolíticas e fizeram recolha de material que 

depositaram naquele museu permitiu, a posteriori, juntamente com as coleções do Museu do 

Dundo e da Missão Antropobiológica, a elaboração das primeiras sínteses da Pré-História em 

Angola - “Introdução à Pré-História de Angola” (1964), por Henri Breuil e António de Almeida 

e “The distribution of Prehistoric Culture in Angola” (1966) de Desmond Clark. Nesta obra 

Clark aborda pela primeira vez o conjunto das indústrias de Angola e refere que o Nordeste é 

caracterizado por gravuras geométricas e o Sudoeste, por gravuras e pinturas. As gravuras 

representam marcas de pés e instrumentos metálicos; as pinturas expõem formas geométricas. 

Segundo o autor estes sítios fazem parte da “Central African Schematic Art Group”, dado o seu 

“estilo geométrico” (CLARK, 1966). Divide o território angolano em três grandes zonas 

ecológicas, às quais correspondem três linhas de indústrias líticas – Zona Zambeze, Zona Congo 

e Zona Sudoeste. No entanto, o estudo de Clark sobre o material lítico baseia-se em coleções 

provenientes, sobretudo, de recolha de superfície. A classificação é assim tipológica ou baseada 

no grau de desgaste e pátina dos utensílios. 

A Classificação feita por Clark também é cronológica, com base na normalização da 

terminologia: Early Stone Age (indústrias acheulenses e pré-acheulenses), First Intermediate 

Period (Sangoense e Lupembense Inferior), Middle Stone Age (Lupembense), Second 

Intermediate Period (Lupembo-Tshitolense) e Later Stone Age (Tshitolense e indústrias 

microlíticas). Ele acreditava que as indústrias evoluíram de acordo com constrangimento 

ecológicos e que aquelas três zonas do país correspondiam a diferentes indústrias, mas tendo 

em conta as bases frágeis (recolha de superfície, coleções sem referência à origem) sobre as 

quais constituiu o seu estudo, não é ainda possível confirmar aquela hipótese.  

Em meados da década de 60, o Instituto de Investigação Científica de Angola e a 

Universidade de Luanda, criada nessa altura, dão um novo ímpeto à arqueologia angolana. 

Em 1966, Vicente Martins, apresenta “A Idade dos Metais na Lunda”, baseado na 

descrição que fez sobre uns utensílios de ferro (pontas de seta e lança, arpões, facas, etc.), 

recolhidos nos vales dos rios da Lunda e depositados no Museu do Dundo. Mais tarde, já em 

1980 publica “L' age du fer dans le nord-est de l'Angola”. Este tema vai ser retomado 

posteriormente por Clist e Lanfranchi, em 1991 em “L'Age du Fer Ancien: Angola”. No 

entanto, até hoje pouco se investigou sobre este período em Angola.  
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Oliveira Jorge afirma que as origens da Idade do Ferro, em Angola estão estreitamente 

ligadas às migrações de povos para Angola no início da nossa era, embora as vias de penetração 

ainda estejam por comprovar (JORGE, 1974). 

Em 1967, Ervedosa, no seguimento do seu trabalho, publica “A estação paleolítica da 

Baía Farta (Angola) ”. 

Em 1968, Miguel Ramos, da Junta de Investigação do Ultramar, desce até à margem do 

Cunene e estuda as gravuras de Monte Negro (RAMOS, 1970). Nesse mesmo ano, Joaquim 

Martins publica uma obra consagrada às gravuras de Cabinda. Para ele, esta criação artística 

típica do Norte de Angola, trata-se de uma “escrita sem alfabeto”, gravada nas cabaças, nas 

esteiras, nas tampas das panelas, nos túmulos, nos pentes, por exemplo, apresenta-se expressa 

pela utilização vários símbolos que podem compor uma mensagem, transmitir leis ou conceitos 

da comunidade. No entanto, na primeira metade do séc. XX, já poucas eram as pessoas que 

conseguiam “ler” estes símbolos (GUTIERREZ, 1996). 

Os fundos de cabana são estruturas circulares, compostas por lajes parcialmente 

enterradas no solo e com uma ligeira inclinação para o interior, que terão desempenhado o papel 

de habitação. Até ao momento, as que se conhecem estão na Zona Sudoeste, ao sul da Baía dos 

Tigres e na região da Espinheira. O diâmetro destas estruturas varia entre 1,80m e 2,20m. Um 

dos investigadores que se dedicou ao estudo destas estruturas foi Machado Cruz, em 1969, do 

Instituto de Investigação Científica de Angola. Um ano depois, Adriano Vasco Rodrigues 

realiza um estudo sobre os túmulos de pedra da Quibala, Cela e Bailundo estudando ainda o 

recinto muralhado do Eléu, também observado por Machado Cruz e Santos Júnior e publica 

“Construções bantas de pedra em Angola”. Para Rodrigues, nenhum dos túmulos é anterior ao 

séc. XVI, nem as fortalezas anteriores ao séc. XVII, tendo sido trazidas pelas migrações dos 

Ganguelas, a partir desta altura, vendo uma provável ligação com a cultura do Zimbabwe.  

Nesta altura é também publicado “Further palaeo-anthropological studies in Northern 

Lunda”, de Desmond Clark.  

Ainda no fim da década de 60, Santos Júnior e Carlos Ervedosa iniciam uma série de 

trabalhos em conjunto: estudam as pinturas rupestres de Caninguiri; copiam as pinturas de 

Quissádi, no Negaje, e as da Pedra Quinhengo, na Quibala; encontram os abrigos com pinturas 

de Galanga, de Cambambi e de Uaco Cungo; registam mais de um milhar de gravuras que 

permaneciam inéditas no Tchitundo-hulo e decalcaram integralmente as pinturas dos seus dois 

abrigos; visitam os abrigos de Macahama e decalcaram as figuras principais (ERVEDOSA, 

1980). 
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 Aqueles dois investigadores publicam ainda uma brochura sobre as pinturas rupestres 

de Caninguiri, onde se encontram levantamentos, descrição do sítio, do solo e das paredes. O 

abrigo é localmente conhecido pelo nome de Eué Uaiola, que em Umbundo significa pedra 

pintada e vem do nome de uma aldeia que dista cerca de 400m do abrigo. Aqui as escavações 

no solo do abrigo, forneceram micrólitos, fragmentos de ossos e carvões, os quais, datados por 

Carbono 14, forneceram idades entre os 7840±80 anos e os 10410±90 anos (ERVEDOSA, 

1980). Descreveram e registaram, ainda que superficialmente, a fortaleza de Caninguiri. 

A partir de 1970, trabalhos levados a cabo por Santos Júnior, Carlos Ervedosa e Oliveira 

Jorge, pela Universidade de Luanda, trazem à luz novas estações arqueológicas.  

Em 1971, o Arq. Fernando Batalha encontra os abrigos com pinturas do Ebo (SANTOS 

JÚNIOR, 1974). Realiza uma escavação no de Ndalambiri, mas não se conhecem os resultados. 

Informações adicionais chegam-nos pela mão de Ervedosa que, juntamente com Santos Júnior, 

visitou durante três dias a região do Ebo, em 1972, fazendo o reconhecimento geral dos abrigos 

da Quingumba, Cumbira, Ndalambiri e Caiombo, decalcando algumas pinturas e realizando um 

sumário registo fotográfico. 

Ervedosa estudou ainda o abrigo pintado da Éuè ia Sineuia (Pedra Escrita), onde 

encontrou cacos de cerâmicas e vestígios de fogueiras recentes e na área exterior, pequenos 

fragmentos de escórias de ferro e lascas microlíticas de quartzo (ERVEDOSA, 1980). 

O abrigo pintado de Galanga, estudado por Ervedosa e Santos Júnior, onde recolheram 

muitas escórias de ferro, em escavações que efetuaram. A cronologia absoluta da camada 

profunda é de 4115±66 anos e a da camada média de 2600±50 anos.  

Quanto ao abrigo de Cambambi, também com pinturas, Ervedosa fez uma pequena 

escavação, mas sem qualquer espólio. Atrás do abrigo encontrou escórias de ferro e dois 

algaravizes. 

Todos aqueles abrigos parecem ter funcionado como oficinas de ferreiro, num 

determinado período que importa precisar. 

Em 1972, Victor Oliveira Jorge encontra um abrigo com pinturas no alto da Serra do 

Hôndio (Ganda), onde foi encontrado, à entrada do abrigo, um biface; no litoral assinala o 

abrigo da Chitandalucua, do qual fez o registo fotográfico das suas pinturas, próximo de 

Benguela (JORGE, 1974); contribui para a carta arqueológica dos distritos do Huambo, Huíla, 

Benguela e Moçâmedes (atual Namibe), descobrindo cerca de duas dezenas de estações de 

cronologias diferentes (JORGE, 1974). Em 1973, começou a estudar o povoado fortificado de 

Quitavava, onde foram recolhidos, tanto à superfície como em escavação, fragmentos de vasos 
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cerâmicos, na sua maioria lisos, peças líticas diversas, sobretudo em quartzito e num dos fundos 

de cabana, restos de escória de fundição. 

Em 1972, Miguel Ramos, da então Junta de Investigação do Ultramar, apresenta 

“Algumas descobertas recentes no Sudoeste de Angola”, com apontamentos sobre as gravuras 

de Monte Negro. 

 Ervedosa e Santos Júnior, em 1971 e 1972, levam a cabo um estudo do complexo de 

Tchitundo-hulo, no deserto de Moçâmedes, atual Namibe. Este complexo é formado por quatro 

colinas graníticas, onde a maior, Tchitundo-hulo Mulume apresenta pinturas e gravuras, a de 

Tchitundo-hulo Mucai, só com pinturas, a Pedra da Lagoa e a Pedra das Zebras só com 

gravuras. 

A cargo de Santos Júnior ficou o registo e o estudo das gravuras; a Ervedosa coube o 

das pinturas. O primeiro publicou como resultado daquele trabalho “As gravuras rupestres do 

Tchitundo-hulo” e este último “Arqueologia do Tchitundo-hulo Mulume”, dando conta das 

gravuras estudadas, da indústria lítica recolhida à superfície, bem como do espólio recolhido na 

escavação de um fundo de cabana e dentro daquele abrigo (contas de casca de ovos de avestruz, 

restos faunísticos, peças microlíticas – trapézios e crescentes, nas camadas inferiores, cerâmica, 

missangas e metal, nas camadas superiores) reproduzindo as pinturas do mesmo. A amostra da 

camada mais profunda desta escavação revelou uma idade de 2596±53 anos. Ambos os 

trabalhos foram publicados em 1974. 

Na base da colina foram encontrados, em escavação, fundos de cabana atribuídos aos 

Kuíssis, pérolas em vidro e peças líticas em quartzo; foram ainda recolhidas à superfície 

cerâmica e outros líticos.  

Naquele mesmo ano, Ervedosa ainda visitou os dois abrigos de Macahama, mas apenas 

fez um breve reconhecimento do mesmo, do qual resultou uma breve descrição, dada a situação 

conturbada que o país vivia então. Num dos abrigos encontrou instrumentos líticos, tanto à 

superfície, como numa pequena escavação que efetuou (raspadores, denticulados e lâminas) e 

fragmentos de vasilhas de barro, à superfície. Adianta que a indústria lítica aqui encontrada é 

semelhante à do Tchitundo-hulo e, tendo em conta que está associada com cerâmica do tipo 

bantu e missangas de origem europeia, conclui que, tal como naquela outra estação, se deve 

atribuir aos Kuíssis. Refere ainda que, tal como em Tchipòpilo, a norte, bem como nas restantes 

estações a sul, a população desta área é fundamentalmente constituída por Cuvales, tribo do 

grupo Herero, e por Kuíssis, negros pré-bantu (ERVEDOSA, 1980). 
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Em 1975, Redinha publicou “Etnias e Culturas de Angola”, onde se empenhou no estudo 

da cultura megalítica, descrevendo o túmulo de Guinde-Guinde cujas linhas se assemelham aos 

do Grande Zimbabwe (REDINHA, 1975). 

Em 1979, Miguel Ramos publica a descrição das gravuras de Monte Negro, situadas 

margem direita do rio Cunene, embora já há sete anos, tivesse publicado uma nota sob o título 

“Algumas descobertas recentes no Sudoeste de Angola”.  

Carlos Ervedosa, em 1980, publica Arqueologia Angolana. Nesta obra, o autor 

apresenta, numa primeira parte, as culturas pré-históricas de Angola, tendo por base as zonas 

ecológicas propostas por Clark, em 1966, e, numa segunda parte, descreve a arte rupestre do 

país. 

Em 1991, é encontrada a Necrópole de Kapanda (Província de Malanje), resultante da 

prospeção arqueológica levada a cabo por Luís Manuel da Costa, sociólogo, e Virgílio Coelho, 

investigador e à época Delegado da Cultura da Província de Luanda. Manuel Gutierrez assume 

a responsabilidade da escavação (GUTIERREZ, 1999). 

Este último investigador dedica-se ainda, na década de 90 ao estudo da arte rupestre, 

publicando, em 1996, “L`Art Pariétal de l`Angola” e, em 1999, “Archéologie et Antropologie 

de la Nécropole de Kapanda”. 

Em 1991, Gutierrez faz o levantamento dos dois abrigos pintados e de três grupos 

gravuras rupestres em Tchitundo-hulo (GUTIERREZ, 1996). 

Em 1992, Manuel Gutierrez leva a cabo uma escavação na necrópole de Kapanda, na 

província de Malanje, sendo pela primeira vez efetuado um estudo osteológico em laboratório, 

fornecendo informações valiosíssimas sobre os esqueletos. Além disso, alguns dos objetos 

encontrados (vasos, conchas, pérolas, botões, etc.) em contexto funerário não só completam 

aquelas informações, como permitem conjeturar estabelecer ligações entre espólio e poder 

(GUTIERREZ, 1999). 

Em 1996, aquele investigador publica “ L`Art Pariétal de l`Angola”. Ao estudo no local, 

associa a tradição oral, comparando figuras e aspetos da atualidade das comunidades locais e 

nisso baseia o seu ensaio de interpretação para algumas das obras que surgem na arte rupestre 

do país. 

Sónia Domingos apresenta, em 2003,“L'amas coquillier de Benfica I (Cabolombo) à 

Luanda: approche ethno-archéologique”. 

Em 2008, nós apresentámos a tese de mestrado “Arte Rupestre de Angola: um 

contributo para o seu estudo, numa abordagem à arqueologia do território”, que se traduziu num 
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levantamento bibliográfico sobre tudo o que se escreveu sobre o assunto, até à atualidade, para 

servir de base a um projeto mais amplo, mas circunscrito a uma região determinada: o Ebo. 

Nesse mesmo ano, Gutierrez publica “Recherces Archéologiques en Angola”, 

apresentando um balanço sobre os trabalhos que realizou sobre Pré-História, Arte Rupestre e 

Arqueologia Funerária, ao longo de uma década. Aqui revela que em 1997, no sítio de Dungo 

V, Baía Farta, fazendo parte de um “paleo-lago” encontrou, em escavação uma série de 

vértebras de um grande mamífero em conexão anatómica (Gutierrez, 2008), as quais foram 

depois consideradas pelo especialista em paleo-fauna, Professor Guérin, como sendo de um 

cetáceo do género Balaenoptera, que deveria medir um pouco mais de 12 m de comprimento). 

Entre os ossos foram encontrados líticos. Uma datação efetuada por U/Th por Reys sobre uma 

concha de ostra proveniente do mesmo nível da baleia e dos líticos indicou uma data que vai 

além dos 350.000 anos (GUTIERREZ, 2008). Posteriormente foi encontrado um segundo 

esqueleto de baleia, no mesmo nível da anterior. 

Em 2009, Sónia Domingos apresenta a sua tese de Doutoramento “Les séries 

céramiques des amas coquilliers de la région de Luanda (Angola). Contribution à l'étude de la 

préhistoire récente angolaise”, no seguimento do seu anterior trabalho. 

Também em 2009 é publicado “Art Rupestre En Angola; Province De Namibe” de 

Manuel Gutierrez, descrevendo as estações de arte rupestre desta província – Haï, Kenguera I, 

Kenguera II, Lumbundjo, Macahama, Majole, Manacombo, Onkala, Vihalo I, Vihalo II e o 

complexo do Tchitundo-hulo. 

Em 2010, Maria da Piedade de Jesus, apresenta a sua tese de Doutoramento “Recherches 

sur le paléolithique inférieur de la bande côtière d'Angola: étude comparative techno-

typologique et tracéologique du matériel lithique des sites: de Dungo IV; Dungo V; Dungo 

XII”. 

O ano de 2013, marca a publicação do livro “Ebo e a Arte Rupestre do Sudoeste 

Africanos” (Oosterbeek, L., Martins, C., Domingos, Z. (eds)), assinalando uma etapa da 

investigação desenvolvida no Ebo, por uma ampla equipa, envolvendo angolanos e 

portugueses, par de vários artigos e comunicações apresentados nacional e internacionalmente 

sobre essa pesquisa. 

Em 2014, Benjamim Fernandes apresenta “As pinturas do Abrigo do Tchitundo-hulo 

Mucai, um contributo para o conhecimento da arte rupestre da região, como tese de Mestrado. 

Esta resenha histórica sobre a pesquisa arqueológica em Angola permite concluir que, 

apesar de a investigação remontar ao séc. XIX, nunca houve um programa contínuo e 
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sistemático. A arqueologia era essencialmente praticada por autodidatas, com formações 

diversas (geólogos, etnólogos, antropólogos), mas com um profundo interesse na área. Assim, 

nem sempre a metodologia utilizada foi a mais correta ou as conclusões dos trabalhos as mais 

assertivas. No entanto, foi graças a todos esses trabalhos que hoje é possível estabelecer um 

primeiro quadro geral no que respeita à Arqueologia Angolana, permitindo constatar a remota 

ocupação humana no território, por exemplo, pela existência de indústrias líticas muito antigas, 

com larga distribuição geográfica. 

A pesquisa arqueológica em Angola debruça-se sobre três grandes temáticas: as culturas 

pré-históricas (procurando articular dados arqueológicos e etnográficos), a arquitetura das 

construções em pedra e a arte rupestre.  

No que respeita ao estudo das culturas pré-históricas angolanas, a terminologia usada 

para designar os períodos mais antigos de Angola é a mesma que foi adotada para a África 

subequatorial (Desmond Clark, 1966). Estes termos foram apresentados em 1955, no 3º 

Congresso Pan-Africano de Pré-história, em Livingstone, na Zâmbia,  e confirmados em 1977, 

no 8ºCongresso Pan-Africano de Pré-história e de Estudo do Quaternário, em Nairobi, no 

Quénia: The Earlier Stone Age (E.S.A.); The First Intermediate Period; The Middle Stone Age 

(M.S.A.);The Second intermediate Period; The Later Stone Age (L.S.A.). 

Carlos Ervedosa, na sua “Arqueologia Angolana” usa essa mesma terminologia e 

propõe uma repartição de acordo com os equivalentes tipológicos europeus, para uma melhor 

perceção cronológica, muito embora não exista uma correlação estrita (ERVEDOSA,1980). 

Também Lewis-Williams estabeleceu um desses quadros comparativos (LEWIS-WILLIAMS, 

1981). Para ambos, no decorrer do Paleolítico Europeu, temos em África a Earlier Stone Age, 

o First Intermediate Periode, e a Middle Stone Age. Diferem no que respeita ao Second 

intermediate Period; enquanto Ervedosa considera como estando na faixa correspondente ao 

Paleolítico, Lewis-Williams considera como estando mais próximo do Mesolítico. Por fim, a 

Later Stone Age é reportada cronologicamente ao Neolítico Europeu.  

A presença de indústrias líticas em Angola atesta a antiguidade da ocupação humana do 

território, mas muitos problemas se colocam em relação às mesmas: estratigrafia desconhecida 

nas recolhas de superfície, ausência da indicação da metodologia utilizada nas escavações (ou 

até mesmo metodologias inadequadas ou parcelares), demanda por escavações 

metodologicamente rigorosas.  
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Desmond Clark dividiu o país em três grandes zonas ecológicas, considerando que, por 

serem tão distintas, a cada uma corresponderiam diferentes tradições culturais: Zona Congo, 

Zona Zambeze e Zona Sudoeste (CLARK, 1966). 

A Zona Congo vai desde a bacia do Zaire, a partir do mar, até ao rio Cassai a Leste, 

sendo limitada a Sul pelo rio Cuanza e pela linha divisória das águas dos rios Zaire e Zambeze. 

A Zona Zambeze, limitada a Norte pela linha divisória das águas Zaire/Zambeze e Oeste 

pela Zona Sudoeste, pelas zonas próximas dos rios Cuanza e Cunene, apanhando ainda as areias 

do Kalahari. 

A Zona Sudoeste, limitada a Norte pela zona do Congo, a Oriente pela Zona Zambeze 

e a Ocidente pelo Atlântico. 

No que respeita à sucessão cultural no território angolano, as indústrias mais antigas de 

Angola da E.S.A. são do tipo Olduvaiense evoluído, em termos tecnotipológicos, com 

“choppers” e lascas provenientes de calhaus rolados, surgindo na Zona do Congo, por exemplo, 

em Cataíla 2, Toca Mai, Cassenga, de acordo com os dados disponíveis (ERVEDOSA, 1980). 

Em Angola, a indústria Olduvaiense é seguida por um Acheulense Inferior, no entanto, 

aqui apenas se provou a existência deste tipo de indústria na Zona do Congo. Na região da 

Lunda o Acheulense inferior traduz-se em utensílios pesados (choppers uni e bifaciais, bifaces 

alongados, núcleos-raspadores, todos muito rolados), que se mantêm no Acheulense Superior, 

embora com talhe mais cuidado. 

Já Henri Breuil e António de Almeida consideravam que havia uma diferença entre 

indústrias setentrionais e meridionais – no norte, com fácies congolesa e relação com os 

conjuntos florestais; nas regiões sub-desérticas do sul relacionam-se com os conjuntos das 

savanas (BREUIL & ALMEIDA, 1964). A síntese de Clark vem no seguimento daquela ideia. 

Segundo ele, as sociedades de caçadores da E.S.A. teriam escolhido o seu habitat na periferia 

das florestas, desenvolvendo um Acheulense clássico, com utensílios de gume extenso, na costa 

e no sudoeste, quando penetraram nas zonas húmidas do Norte da Lunda, deixaram aí 

instrumentos diferentes, com predominância de utensílios pesados. 

O Acheulense evoluído aparece quer junto da costa, como por toda a região Sudoeste, 

com bifaces, machados, choppers, raspadores e núcleos-raspadores. 

Com o First Intermediate Period começaram a ficar mais vincadas as grandes diferenças 

regionais (ERVEDOSA, 1980). Enquanto a indústria Fauresmith se desenvolveu no sul de 

Angola, e a redução do talhe das peças (pequenos bifaces, raspadores côncavos e denticulados) 

parece estar relacionada com o clima seco e o meio deserto. No Norte, a Indústria Sangoense 
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parece estar relacionada com as zonas de floresta junto a bacias fluviais dos afluentes do Congo 

(longas pontas bifaciais ou machadinhas). Esta diferença regional parece manter-se durante a 

M.S.A. (CLARK, 1963).  

Na M.S.A. é ainda mais evidente a especialização regional. Na Zona Congo o 

Lupembense superior, no Sudoeste a M.S.A. é indiferenciada, mas Miguel Ramos diz que em 

escavações foram encontradas indústrias atribuíveis ao complexo Stillbay-Pietersburg, 

podendo indicar a existência de um fácies cultural da M.S.A. específico do Sudoeste de Angola 

e que talvez a sua evolução se tenha processado em dois estádios bem definidos – Leba e 

Capangombe (RAMOS, 1981). 

Na área Zambeze parece ter havido uma tradição Stillbay-Pietsburg que estaria na 

origem do Magosiense, no Sudoeste uma M.S.A. indiferenciada seria a resposta a climas mais 

secos e antecederia as indústrias de tipo Erongo ou Wilton. 

A indústria Lupembense desenvolve-se na Zona Congo durante a M.S.A. Para Ervedosa 

esta indústria é contemporânea de condições mais frias, tendo começado por volta de 35.000 e 

15.000 anos, colocando-a estratigraficamente nas areias redistribuídas III (ERVEDOSA, 1980). 

No Lupembense Superior encontram-se pontas-projéteis, pontas pedunculadas e de flecha, 

machadinhas, picos, “tranchets”. 

Na zona Zambeze parece surgir uma indústria do tipo Stillbay, com pontas foliformes 

subtriangulares e raspadores sobre lascas obtidas pela técnica levallois (ERVEDOSA, 1980). 

No Second intermediate Period, a dicotomia norte/sul mantém-se, com uma indústria 

Lupembo/Tshitolense na zona Congo, sendo a machadinha o utensílio mais usual; e uma outra 

do tipo Magosiense nas zonas Zambeze e Sudoeste, com bifaces e lâminas diversas, micrólitos, 

pequenas pontas triangulares foliformes, furadores e raspadores (FRANÇA & ALMEIDA, 

1960). 

No Second Intermediate Period há na Zona Congo uma indústria de transição, o 

Lupembo-Tshitolense e o início da Tshitolense. A primeira distingue-se do estádio anterior pelo 

desenvolvimento do “core-axe” e da ponta, que pela primeira vez aparece com espigão; 

aumenta a variedade das formas, diminuem as dimensões. 

Na zona Sudoeste no Óssi, junto ao rio Cunene há uma jazida magosiense. Sendo 

interessante notar o aparecimento de uma variante costeira destas indústrias de transição da 

M.S.A. para a L.S.A. Este fácies cultural está bem caracterizado nas Palmeirinhas, na parte 

superior das areias argilosas que cobrem a plataforma de praia elevada de 20m (JORGE, 1974). 

Clark considera que se trata de uma indústria típica deste período de transição, com núcleos 
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preparados, lascas com talão facetado, lamelas e pequenos núcleos de lâminas, mas adaptado 

ao ambiente e à matéria-prima que encontrou no litoral (quartzo e chert). Aqui se encontram 

aquilo a que Clark designou por “Pebble Adzes”, pequenos núcleos discóides, sem plano de 

percussão preparado, cuidadosamente retocados na periferia (CLARK, 1966). 

A L.S.A. teria mantido a diversificação das três grandes áreas pré-históricas de Angola: 

o Congo com um Tshitolense, o Zambeze com um muito provável Wiltonense e o Sudoeste com 

Wiltonense e a cultura Erongo.  

Na mina de Luxilo I, na Lunda, aparece uma placa perfurada e gravada que será 

reportada à indústria Tshitolense. A pedra gravada do Luxilo é um dos objetos encontrados, até 

hoje, em Angola que podem ser considerados “arte móvel”. Trata-se de uma pedra furada, em 

xisto, com gravuras do tipo geométrico numa das faces, encontrada na Lunda, em 1944. Jean 

Janmart foi incumbido de a estudar (ERVEDOSA, 1980). 

A Zona Zambeze apresenta para este período dois sítios importantes: Menongue e 

Caninguiri. Em Menongue, segundo Camarate França o material pertence à indústria Wilton 

(FRANÇA & ALMEIDA,1960); em Caninguiri, um abrigo pintado, onde foram efetuadas 

sondagens e escavações que permitiram identificar a presença de uma indústria microlítica, a 

presença de carvões e ossos que datados por Carbono 14 deram datações de 7840±80 BP 

(camada com ±1m de profundidade), 9670±90 BP (camada com ±1,80m de profundidade) e 

10410±90 BP (camada com ± 2,10m de profundidade). 

A Zona Sudoeste apresenta-se dividida em duas áreas: a das terras altas e da faixa litoral. 

Os sítios das terras deste período são Galanga, Ebo, Ganda e a Gruta Leba.  

Em Galanga, sendo também um abrigo com pinturas, além dos micrólitos encontrados 

numa sondagem, efetuada por Santos Júnior e Ervedosa, foram encontrados à superfície 

escórias de ferro e fragmentos de cerâmica. Amostras de carvão recolhidas a 70 cm e 110cm de 

profundidade e datadas por Carbono forneceram respetivamente as datam de 2600±50 BP e 

4115±66 BP (ERVEDOSA, 1980). 

Nos abrigos de Ganda e Ebo, também com pinturas foram encontrados além de líticos, 

fragmentos de cerâmica e escórias de ferro à superfície. 

Na gruta Leba, sondagens permitiram recolher carvões, líticos, pedras utilizadas como 

pilões, segundo Ervedosa, mós, fragmentos de cerâmica e flechas, tudo material que para Clark 

tem relação com a indústria de Erongo. 

 Os abrigos de Macahama, Tchitundo-hulo, Tchipòpilo têm arte rupestre. Em 

Macahama, com pinturas, à superfície foram recolhidos líticos, pérolas de colar, algumas de 
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origem europeia e fragmentos de cerâmica. Em Tchitundo-hulo, onde se encontram pinturas e 

gravuras, foi encontrado o mesmo tipo de materiais, uma ponta de flecha em ferro, um objeto 

em osso, gravado com traços paralelos. Uma escavação efetuada no interior do abrigo forneceu 

material microlítico da cultura Wilton. Os carvões recolhidos a 30 cm de profundidade foram 

datados por Carbono 14 fornecendo uma data de 2596±53 BP. (GUTIERREZ, 1996). 

Apenas em três locais de Angola foram encontrados utensílios de pedra polida: Mbanza 

Congo – quatro machados (CAMARATE FRANÇA, 1964:51); mais a sul num local do rio 

Cuanza – a fotografia de um machado;  e ainda mais para sul, na região de Galangue - cinco 

machados ou enxós (ERVEDOSA,1980), ainda que de proveniência incerta, pelo menos 

servem para atestar que o polimento da pedra era conhecido em Angola. 

Na L.S.A. desenvolve-se o Tshitolense nas áreas de floresta, caracterizado por seixos 

bifaciais, raspadores, “core-axes”, “tranchets”, entre outros. Surge em Cabinda, Mavoio, 

Luanda, por exemplo. A variante costeira continua a existir, estando representada segundo 

Clark no concheiro de Benfica (SANTOS JÚNIOR & ERVEDOSA, 1970). 

Clark (1966) fala na inexistência de peças do tipo neolítico no Nordeste e Noroeste, 

apesar das peças reveladas por Ricardo Severo, como sendo do baixo Congo, sugerindo que a 

indústria Tshitolense persistiu até à chegada das populações do ferro. Deste período na Zona do 

Zambeze pouco se sabe.  

No Sudoeste, escavações revelaram indústrias de tipo wiltonense, por exemplo, no 

Tchitundo-hulo. Parece encontrar-se aqui alguns prolongamentos de indústrias tardias do tipo 

da “Cultura de Erongo” ou da “Damaralândia”, com lascas e lâminas de dimensões maiores e 

sumariamente retocadas (ERVEDOSA, 1980). 

Compete agora continuar as pesquisas para ampliar ou corrigir este esquema. 

A maior parte das pesquisas relativas às indústrias líticas, sobretudo das mais antigas, 

provêm de estratigrafia e/ou origem desconhecida ou a partir de aproximações estratigráficas, 

havendo assim uma tendência para dar preponderância à tipologia. É importante que se coloque 

em contexto as culturas pré-históricas e se estabeleça uma escala cronológica verificável para 

essas indústrias, o que implicará uma organização metódica adequada, com métodos de 

escavação ajustados, de acordo com os objetivos pretendidos ou desejáveis. 

O mapa com as diversas estações arqueológicas de Angola (Fig.14), inclusive as de arte 

rupestre, sugere-nos uma distribuição por uma faixa litoral Norte-Sul, no entanto, este esboço 

retrata apenas as zonas mais intensamente exploradas em termos arqueológicos, pela sua fácil 

acessibilidade (proximidade de centros urbanos, da costa e de vias de comunicação). A Lunda 
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é uma exceção, dado ter sido uma zona de grande exploração diamantífera, o que ajudou a que, 

sob o patrocínio da Companhia dos Diamantes, se tenham desenvolvido diversos trabalhos de 

índole arqueológica e a criação de um dos primeiros museus de Angola, o Museu do Dundo, 

consagrado ao estudo das populações Lunda-Tshokwee, cuja atividade incluiu pesquisas e 

publicações diversas.  

 

Figura 14 - Mapa com a distribuição de estações de arte rupestre e Culturas Pré-Histórica de Angola. 

Fonte: Ervedosa, 1980 - Adaptado. 

 

Note-se, por exemplo, que em relação à Zona Zambeze pouco se conhece ou muitas das 

indústrias líticas provêm de recolha de superfície ou de coleções de museus onde a origem e a 

estratigrafia são desconhecidas. Assim só poderemos chegar definitivamente a uma conclusão, 

com o desenvolvimento da investigação arqueológica alargada a todo o território.  

Ainda assim a presença de indústrias líticas indica uma ocupação humana quase 

contínua daquelas regiões, desde a E.S.A., M.S.A. e L.S.A., com uma diferenciação entre o norte 

e o sul; se isto pode indiciar uma adaptação das próprias indústrias ao meio, é uma hipótese que 

carece de uma fundamentação assente em bases sólidas. 

A cultura material do passado de Angola manifesta-se sob diversas formas. É o caso das 

“construções megalíticas” que se dividem em dois tipos: fortificações e túmulos (ERVEDOSA, 

1980). Não existem, no entanto, muitos estudos sobre estas estruturas. 

Àqueles tipos de construção referidos por Ervedosa, acrescentaremos os fundos de 

cabana, estruturas circulares, compostas por lajes parcialmente enterradas no solo e com uma 
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ligeira inclinação para o interior, que terão desempenhado o papel de habitação. Até ao 

momento, as que se conhecem estão na Zona Sudoeste. O diâmetro destas estruturas varia entre 

1,80m e 2,20m. Alberto Machado da Cruz (1967) estudou estas estruturas, em 1967, atribuindo 

ao povo Ovakwambundo a autoria daquelas. O próprio Ervedosa refere algumas destas 

estruturas em Tchitundo-hulo, tendo escavado um destes fundos de cabana (ERVEDOSA, 

1980). 

Quanto às estruturas sepulcrais, começamos pelos túmulos de Quibaxe. Estes aparecem 

sobretudo na região de Quibaxe e no Kwanza-Sul. Adriano Vasco Rodrigues, em 1960, realizou 

o primeiro grande estudo sobre estes monumentos funerários – “Construções Bantas de pedra 

em Angola”. Segundo este autor, pelo tipo de construção, nenhum é anterior ao séc. XVI e são 

sobretudo destinadas aos sobas ou a outras pessoas notáveis da comunidade. 

Estes sepulcros apresentam duas partes: a subterrânea e a parte superior ou mamoa, que 

se ergue acima do nível do solo. A primeira é a sepultura propriamente dita - um poço vertical 

com cerca de 2m de profundidade e pouco mais de 50 cm de largura, pelo que o corpo entra de 

pé. No fundo, existe uma câmara lateral, mais larga, onde é colocado o cadáver. Diversos 

objetos eram colocados quer sobre a mamoa, quer no seu interior, talvez pertença do morto - 

recipientes de barro, mós, fragmentos de escória, por exemplo (ERVEDOSA, 1980). 

Os Túmulos da Quibala aparecem pelas vertentes, mas principalmente no cimo dos 

morros graníticos da província do Kwanza-Sul - na região de Calulo, Sanga, Quibala, Uaco 

Cungo e, para ocidente, estendem-se até às áreas de Cassongue, Ebo. Estes túmulos destinam-

se aos grandes sobas ou a outras pessoas notáveis da comunidade. As pessoas mais simples são 

sepultadas em campa rasa. 

Desconhece-se quando e como foram introduzidos na região. Os túmulos podem ser 

simples ou geminados, circulares ou retangulares. Os circulares podem apresentar cúpula, por 

vezes com chapéu, cúpula simples com mesa. Existem alguns que apresentam decorações. 

Em 1992, M. Gutierrez, desenvolveu um estudo num outro contexto funerário -  a 

necrópole de Kapanda, situada na margem direita do rio Kwanza. Aqui, foram encontrados 

vinte e três túmulos compostos por um amontoado de pedra seca, com uma só câmara (à 

exceção de um túmulo, o T6, que possui três câmaras), de forma e dimensão diversas, sendo, 

no entanto a maioria sub-rectangulares. 

Aquele investigador concluiu que não existe uma só posição para colocar os esqueletos 

no interior do túmulo, bem como o número de indivíduos pode também variar (até sete). A 

presença de objetos de origem europeia (“pérolas de Veneza”), permitem avançar uma datação 
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relativa para esta necrópole - séc. XVII. O estudo do material ósseo indica que os indivíduos 

de Kapanda eram jovens adultos dos dois sexos (GUTIERREZ, 1999). 

No que respeita às fortificações, estas surgem sob a forma de morros fortificados e de 

recintos muralhados, numa região que vai da Quibala e de Amboim ao planalto da Huíla.  

Os morros fortificados surgem sobretudo na região subplanáltica, constituídos  por 

pedras sobrepostas, sem qualquer argamassa e não atingem em geral mais de dois metros de 

altura. Fortificações deste tipo aparecem, por exemplo, no Cungo, Nganda, Samissassa, 

Caninguiri e Quitavava (ERVEDOSA, 1980). 

A associação de muralhas e fundos de cabanas surge em Quitavava, onde existem cerca 

de 500 estruturas de fundo de cabana (JORGE, 1975), mostrando que lugares de habitação 

permanente e protegidos foram construídos neste país. A presença de cerâmica e de escórias de 

ferro indicam que estas populações conheciam a metalurgia e a cerâmica.  

Os recintos amuralhados encontram-se sobretudo no planalto da Huíla e caracterizam-

se por possuírem uma longa muralha de pedra que cerca o recinto habitacional. Poucos são os 

recintos estudados, destacando-se os do Eléu (Njau), Daundo, Óssi e Txipunda Txa Njimbo; o 

primeiro, com fundo de cabanas associados, foi estudado por Vasco Rodrigues, Machado Cruz, 

Santos Júnior e por um grupo de alunos da Faculdade Letras de Lubango, na década de 70 do 

século passado; os outros estudados por António de Almeida e Camarate França, na década de 

50. Também aqui se encontram fundos de cabanas (ERVEDOSA, 1980). 

Vítor Oliveira Jorge divide ainda em dois grandes tipos os recintos amuralhados do 

planalto da Humpata, na região da Huíla: uns de formas muito simples, sobretudo circulares e 

de dimensões restritas; outros muito maiores, de traçados mais elaborados, conjugando a 

necessidade de proteger grandes aglomerados populacionais, com as características 

topográficas do terreno, como nos casos, por exemplo, do recinto amuralhado da Huíla 

(JORGE, 1977). 

No Nordeste aparecem estruturas defensivas totalmente diferentes destas do Centro-Sul, 

onde não existem amuralhados, mas sim fossos. A utilização de fossos associados a muralhas 

surge no Huambo, Cuíma, na estação do Féti.  

Quanto à antiguidade dos túmulos e muralhas tudo ainda está por definir, muitas vezes 

invoca-se uma relação com as estruturas do Zimbabwe (LIMA, 1988), mas esta hipótese não 

está devidamente fundamentada. 

As construções em pedra parecem estar associadas, pelo menos num determinado 

momento, a populações que conheciam a tecnologia do ferro, pelos inúmeros vestígios que 
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junto dessas estruturas se encontram. Para Oliveira Jorge a metalurgia do ferro só terá chegado 

a Angola na segunda metade do primeiro milénio de nossa era, indicando várias vias de 

penetração possível dessa tecnologia no território. Uma, diz, pode ter sido a bacia do Zambeze, 

pois ao longo do vale deste rio aparecem fornos de fundição muito semelhantes aos observados 

no Alto Zambeze, por Redinha e Vicente Martins. Os fornos da região da Lunda, de Malange e 

do Moxico pertencem já a outra tipologia, mais relacionada com o Congo, portanto, podendo 

aqui ser vista uma outra via de penetração (JORGE, 1974). Também Phillipson acredita que o 

início do primeiro milénio da nossa era terá sido quando aqui chegaram os conhecimentos da 

metalurgia e cerâmica (PHILLIPSON, 2005).  

Ervedosa indica cinco sítios como fazendo parte da Idade do Ferro: Dundo, Quibaxe, 

Benfica, Quitala e Féti (ERVEDOSA, 1980).  

Falta, no entanto, uma pesquisa arqueológica sistemática sobre a Metalurgia em Angola, 

para determinar quem foram os fabricantes, como se procedia à obtenção do minério, quais as 

rotas de aquisição, de produção, etc. Até hoje, os dados disponíveis são insuficientes para 

avançar com hipóteses devidamente fundamentadas. 

Na obra editada pela UNESCO, "Aux origines de la métallurgie du fer en Afrique, Une 

ancienneté méconnue: Afrique de l'Ouest et Afrique centrale" (2002) no âmbito do projecto 

"Iron Roads in Africa", os autores (arqueólogos, sociólogos, historiadores, engenheiros e 

antropólogos) apresentam como hipótese a existência de um ou mais centros de trabalho do 

ferro na África Central e do Oeste e na área dos Grandes Lagos, que terão tido uma origem 

autóctone e independente, ao contrário do que até agora se considerava. Resta esperar pela 

continuação de estudos para corroborar esta hipótese. 

A cerâmica é o indicador cronológico mais utilizado para a datação contextual de 

objetos em ferro, mas também neste campo os estudos são claramente insuficientes, traduzindo-

se em breves descrições de fragmentos. 

D. Clark estudou alguns fragmentos de cerâmicos recolhidos por José Redinha na 

estação do Dundo. Rui Martins dedicou parte do seu estudo à cerâmica de Quibaxe 

(ERVEDOSA, 1980). No entanto, estes estudos revelaram-se limitados, pois estas recolhas não 

permitiram aferir com segurança a origem das peças. 

Manuel Gutierrez (1996) faz referência a achados cerâmicos ao sul de Luanda, em 

Benfica. Fragmentos de cerâmica e de um cachimbo de argila que foram datados por Carbono14 

em 140 d.C., sendo os mais antigos encontrados em Angola, até ao momento.  
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Carlos Ervedosa e Santos Júnior mostram alguns fragmentos de cerâmica recolhidos em 

Benfica (ERVEDOSA, 1980) em relação aos quais é dada uma breve descrição. Apresentam 

outros encontrados em Caninguiri, Galanga, Macahama I, Quitala usando de igual forma uma 

abordagem sumária. 

Gutierrez (1996) refere também os únicos objetos em argila cozida encontrados, até ao 

momento, em Angola – cinco estatuetas descobertas em Chilunda, a sudeste de Benguela, em 

1967/68.  

No que respeita à cerâmica será, também, importante considerar-se um plano metódico 

de pesquisa, que permita indicar a origem, técnicas de produção, decoração, por exemplo, e a 

sua associação com outros vestígios. 

  

2.3.2.1. Arte Rupestre  

Dado que o cerne do nosso trabalho é arte rupestre, decidimos sublinhar esta temática, 

dentro das grandes linhas de investigação arqueológica em Angola. 

Santos Júnior divide a distribuição das estações com arte rupestre em três grandes 

grupos: a leste, só com gravuras; a sul, junto à costa no Namibe, com gravuras e pinturas; no 

centro, nos distritos do Huambo e do Kwanza Sul, com pinturas. O primeiro é composto pelas 

gravuras de Capelo, Bambala, e Calola; o segundo integra principalmente as gravuras do 

Tchipòpilo e o complexo do Tchitundo-hulo; ao terceiro grupo pertencem as pinturas da 

Quibala, do Ebo, Éuè iá Sinèuia, Caninguiri, Galanga (SANTOS JÚNIOR, 1973). 

Ervedosa apresenta sinalizados trinta e quatro sítios com arte rupestre, no entanto, é um 

documento que tem que ser corrigido, dado que não contabiliza alguns dos sítios hoje 

conhecidos, ultrapassando a meia centena, e mostra outros cuja existência está por confirmar 

(Fig.15). 
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Figura 15 – Mapa de Angola com estações de Arte Rupestre (Ervedosa, 1980 - adaptado) e alguns exemplos 

rupestres. 

 

A Pedra do Feitiço foi a primeira estação identificada em Angola; aparece descrita na 

obra “Narrative of an expedition to explore the river Zaire usually called the Congo in South 

África, in 1816 under the direction of captain J.K. Tuckey, R.N.”  

A Pedra do Feitiço apresenta figuras delineadas na rocha (representações de 

antropomorfos, zoomorfos, geométricos, armas africanas, armas europeias e outras não 

decifradas), provavelmente dos fins do séc. XVII ou do séc. XVIII, altura em que se difundiu a 

espingarda como arma de caça entre os naturais da região (Ervedosa, 1980).  

Não sabemos se as figuras reproduzidas nas duas tábuas de Hawkey (Fig.16) estavam 

organizadas tal como são apresentadas, ou se aquele fez uma escolha das figuras que observou 

na Pedra do Feitiço. Hoje existe um local com o mesmo nome, mas não há certeza que 

corresponda àquele onde existia a dita pedra. 
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Figura 16 - Figurações  da Pedra do Feitiço no livro de Tuckey.15 

 

As pinturas rupestres de Quissádi encontram-se na face vertical de um afloramento 

calcário, perto de Negaje, rondam a meia centena, predominando a cor vermelha em diversos 

tons, com predomínio do tipo geométrico: retângulos, quadrados, triângulos, losangos e 

axadrezados (ERVEDOSA, 1980). 

A gruta de  Musseque, na Lunda, é composta por uma sala de entrada e um labiríntico 

conjunto de sete galerias. As gravuras encontram-se na parede lateral da sala de entrada. São 

aproximadamente cinquenta sinais, principalmente cruzes e símbolos astrais, formando um 

painel de conceção e execução muito pobre. Em 1962, Vicente Martins levou a cabo nesta gruta 

uma escavação (SANTOS JÚNIOR, 1973: 6); recolheu cerâmica e carvões aos quais foi 

atribuída a data de1483 d.C. 

Na bacia hidrográfica do rio Zambeze, foram encontradas gravuras por José Redinha, 

em 1939. Aquele autor aponta uma vincada percentagem de formas geométricas. Em Calola 

predominam os círculos, em Bambala e Capelo, os entrançados.  

Redinha estabelece um quadro comparativo entre os motivos representados nas 

gravuras, nas pinturas e nas tatuagens da Lunda (REDINHA, 1948). 

Caninguiri, no Huambo, tem um painel com 20m de extensão, por 4m de altura, no qual 

se destacam motivos pintados a branco, vários tons de vermelho e amarelo. Aí encontramos 

desde geométricos, antropomorfos, zoomorfos. Sondagens neste abrigo revelaram materiais 

                                                 
15 Fonte: http://www.archive.org/stream/narrativeofexped00tuck#page/n7/mode/2up 
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microlíticos atribuíveis à L.S.A., especificamente ao Wilton; os carvões recolhidos, datados por 

Carbono 14 deram idades compreendidas entre os 7840±80 e 10410±90 anos (ERVEDOSA, 

1980). 

Ervedosa considera que as pinturas mais antigas são as figurações muito estilizadas de 

zoomorfos, antropomorfos e alguns objetos de difícil interpretação, obtidas por pontos digitados 

e linhas. A esta sobrepõem-se figuras pintadas a cheio de zoomorfos e antropomorfos armados 

de arco e flecha, moca e machado de ferro. Estas corresponderão à Idade do Ferro.  

De notar, que nem todas as figuras referidas por Ervedosa, aparecem nos levantamentos, 

realizados por este e Santos Júnior. 

As pinturas da Pedra Quissanje foram descobertas no início da década de 50, pelo 

historiador Gladwin Murray Childs e reproduzidas pelo pintor Neves e Sousa. Quinze anos 

depois dessa reprodução já pouco restava devido à ação das águas no abrigo, aquando da visita 

de Ervedosa e Santos Júnior ao abrigo. O facto de terem desaparecido num período tão curto 

de tempo, leva a pensar que terão sido pintadas pouco antes de Childs as encontrar. No entanto, 

na altura que foi efetuado o seu levantamento, eram percetíveis cento e treze figuras 

(GUTIERREZ, 1996). Também aqui não sabemos como estavam distribuídas as diferentes 

figurações na parede rochosa.  

Por detrás da Pedra Quissanje, assim como na base e noutros morros contíguos 

encontram-se numerosos túmulos de pedra – os “túmulos de Quibala”. A relação destes às 

pinturas do abrigo é algo que ficou por confirmar (ERVEDOSA, 1980). 

O abrigo da Pedra Quinhengo foi primeiramente referenciado por Redinha. Gutierrez 

(1996) diz ter contado cerca de quarenta figuras, na sua maioria antropomorfos, mas Ervedosa 

(1980: 271) havia avançado um número bem diferente: “Contaram-se ali 220 figuras: 182 em 

preto; 1 castanha; 8 amarelo-oca; 29 a branco”, diz. Os antropomorfos transparecem 

dinamismo, surgem agrupados e, por vezes, rodeando um ou vários zoomorfos. A presença de 

armas apontadas no sentido dos zoomorfos pode indiciar cenas de caça, ou de guerra, quando 

essas armas estão apontadas a outros antropomorfos; já determinados pares de antropomorfos 

parecem desempenhar práticas de cariz sexual. 

De um modo geral, as figuras brancas estão subjacentes às negras, sendo, portanto, mais 

antigas; representam antropomorfos e zoomorfos. Tal como na Pedra de Quissanje, também 

junto deste abrigo se encontram muitos túmulos de pedra. 

Na província do Kwanza Sul, a região do Ebo, objeto central deste estudo, apresenta 

vários abrigos com pinturas referenciados por Ervedosa (1980) - Quingumba, Cumbira, 
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Caiombo e Ndalambiri. Neste momento já existem mais abrigos localizados, que serão 

mencionados em capítulo próprio. 

O abrigo de Éuè ia Sineuia  apresenta pinturas quase todas a branco e poucas a vermelho 

são, na generalidade, de má qualidade. Trata-se de figuras geométricas (sobretudo retângulos e 

quadrados, atravessados por diagonais e perpendiculares); antropomorfos e zoomorfo; e, 

sobrepondo-se a tudo, imensos desenhos a carvão, palavras em português, algarismos e várias 

sequências de algarismos (SANTOS JÚNIOR, 1974). Também aqui se encontram pequenos 

fragmentos de escória provenientes da fundição de ferro. 

O abrigo de Galanga também é conhecido por D`jolé xilombo tchangoma ou D`jolé 

xilombo kètângua. As pinturas aqui existentes encontram-se muito delidas devido à escorrência 

de águas. 

Segundo Ervedosa encontram-se pintadas figuras humanas, figuras de animais, 

geométricos, símbolos solares e uma mão (ERVEDOSA, 1980). Gutierrez acrescenta àquela 

contagem, duas espingardas e uma figura de difícil interpretação que vê nas figuras publicadas 

pelo próprio Ervedosa (GUTIERREZ, 1996). 

A cor predominante das pinturas é a branca, mas surgem também em amarelo-oca, 

castanho-amarelado e em vermelho de várias tonalidades. Há só duas figuras em preto (um 

antropomorfo e uma rosácea cruciforme). 

Ervedosa refere que a meio do abrigo, há uma figura dominante, com 1,80m de altura, 

pintada em branco (ERVEDOSA, 1980), mas dela não chegaram registos. Mais uma vez, é 

difícil compreender a disposição das figuras no interior do abrigo dado que Ervedosa publica 

cinco trechos do levantamento, sem indicar o lugar de cada um no conjunto. 

O sítio de Cambambi é constituído por dois abrigos com pintura. Ervedosa publicou 

parte do levantamento que fez do abrigo. A maior parte das figuras estão pintadas a branco, mas 

existem outras a vermelho e a negro. 

Os antropomorfos predominam e cerca de metade está armado com espingardas, 

podendo surgir sozinhos ou em grupo; aqui é raro a associação de antropomorfos a zoomorfos, 

podem estar próximos, mas sem ligação. Este sítio também apresenta alguns fitomorfos, o que 

é raro na arte rupestre de Angola. 

O pequeno abrigo de Chitandalucua, na margem do rio Tari (Mulola), apresenta apenas 

quatro figuras pintadas em branco (três na parte de cima da entrada – dois círculos e um 

antropomorfo estilizado num cavalo estilizado - e outra no teto um antropomorfo, no interior 

do abrigo). 
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As pinturas da Serra do Hôndio encontram-se também num abrigo e foram encontradas 

por Vítor Oliveira Jorge e por eles descritas, em 1974. Já nessa altura dava conta da destruição 

de muitas das pinturas provocada por fuligem das fogueiras que aí se fizeram 

(ERVEDOSA,1980). De salientar a utilização da cor branca e, num caso, de um alaranjado 

claro: um círculo com o diâmetro marcado verticalmente; uma figura esquemática explicável 

por aquele como antropomórfica; um braço em positivo e três mãos em negativo. 

Em Tchipòpilo, numa das estações há gravuras incisas em lajes horizontais de granito, 

estando muito patinadas; na outra estação, encontram-se gravuras de duas idades – umas mais 

antigas, muito patinadas, outras melhor conservadas, cuja incisão se nota perfeitamente, 

representando instrumentos de ferro e alfaias agrícolas. Também estas foram gravadas em lajes 

horizontais. Vêem-se ainda podomorfos e zoomorfos (GUTIERREZ, 1996).  

Mais recentemente Gutierrez estudou um conjunto de abrigos na Província do Namibe. 

Em Macahama encontram-se pinturas a branco, a maior parte de zoomorfos, mas também 

alguns antropomorfos e diversas figuras geométricas (GUTIERREZ, 2009).  

A estação de Haï apresenta uma cavidade com pinturas também a branco, a maior parte 

zoomorfos, mas com alguns pontos e traços, havendo apenas um círculo pintado a vermelho. 

Em Kenguera I surgem figuras a branco e vermelho, sendo que a maioria corresponde a 

figurações que o pesquisador não conseguiu identificar, algumas figuras geométricas (círculos, 

formas ovais, traços, pontos), alguns zoomorfos e apenas um antropomorfo (GUTIERREZ, 

2009). Em de Kenguera II aparecem apenas de 15 figuras, algumas muito apagadas, pintadas 

de cor branca, todas de cariz geométrico (cruzes, círculos, semicírculos, traços). 

O abrigo Lumbundjo possui pinturas a branco, preto e vermelho, numa grande parte de 

geométricos e ainda alguns zoomorfos. 

Em Majole encontram-se em grande número representações de elefantes, embora 

também alguns antropomorfos, geométricos e outras figurações indefinidas (GUTIERREZ, 

2009). 

No abrigo de Manacombo, também naquela mesma região, surgem 6 representações a 

branco, 11 a vermelho, 1 grafite recente a negro e 4 outras figurações a negro que parecem ser 

as mais recentes, num total de 22 figuras. 

Onkala, perto da aldeia do Caraculo, trata-se de um abrigo de grandes dimensões. Aqui 

surgem figuras a branco, embora com duas tonalidades, na sua maioria zoomorfos, além de 

figurações indeterminadas e geométricos (círculos, figuras triangulares, traços cruzados, 

círculos com preenchimento em cruz). Apenas uma figura parece ser um antropomorfo.  
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Vihalo I e II ficam a oeste do Caraculo. O primeiro abrigo possui figuras a branco, negro 

e cinzento; algumas a negro foram feitas sobre as brancas. As figuras reconhecíveis são raras, 

as formas geométricas são numerosas (traços, figuras retangulares, círculos, círculos 

associados, círculos com preenchimento e formas ovais). Frequentemente as figuras a negro 

sobrepõem-se às brancas. 

No abrigo II surgem a maioria das figuras está pintada a negro, com um grande número 

de formas geométricas, seguidas por figuras antropomórficas. Existem algumas figurações 

indeterminadas. Os zoomorfos estão em número reduzido e de leitura difícil (GUTIERREZ, 

2009). 

O Tchitundo-hulo trata-se de um complexo com dois abrigos com pinturas e três 

estações ao ar livre com gravuras - Tchitundo-hulo Mulume, Tchitundo-hulo Mucai (ou 

Opeleva, pela Pedra da Lagoa e Pedra das Zebra. 

 As gravuras foram feitas sobretudo por picotagem, surgem isoladas ou em grupo, 

predominando os geométricos, com representações zoomórficas e Oliveira Jorge diz ainda ter 

observado um antropomorfo (JORGE, 1974).  

O Tchitundo-hulo constitui uma das mais importantes estações arqueológicas do 

Sudoeste de Angola, tendo sido objeto de estudos diversos (C. França, H. Breuil e A. Almeida, 

Santos Júnior e Carlos Ervedosa) último dos quais por Manuel Gutierrez, em 1991.  

Tchitundo-hulo Mulume - aqui se encontram  tanto gravuras (ao ar livre) como pinturas 

(em gruta). Manuel Gutierrez (1996) distingue três conjuntos de gravuras no seu estudo. 

No primeiro conjunto, conta trinta e duas figuras, sendo que quase todas possuem 

formas circulares. 

O segundo conjunto proposto por Gutierrez envolve 16 figuras .Também aqui as formas 

circulares são relevantes, correspondendo a mais de metade das figurações, no entanto, 

encontramos outras formas, como por exemplo “serpentiformes” de grandes dimensões ou 

“grelhas”. 

O terceiro conjunto situa-se numa superfície mais elevada que as anteriores, próxima da 

gruta com pinturas que faz parte deste Complexo do Tchitundo-hulo. Este conjunto comporta 

cinco gravuras.  As figuras representadas são muito diferentes, umas de difícil interpretação, 

outras de forma circular e ainda uma representação antropomórfica. 

Existem dois abrigos pintados em Tchitundo-hulo. Um, o Tchitundo-hulo Opeleva é um 

abrigo que se encontra à superfície; o segundo abrigo, Tchitundo-hulo Mulume, encontra-se 

num inselberg onde se localizam as gravuras rupestres. 
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O Tchitundo-hulo Opeleva compreende cinquenta e nove figuras pintadas, sendo que 

aproximadamente metade corresponde a representações geométricas, seguidas de várias figuras 

não decifradas. Encontram-se ainda alguns zoomorfos e apenas uma figura esquematizada de 

um provável antropomorfo (GUTIERREZ,1996). 

Infelizmente a água da chuva infiltra-se no teto da gruta, pelo que a conservação das 

pinturas de Opeleva é urgente. 

No outro abrigo com pinturas, o Tchitundo–hulo Mulume, percebe-se que a grande 

maioria das pinturas encontra-se no teto da gruta, ao longo de uma superfície com cerca de 

20m. 

O inventário levado a cabo por Gutierrez mostra que o sítio contém pelo menos 211 

figuras pintadas, contra as 180 adiantadas por Ervedosa sendo que a maioria é representações 

geométricas (GUTIERREZ, 1996). 

O sítio da Pedra da Lagoa fica também a cerca de 1 Km do Tchitundo-hulo Mulume, 

sendo as gravuras semelhantes, em ambos, mas sem representações de zoomorfos. Além das 

figuras geométricas simples há vários “labirintos” e uma marca de mão. 

A Pedra das Zebras é um rochedo que se situa acerca de 500 m do Tchitundo-hulo 

Mulume, com gravuras muito patinadas, com o mesmo tipo geométrico dos locais anteriores. 

As gravuras do Monte Negro situam-se no extremo sul de Angola, num total de 93 

gravuras, segundo o levantamento efetuado por Miguel Ramos, publicado em 1979, e 

posteriormente revisto por Gutierrez, em 1996. As gravuras desenvolvem-se sobre uma 

superfície rochosa, a céu aberto e foram separadas em quatro conjuntos (RAMOS, 1979), sendo 

a maioria representações geométricas. 

As pinturas do Ebo foram referenciadas na obra de Ervedosa (1980) e, mais 

sumariamente, numa publicação de Santos Júnior (1974). Estiveram em conjunto de passagem 

pela região, deixando o testemunho da sua riqueza arqueológica – abrigos com pinturas 

rupestres, túmulos em pedra, materiais de superfície (cerâmica, indústria lítica e escórias de 

ferro). No entanto, por se tratar de uma época conturbada provocada pelo conflito (1973), não 

lhes foi possível regressar para dar seguimento aos trabalhos. 

A região do Ebo, quer pela sua localização geográfica (central, uma posição importante 

nos percursos Litoral-Interior e Norte-Sul), quer pela quantidade de abrigos com pinturas 

rupestres que apresenta, é fundamental para a compreensão das dinâmicas culturais do 

território. Não é possível, portanto, compreender a arqueologia e arte rupestre de Angola, sem 

um estudo contínuo e sistemático do Ebo.  
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Contribuir para o retomar da investigação arqueológica naquele país, começando pelo 

estudo de um área tão rica, no entanto, quase desconhecida, cujo entendimento permitirá 

avançar paulatinamente para a construção de um rigoroso quadro cronostratigráfico de toda a 

região Centro-Oeste, cruzando os dados com outras regiões, tentando aferir os movimentos 

populacionais do passado, a suas origens, motivações, realizações, projeções nas comunidades 

atuais, foi o desígnio deste projeto de trabalho para o Ebo.  

Compreender a arte rupestre de Angola passa também por conhecer outros aspetos como 

a criação artística atual, a tradição oral, tatuagens, documentação artística. Nessa linha de 

pensamento, será importante ter em conta as obras de Henrique Dias de Carvalho “Ethnographia 

e história tradicional dos povos da Lunda” (1890), do Padre Carlos Estermann, com inúmeros 

artigos hoje compilados na “Etnografia de Angola (sudoeste e centro) ”, de Óscar Ribas 

“Dicionário de regionalismos Angolanos” (1997) ou “Ilundo: divindades e ritos angolanos” 

(1958), de José Redinha "A caça, seus processos e mitos entre os povos angolanos: notas 

descritivas e esboço de sistematização" (1968) ou "A arte Quioca: Vida, túmulo, rito e mito" 

(1972), de João Vicente Martins "Crenças, adivinhação e medicina tradicionais dos Tutchokwe 

do nordeste de Angola" (1993) ou "Museu do Dundo: subsídios para a história, arqueologia e 

etnografia dos povos da Lunda: contos dos quiocos" (1971), Mário Milheiros "Etnografia 

angolana: esboço para um estudo etnográfico das tribos de Angola" (1951), Mesquitela Lima 

"A religião dos povos da Lunda: sua natureza: deus supremo e sua existência" (1960). 

Uma referência particular à obra de 1961, de Eduardo dos Santos - “Contribuição para 

o estudo dos ictogramas e ideogramas dos Quiocos” – sobre os desenhos na areia realizados 

pelos Tshokwe, designados “sona”, que significa “letras”, “figuras”, “desenhos” representando 

animais, objetos, histórias ou valores que se pretendem transmitir. Embora estes sejam 

reproduzidos na areia, eles podem também ser realizados sobre cabaças, tambores, costas de 

cadeiras, de bancos, cachimbos. De notar que sendo, na sua maioria, complexas formas 

geométricas, estes desenhos aparecem, por vezes, na arte rupestre do leste angolano (SANTOS, 

1961). 

Outra referência ao trabalho de Joaquim Martins, em 1968, com uma obra consagrada 

às gravuras de Cabinda. Para ele, esta criação artística típica do Norte de Angola, trata-se de 

uma “escrita sem alfabeto”, gravada nas cabaças, nas esteiras, nas tampas das panelas, nos 

túmulos, nos pentes, por exemplo. Apresenta-se expressa pela utilização vários símbolos que 

podem compor uma mensagem, transmitir leis ou conceitos da comunidade (MARTINS, 1968). 
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No que respeita à datação relativa das obras parietais em Angola, poder-se-á dizer que 

as abordagens efetuadas até ao momento são muito genéricas. H. Breuil, por exemplo, aquando 

da sua comunicação no Congresso Pan-Africano de Pré-História e Estudo do Quaternário, disse 

que as pinturas de Tchitundo-hulo Mucai “devem considerar-se como muito antigas” (BREUIL 

& ALMEIDA, 1964); D. Clark diferencia dois períodos para as pinturas e gravuras de Angola: 

um mais antigo, com animais e homens e outro mais recente que inclui, entre outros motivos, 

as reproduções de machados metálicos, pelo que aponta como critério mais fiável para Angola 

a presença da metalurgia na região das gravuras rupestres (CLARK, 1966). No entanto, a Idade 

do Ferro é um período ainda pouco estudado (JORGE, 1974). 

Um outro critério de datação relativa das pinturas e gravuras de Angola é o que 

diferencia dois grandes grupos de pinturas: certos sítios de arte rupestre em Angola apresentam 

antropomorfos armados de espingardas. Estas apareceram nesta parte de África a partir da 

chegada dos Europeus, no fim do séc. XV. 

Quanto à datação direta em arte rupestre, este é um problema ainda não resolvido. Os 

sítios onde a arte rupestre não apresenta depósitos de cobertura datáveis ou lajes pintadas em 

estratigrafia mantêm-se como problemas a resolver do ponto de vista da datação absoluta. Ainda 

assim, em Angola, Gutierrez tomou oito amostras das pinturas da gruta de Opeleva (3 de pintura 

branca; 3 de pintura vermelha e 2 de pintura negra) e na gruta de Tchitundo-hulo Mulume 

realizou uma amostragem bem mais vasta: vinte e uma amostras. 

A análise físico-química dos pigmentos das grutas de Opeleva e Tchitundo-hulo 

mostram que são de variadíssimos tipos. Em Opeleva, a cor negra foi obtida a partir de carvão 

de madeira, a vermelha a partir de hematite e a branca, num momento indeterminada, poderá 

ser carbonato de magnésio. A cor vermelha foi obtida a partir de hematite “pura” em cristais, 

mas também a partir de hematite micáceada em plaquetas; uma outra amostra mostra que esta 

cor também foi obtida a partir de quartzo vermelho; a cor amarela a partir de ocre; a cor branca 

apresenta cálcio, fósforo e um pouco de magnésio, o que corresponde à composição do marfim. 

O que torna tudo muito interessante, pois o quartzo para a cor vermelha é raro e a presença de 

marfim moído é única para elaboração da cor branca (GUTIERREZ, 1996). 

A amostra de Opeleva foi enviada para o laboratório do Professor Marvin Rowe, no 

Texas para datação por carbono 14. Esta datação absoluta de pinturas rupestres da gruta 

Opeleva permitiu aferir que datam do início da nossa era (GUTIERREZ, 1996). 

Também nós, durante o trabalho no Ebo recolhemos seis amostras, tendo sido possível 

datar a de cor negra (carvão de madeira). Sobre este assunto nos debruçaremos adiante. 
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Em Angola existem, portanto, estações de arte rupestre de idades e culturas diferentes.  

As figuras e as ações representam dificuldades de leitura e interpretação; reconhecemos 

animais e formas geométricas, mas a nossa compreensão delas é por um lado limitada pela 

qualidade de reprodução gráfica, por outro pelo próprio papel de criação artística, o qual não se 

limita a reproduzir uma cópia da realidade. 

No Norte, a Pedra do Feitiço, por exemplo, embora apresente figuras de difícil 

compreensão, também possui outras facilmente identificáveis: palanquins, antropomorfos 

isolados ou associados, com espingardas, zoomorfos, barcos. No entanto, embora 

reconhecíveis, a sua significação pode ser complexa – por exemplo, os palanquins podem estar 

relacionados com o poder, o prestígio, a autoridade (GUTIERREZ, 1996), aparecendo 

figurações deste tipo também nas tampas gravadas de Cabinda (SERRANO, 1993) e nos 

desenhos na areia (FONTINHA, 1983). Além do mais, não se conhecendo a verdadeira 

disposição das figuras o seu entendimento torna-se ainda mais difícil. 

No Nordeste de Angola, os sítios de Bambala, Capelo e Calola apresentam figurações 

gravadas predominantemente geométricas – os entrançados, círculos isolados ou ligados por 

linhas, formas circulares e lineares. Também aqui parece existir uma semelhança “estilística” 

e, provavelmente, em termos de significação, entre as gravuras, os desenhos na areia, as 

tatuagens da Lunda (REDINHA, 1948). 

Em Tchipòpilo existem uma grande percentagem de figuras não-decifradas (pontos, 

figuras em forma de letras, linhas, traços), no entanto, também se vêem diversas marcas de pés 

de antropomorfos e zoomorfos, utensílios e objetos em ferro. Muitos desses objetos parecem 

estar ligados ao prestígio e ao poder (ALMEIDA & BREUIL, 1964). 

Um quadro-síntese, apresentado no Volume II – Anexos, mostra o inventário de alguns 

dos sítios referidos ao longo deste capítulo. No entanto, apenas consideramos os sítios 

estudados ou em fase estudo minimamente fundamentados, ou seja, aqueles que estão 

confirmados e documentados (fichas de registo, fotografias, desenhos). Em relação aos 

restantes sítios existem lacunas que devem ser preenchidas (verificar localizações, a atual 

existência dos sítios/arte rupestre, documentar e registar). 

As pesquisas atuais privilegiam a conceção da arte no seu todo, a compreensão dos 

diversos conjuntos que são parte desse mesmo todo, o estudo dos pigmentos e as datações 

diretas das pinturas, numa leitura mais abrangente da paisagem no qual se inserem os conjuntos 

de arte rupestre. Assim, o estudo da arte implica igualmente a interligação à tradição oral, tendo 

em conta o peso que esta continua a ter nas comunidades africanas. 
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3. Metodologia – Introdução 

 

No que respeita à metodologia, o trabalho desenvolvido dividiu-se em três fases, nem 

sempre sequenciais: pesquisa bibliográfica, trabalho de campo e trabalho/análise laboratorial. 

O objetivo principal, tendo em conta os recursos e as dificuldades inerentes à localização 

dos sítios em estudo, em termos logísticos e financeiros, foi efetuar o máximo de trabalho 

possível, em cada uma das campanhas, com a recolha do maior número de dados exequíveis e 

necessários, nomeadamente, o registo dos abrigos com pinturas rupestres, por forma a conseguir 

realizar a etapa subsequente de forma rigorosa - o trabalho laboratorial. 

Nessa fase, em gabinete, procuramos seguir as recentes metodologias, utilizadas por 

diversos investigadores de arte rupestre, seguindo, nomeadamente, os procedimentos dos 

nossos orientadores (GUTIERREZ, 2009; OOSTERBEEK & MARTINS, 2013; COLLADO & 

GARCIA, 2013), metodologias de documentação não invasivas (seguindo os princípios 

acordados no âmbito da IFRAO e da UISPP) e comprovados quer pela experiência com 

tecnologias digitais no tratamento de imagens de arte rupestre (Doutor Hipólito Collado), quer 

pela experiência com arte rupestre em Angola (Doutor Manuel Gutierrez). 

Uma nota importante sobre a realização dos trabalhos que serão apresentados - todos os 

membros da equipa e todas as atividades desenvolvidas – entrada no país, acesso a 

documentação, prospeção, registo e documentação dos sítios, recolha de amostras e transporte 

das mesmas para análise – tiveram a autorização expressa do Ministério da Cultura de Angola, 

com envolvimento direto do Instituto Nacional do Património Cultural e Museu Nacional de 

Arqueologia de Benguela, que acompanharam e colaboraram em todas as etapas do trabalho de 

campo. 

 

3.1. Pesquisa Documental 

3.1.1. Bibliografia 

A primeira fase do trabalho passou pela pesquisa documental sobre a área em estudo, 

através análise de fontes e recolha de informações bibliográficas e cartográficas disponíveis 

sobre os sítios. Infelizmente, tendo em conta que o Ebo nunca foi objeto de qualquer 

investigação sistemática, não existe muita informação sobre o mesmo. Os poucos apontamentos 

existentes estão publicados por Carlos Ervedosa na sua “Arqueologia Angolana” (1980) e, 

sumariamente, por Santos Júnior no artigo “Arte Rupestre de Angola” (1974). Além disso, foi 
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possível encontrar dois relatórios de Administradores do Kwanza Sul, do início do séc. XX, 

mas apenas com indicações sobre as atividades económicas da região, bem como alguns 

apontamentos sobre o Ndalambiri, no espólio pessoal do Arquiteto Fernando Batalha. 

 Ainda assim, obtenção de informações gerais contribuíram para a contextualização do 

estudo. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada, essencialmente, nos seguintes locais: 

- Biblioteca de Arqueologia e História do Alto Ribatejo (BAR), Unidade de Mação, incluindo 

o acervo pessoal do Doutor Luiz Oosterbeek, e Unidade da Barquinha, Portugal; 

- Biblioteca pessoal da Doutora Mila Simões de Abreu, Vila Real; 

-Biblioteca da Faculdade de Letras do Porto (Biblioteca Geral e Biblioteca do Departamento de 

Ciências e Técnicas do Património), Porto, Portugal; 

 -Biblioteca Municipal do Porto, Portugal; 

- Biblioteca Municipal de Valongo, Portugal; 

- Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento, Guimarães, Portugal; 

- Biblioteca da Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal; 

- Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Portugal; 

- Biblioteca do ex-Centro de Pré-História e Arqueologia, IICT, Lisboa, Portugal; 

- Biblioteca do Arquivo Histórico Ultramarino, IICT, Lisboa, Portugal. 

- Biblioteca do Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, Portugal; 

- Biblioteca de Arqueologia do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico, Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa, Portugal; 

- Acervo pessoal do Arquiteto Batalha, na Academia Nacional das Belas Artes, Lisboa, 

Portugal; 

- Biblioteca do Museu Nacional de Arqueologia de Benguela, Benguela, Angola; 

- Biblioteca do Arquivo Histórico de Angola, Luanda, Angola; 

- Biblioteca do Musée de l'Homme, Paris, França; 

- Biblioteca do Institut de Paléontologie Humaine, Paris, França; 

- Acervo pessoal do Sr. Prazeres Seralo; 

- Biblioteca e acervo pessoal da autora. 
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3.1.2. Cartografia 

Também ao nível da cartografia específica (cartas militares, cartas geológicas) houve 

alguma dificuldade em encontrar material. Utilizaram-se também fontes digitais, 

nomeadamente, o programa Google Earth, que permite uma perspetiva diferente da cartografia 

tradicional, embora as imagens região do Ebo ainda não estejam suficientemente acuradas.  

Foi revista toda a cartografia encontrada em Portugal e Angola e compilados alguns 

mapas que foram transformados em ficheiros digitais. 

 

Cartografia da região: 

C.M.A. 1:100 000, folha nº 185, UCU SELES  

C.M.A. 1:100 000, folha nº186, EBO 

C.M.A. 1:100 000, folha nº 165, QUIBALA 

C.M.A. 1:100 000, folha nº 164, GABELA  

 

Carta Geológica de Angola – para a região: 

Folha Nº 165- SUL-C33- QUIBALA 

Folha Nº 186- SUL-C33 – EBO 

Folha Nº 185- SUL-C33 – VILA NOVA DE SELES 

 

Foram ainda compilados vários mapas sobre Angola: 

- Mapa Geral de Angola 

- Carta Geológica de Angola Folha Nº 208- SUL-C33-AMBOÍVA-ATOME 

- Carta Geológica de Angola Folha Nº 143- SUL-C33- MUNENGA-DALA  

- Carta hipsométrica, 1:6.000.000; 

- Esboço Meteorológico – chuva média anual, 1:6.000.000 

- Esboço Meteorológico – temperatura média anual, 1:6.000.000 

- Esboço Etnográfico, 1: 6.000.000 

- Esboço geomorfológico, 1:6.000.000 

- Carta Geral dos solos, 1.600.000 

- Esboço hidrográfico de Angola, 1:600.000 

- Carta da vegetação de Angola, 1.6.000.000 

- Esboço das atividades económicas, 1.6.000.000 
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3.1.3. Legislação 

Houve necessidade de conhecer que tipo de legislação dispõe Angola para regulamentar 

o Património, de modo a enquadrar devidamente toda a atividade a desenvolver durante este 

trabalho e outros, no futuro, de acordo com a Política Cultural do país e o seu Plano do 

Desenvolvimento Cultural. 

- “Lei do Património Cultural”, de 7 de Outubro de 2005, Iª Série, n.º 120, que define 

como “património cultural todos os bens materiais e imateriais que pelo seu reconhecido valor 

devem ser objeto de tutela de direito, pelo que constituem património cultural angolano 

quaisquer outros bens, que sejam considerados como tais, pelos usos e costumes e pelas 

convenções internacionais que vinculem o Estado Angolano. Esse mesmo documento legal 

define, por entre outros vários pressupostos, os critérios de classificação que determinam a 

proteção legal dos bens materiais que integram o património cultural, que podem ser 

classificados como monumentos, conjuntos e sítios eventualmente agrupáveis em categorias, 

nos termos que forem regulamentados, tendo como critérios classificativos o seu valor local, 

regional, nacional ou internacional, por motivos sociais, económicos ou culturais devem ser 

sempre definidos pela sua importância arqueológica, urbanística ou paisagística do lugar, por 

constituir parte indispensável na defesa dos mesmos”. 

 

3.2. Registo de Campo 

O cronograma dos trabalhos de campo contemplou diversas atividades: prospeção, 

levantamentos de arte rupestre, registo antropológico, levantamento topográfico e sondagem - 

a par de outras desenvolvidas no período das campanhas – tratamento diário dos elementos 

recolhidos em campo (organização de fotos e de todo o tipo de dados), limpeza de materiais e 

registo dos mesmos, briefings diários da equipa e reuniões com as entidades competentes para 

fazer o ponto da situação das campanhas e planear próximos trabalhos. 

O estudo da cartografia prévio e simultâneo às campanhas foi fundamental para traçar 

cronogramas realistas e exequíveis, além de permitir um conhecimento aprofundado da região.  

No terreno recorreu-se ao GPS (coordenadas geográficas WGS84 e a altimetria), não 

tendo sido possível, até ao momento, avançar para a elaboração de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). 

Os dados recolhidos e utilizados em fases diferentes do trabalho, foram armazenados 

em formato digital e manual. 
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3.2.1. Prospeção 

A prospeção no terreno teve em conta a verificação de todos os locais passíveis de 

possuir pinturas nos percursos para os abrigos identificados. Não foi possível proceder a uma 

prospeção integral de toda a área, pois essa é uma tarefa que requererá várias campanhas, dada 

a dimensão da zona e também pelos condicionalismos impostos pelas autoridades por questões 

de segurança (trata-se de uma zona que ainda hoje tem minas antipessoais, logo, não suscetível 

de prospeção total). 

Para levar a cabo esta tarefa, elaboramos uma ficha própria de acordo com os 

indicadores que consideramos relevantes para o estudo em causa, por forma a facilitar e 

uniformizar a recolha de dados – Ficha de Prospeção (Vol.II - B). A ficha apresenta descritores 

muito simples tendo em conta que o principal objetivo do trabalho não era a prospeção, mas 

sim o registo dos abrigos já identificados e conhecidos (Ndalambiri, Caiombo e Cumbira), 

sobretudo, devido a um cronograma restrito, motivado por questões logísticas. A prospeção 

surge, assim, como um elemento adicional que poderia ser ou não realizado, de acordo com o 

desenvolvimento do trabalho principal (o registo daqueles abrigos).  

Com a ficha pretendia-se nortear a obtenção da informação essencial, que contribuísse 

para a caracterização da região, visando a máxima eficiência, num curto espaço de tempo. Os 

descritores da ficha incluem a localização geográfica, caracterização da região, coordenadas, 

orientação e descrição dos vestígios encontrados, complementados pelo registo fotográfico. 

As campanhas efetuadas permitiram localizar quatro novos abrigos, visitar mais dois já 

identificados, bem como vários túmulos em pedra, afastados dos núcleos populacionais, em 

grande parte graças ao trabalho do nosso guia, Sr. Prazeres, conhecedor do território, auxiliando 

a movimentação da equipa em segurança. 

 

3.2.2. Sondagem 

Desde a primeira visita ao abrigo de Ndalambiri (2012) que havia a intenção de 

compreender a sondagem aqui efetuada, em 1971, por Fernando Batalha, para conhecer a 

sequência estratigráfica, incógnita pela inexistência de dados, pois daquele primeiro trabalho 

não foi realizada qualquer publicação.  

Em 2012, a sondagem estava impercetível pela erosão dos perfis, provocada pela água 

que invade o abrigo, na época das chuvas de forma abundante. 
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A campanha de 2103 permitiu o “reavivar” dos cortes e um pequeno alargamento da 

sondagem. 

Aquelas intervenções revelaram uma estratigrafia com cerca de 2m de profundidade 

(sem que se tenha esgotado ainda a potência estratigráfica), constituída por 4 camadas (Fig.17) 

e registadas em ficha própria – Ficha de Sondagem (Vol. II-B), com indicação precisa da 

localização, orientação do sítio e do tipo de intervenção executada: identificação e caraterização 

das Unidades Estratigráficas, presença de elementos (naturais ou antrópicos), caracterização e 

dimensões dos mesmos, número de amostras recolhidas, relações entre Unidades Estratigráficas 

e identificação da documentação gráfica efetuada. 

 

 

Figura 17 – Sondagem de Ndalambiri. 

              Foto: Cristina Martins. 

 

3.2.3. O registo da Arte Rupestre 

Um dos principais objetivos do trabalho de campo passava pelo registo da arte rupestre 

da região, recorrendo a metodologias de documentação não invasivas, conforme mencionado. 

Para já foi estudado em pormenor o abrigo de Ndalambiri, mas estão feitos os registos 

completos dos abrigos da Cumbira e do Caiombo, cujos decalques estão já em execução, mas 

não terminados. 



Metodologia 

91 

 

O estudo da arte rupestre deve incluir, a reprodução das representações, a partir de 

decalques digitais, a reconstituição dos painéis pintados, mas também a determinação das 

estratigrafias gráficas (análise das sobreposições) e do aproveitamento do espaço, o estudo da 

composição e dos processos de execução (cadeias operatórias), a análise da distribuição dos 

sítios nas áreas e das possíveis relações com outras manifestações gráficas, patrimoniais (por 

exemplo, túmulos de pedra) e etnográficas (por exemplo, ritos) e com o próprio povoamento. 

O preenchimento de todos estes requisitos só será viável com a continuidade da 

pesquisa, no terreno, cruzando a análise de todos os dados. De seguida, focamo-nos no espaço 

do abrigo. 

 

3.2.3.1. Topografia  

A topografia como levantamento e representação gráfica de um determinado lugar, 

traduziu-se, neste caso concreto, no registo sistematizado das medidas, formas e espaços dos 

abrigos, com o grau de rigor possível e adequado à situação, recorrendo a equipamentos de 

medição simples. O trabalho de gabinete consistiu no tratamento dos dados obtidos no terreno. 

Equipamento utilizado: fita métrica ou distanciómetro laser (distância entre dois pontos: 

comprimento, largura, altura); Bússola (ângulo em relação a Nm – azimute); Clinómetro 

(ângulo em relação à vertical – inclinação); GPS (posição absoluta à superfície da terra); 

caderno, papel milimétrico, lápis e borracha (Fig.18); teodolito. 

A representação gráfica da topografia efetuada divide‐se em dois planos:  

- Plano vertical ou altimetria - representação em alçado ou corte que demonstra as 

diferentes cotas altimétricas da cavidade, permitindo‐nos uma leitura imediata da profundidade 

total. 

- Plano horizontal ou planimetria - representação em planta que demonstra as diferentes 

direções da cavidade, permitindo‐nos uma leitura fácil do desenvolvimento total. 

A partir daí, obtivemos: 

 - A Planta, a projeção da cavidade num plano horizontal, como se a víssemos de cima 

e representássemos as paredes cortadas e o chão em vista (Planta à escala 1:200 no Ndalambiri); 

- O Alçado ou perfil, a projeção da cavidade num plano vertical, como se a víssemos de 

lado, e representássemos o teto e o chão em corte (à mesma escala da planta do abrigo); 

- Secções ou cortes, projeções da cavidade em planos perpendiculares à poligonal, como 

se representássemos o chão, paredes e teto em corte (à mesma escala da planta do abrigo).  
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A topografia ajuda a perceber onde se localizam as pinturas rupestres no abrigo, mas 

também auxilia no entendimento da configuração e particularidades do próprio recinto. 

 

 

Figura 18 - Execução de croquis topográficos. 

          Foto: Cristina Martins. 

 

 3.2.3.2. O registo das pinturas rupestres 

O procedimento de registo de arte rupestre mais difundido é o decalque. No caso das 

pinturas rupestres, a preocupação com a conservação dos pigmentos e do suporte leva a que os 

investigadores optem pelo decalque indireto. A evolução das tecnologias tem permitido o 

progresso desta forma de registo. 

O decalque a partir da fotografia permite trabalhar em gabinete, sem as condicionantes 

que há em campo (logísticas, de tempo, período do dia, etc.), mas também apresenta problemas 

que se prendem com a utilização da câmara fotográfica, cuja projeção se não for plenamente 

ortogonal (dificilmente o é porque as paredes naturais dificilmente são retas), provoca 

deformações das imagens. 

O registo de pinturas rupestres implica assim duas grandes etapas de trabalho: num 

primeiro momento, o trabalho de campo, com o registo fotográfico rigoroso e detalhado e, num 

segundo momento, o trabalho de laboratório, com o tratamento e análise de todos os dados 

recolhidos em campo. 

A fotografia é, assim, um documento essencial no registo da arte rupestre, quer pelo seu 

valor intrínseco, quer pelo apoio à realização do registo, que vai muito além de uma simples 

reprodução: 
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La imagen no se limita a reproducir algo neutro, ahora el 

significado es mucho más amplio que el significante. En el caso del 

calco, no se trata de una simple copia sino de una representación 

simbólica y en la interpretación del símbolo entra en juego gran parte 

de la sensibilidad y libertad humana (San Nicolás, 2012: 23). 

 

O decalque indireto das pinturas, através de registos fotográficos digitais que, para além 

de ser mais rigoroso e objetivo que o decalque direto, uma vez que através da manipulação da 

imagem é possível, por vezes, observar vestígios de pintura impercetíveis à vista desarmada, 

permite uma melhor conservação das pinturas, dado que não entra em contacto direto com elas 

(COLLADO et al., 2009). 

Todos os sítios foram registados em ficha própria – Ficha de Sítio (Vol. II- Parte B). 

Entenda-se “Sítio” enquanto local onde a atividade humana está representada pela cultura 

material, com interesse arqueológico e histórico.  

Da ficha de sítio deve constar a localização do mesmo, com indicação da cartografia 

existente e itinerário de acesso, dado que se trata de uma região ainda desconhecida e com 

alguns problemas no que diz respeito à segurança. 

Na caracterização geral pretende-se a descrição da região do ponto de vista ambiental e 

paisagístico, por forma a contextualizar a área onde se encontram os sítios arqueológicos, 

acompanhada do registo fotográfico correspondentes a este descritor.  

Da caracterização geral deve passar-se à descrição local, com indicação de geologia, 

geomorfologia, solos e respetiva utilização, vegetação e fauna, condições climáticas. As 

povoações mais próximas devem constar, bem como a distância destas ao sítio. 

O sítio deve depois ser descrito especificamente com acrónimo, coordenadas, tipo de 

sítio (ex. abrigo, património edificado), altitude, tipo de acessibilidade, estado de conservação, 

bem como o status da propriedade e os vestígios arqueológicos que exibe. O registo escrito 

deve ser acompanhado do registo fotográfico pormenorizado, devidamente numerado e 

descrito. 

A ficha deixa a possibilidade de acrescentar outras notas que não estejam contempladas 

na ficha, mas que podem ser relevantes para a caracterização do local. 

Tendo em conta que se trata de sítios com arte rupestre, foram complementadas com 

aquelas fichas, outras específicas para o registo de arte rupestre – Ficha de Arte Rupestre (Vol. 

II-B). Os seus descritores contemplam dados relevantes para o estudo como seja: orientação e 

posicionamento do painel no abrigo, perspetiva a partir do sítio, posição relativa do sítio, 
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altimetria, tipo de sítio, forma e cor da rocha, tipo de superfície, exposição aos elementos 

naturais (água, sol, vento), facilidade de acesso, técnicas utilizadas, números de painéis, 

orientação e localização dos mesmos, posicionamento das figuras no painel e no abrigo, 

descrição, tamanho e estado de conservação das figuras, altura ao solo, relação com o suporte, 

associações, sobreposições, extensão da área pintada, relações/distância a outros sítio, o tipo de 

decalque com indicação da existência da planimetria efetuada. 

O registo fotográfico é também devidamente apontado, com menção dos números de 

fotografia, painel e figura.  

As fichas foram baseadas em outras com as quais fomos trabalhando, com os nossos 

orientadores e colegas, ao longo dos últimos anos, tendo sempre como objetivo máximo a 

otimização da informação num curto espaço de tempo. 

Durante o trabalho de campo fizeram-se fotografias gerais de cada um dos abrigos, para 

reconstituição de cada um; fotografias de metro em metro (aproximadamente 1m2), com e sem 

escala, a partir das quais são feitos os decalques digitais; fotografias de pormenor de figuras, de 

conjuntos de figuras, associadas ou não, com e sem escala (Fig.19 e Fig.20). 

No total, para efetuar os decalques digitais foram realizadas 900 fotografias das pinturas 

rupestres do abrigo de Ndalambiri. 

As fotografias foram feitas com recurso às máquinas Canon PowerShot SX30 IS e 

Canon EOS 5D Mark II, com uso das objetivas Canon: 10-22 mm f:4; Canon: 50 mm f: 1.4; 

Canon: 70-200 mm f: 2.8; Canon: 24-70 mm f: 2.8, com tripé e disparador remoto. Não foi 

necessário utilizar luz artificial ou flash. 

Na campanha de 2013 contamos com a preciosa ajuda nesta tarefa do Doutor Hipólito 

Collado.  

Tanto para as fotografias gerais (Fig.21), como para as de pormenor (Fig.22), foi 

respeitada sempre a mesma distância entre a câmara fotográfica e as paredes com pinturas e 

tida em conta a inclinação destas, por forma a minimizar a distorção da imagem, mantendo a 

câmara numa posição ortogonal face à parede pintada. Para as fotografias gerais foi utlizada 

uma escala de 50cm, para as fotografias de pormenor ou de figuras individualizadas, uma escala 

de 10cm e a utilização de duas escalas de 10cm para painéis de cerca de 1m2.  

A toma foi sempre sequencial, seguindo a mesma direção (neste caso da esquerda para 

a direita, no sentido de quem acede ao abrigo de Ndalambiri), mas aproveitando cada ponto 

base de assentamento do tripé para efetuar a toma vertical de fotos, de cima para baixo. 
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Figura 19-Registo fotográfico da arte rupestre. Fotos: Cristina Martins. 

Figura 20 - Registo fotográfico da arte rupestre. Fotos: Cristina Martins 

 

 

 

De todas as fotografias efetuadas há uma cópia no Museu Nacional de Arqueologia de 

Benguela (MNAB) e no Instituto Nacional do Património Cultural (INPC), em Angola. 

Após um primeiro tratamento e seleção das imagens, foram impressas as fotografias 

para coadjuvar o trabalho com ferramentas informáticas, desenvolvido no laboratório de arte 

rupestre (Fig.23). 

 

 

     

Figura 21 – Exemplo de foto geral. Foto: Cristina Martins. 

Figura 22 - Foto de pormenor. Foto: Cristina Martins. 
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Figura 23 – Trabalho com as fotografias do Ebo no Laboratório de Arte Rupestre do ITM. 

Figura 24 – Trabalho com as fotografias do Ebo no Laboratório de Arte Rupestre do ITM. 

Fotos: Cristina Martins. 

   

 

O estudo da arte rupestre tem que ser devidamente contextualizado, com dados que 

permitam compreender a região onde se encontra a arte, por isso foram efetuadas fotografias 

panorâmicas e de pormenor do Ebo (sede), do território (percurso entre a sede, os bairros e os 

abrigos), dos bairros, dos abrigos e da paisagem avistada a partir dos abrigos. 

 

3.3. Trabalho de laboratório 

Segue-se o tratamento e análise dos diversos dados obtidos, a partir do trabalho de 

campo. 

Primeiro, as fotos devem ser retificadas utilizando programas como o ASRix - Digital 

Image Rectifier, um retificador que incide sobre uma imagem fotográfica de um objeto, com 

base nas medições que se definem sobre esse mesmo objeto, ajustando a imagem para estar em 

conformidade com as medidas indicadas. 

Seguidamente, as fotografias podem começar a ser trabalhadas, tendo em vista a 

execução dos decalques. 

O plugin Dstretch (Fig.25), desenvolvido por John Harman para o processamento 

específico de imagens fotográficas de arte rupestre, é uma ferramenta informática 

imprescindível para o tratamento das fotografias, sendo uma extensão do programa ImageJ e 

pode-se obter gratuitamente na página http://rsbweb.nih.gov/ij/. Através deste programa 

consegue-se definir com grande precisão o contraste de tonalidades, valor e saturação de cores 

de uma imagem, ajudando a trabalhar qualquer elemento pictórico especialmente aqueles 
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detalhes que dificilmente são percetíveis pelo olho humano. Assim, foi esta uma das 

ferramentas informáticas utilizadas no estudo das pinturas rupestres do Ebo (Fig. 26).  

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - O plugin Dstretch do programa ImageJ. 

 

 

 

Figura 26 - Alguns exemplos dos resultados obtidos a partir do ImageJ. 
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Depois do tratamento das fotos pelo plugin Dstretch  do programa ImageJ, estavam 

reunidas as condições para passar à etapa seguinte – os desenhos e  decalques das figuras 

pintadas. De acordo com esse objectivo, foi utilizado o programa Photoshop versão CS6  e uma 

mesa digitalizadora para trabalhar a partir das fotos já tratadas.  

Cada fotografia tem uma parte comum à anterior ou à posterior, à superior ou à inferior 

(Fig.29), para que seja possível depois fazer todos os encaixes e reconstituir por completo os 

painéis dos abrigos. 

Uma vantagem do programa Photoshop é que permite trabalhar por camadas, ou seja, 

permite efetuar o decalque de acordo com o que parece terem sido as diferentes etapas de 

execução do painel, avançar ou recuar sempre que se pretende acrescentar ou corrigir uma 

figura ou sobreposição (Fig.27), pois a arte rupestre como produto de atividade humana no 

passado foi formada pelos mesmos processos que os outros artefactos, passando pela escolha 

de matérias-primas, local, função e significado.  

A execução dos desenhos (Fig. 28) permite, por um lado, compreender a cadeia 

operatória da execução das pinturas (sobreposições), mas também perceber a forma como se 

relacionam as pinturas com o suporte e o espaço (por exemplo, se a morfologia da parede ou 

alguma fissura influenciou a execução de uma figura ou painel). 

Embora conscientes do acréscimo significativo do tempo de trabalho em executar esta 

tarefa, decidimos fazer desenhos, a partir das fotografias digitais, com recurso a uma mesa 

digitalizadora e depois os decalques, fazendo apenas uso dos programas DStrech e Photoshop. 

Queríamos apurar a diferença no método. 
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Figura 27 – Utilização do Photoshop na execução do desenho de um painel do abrigo de  Ndalambiri. 

 

 

 

 

Figura 28 – Fotografia original de um painel do Ndalambiri e respetivo desenho em Photoshop. 

Foto: Cristina Martins. 
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Figura 29 – Encaixe das fotografias originais, respectivos desenhos e indicação da localização do painel na 

planta do Abrigo.  

Fotos:Cristina Martins. 

 
 

De salientar que há, de facto, uma diferença. Os desenhos dependem inteiramente 

daquilo que conseguimos ver para delinear, enquanto os decalques extraem totalmente o motivo 

pintado, mesmo que nem sempre seja tão facilmente visível aos nossos olhos. Além do mais o 

rigor, é diferente nos pormenores, por exemplo, se na figura há partes sem pigmento, elas não 

vão aparecer no decalque. A título de exemplo, escolhemos apresentar um painel (Figs.30 e 31) 

e algumas figuras executadas com ambos os métodos (Tabela2). 
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Figura 30 – Desenho de um painel de Ndalambiri. 

 

 

Figura 31 - Decalque de um painel de Ndalambiri. 

 

O abrigo de Ndalambiri foi completamente desenhado e decalcado. A partir dos 

decalques foi feita a reconstituição deste abrigo por painéis e na totalidade (Vol. II -F). 

O desenho da arte rupestre no Photoshop, apesar das suas limitações, permite também 

individualizar as figuras, o que facilitará a criação, por exemplo, de tabelas tipológicas (Tabela 

2), sendo estas importantes não apenas por si, mas para estabelecer correlações com outras 
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regiões de Angola ou de África, de forma simplificada em termos iconográficos, embora uma 

figura semelhante possa ter diferentes significados.  

 

Tabela 2 - Tabela tipológica das pinturas rupestres do Ebo, com desenhos e decalques (exemplo). 

 

 
 

 

Esta tarefa revelou-se árdua, não só pelo tamanho da faixa pintada (aproximadamente 

60m), como pelo número de figuras, superior a um milhar.  

Após a realização dos desenhos, estão reunidas as condições  para passar à próxima fase: 

os decalques digitais (Fig.32 à Fig.34), continuando a utilizar os programas enunciados. 

Os desenho, implicam o contorno do que é visto pelo investigador, a partir da imagem 

fotográfica no computador, nos decalques com recurso ao Photoshop, a imagem é “extraída”, 

cabendo ao investigador “limpar” o que não pertencem à figura em execução. Verificamos que 

esta segunda forma é mais eficaz e apurada para concretização dos decalques. A partir desta 

fase foi possível trabalhar todas as figuras do Ndalambiri, organizando assim o corpus de arte 

rupestre deste abrigo. 

O decalque de cada figura foi encaixado no respectivo painel. No abrigo de Ndalambiri 

não existe uma compartimentação de temáticas ou sujeitos que permitam individualizar painéis. 

As diversas figurações apresentam-se contínuas, espalhadas aleatoriamente e não 

compartimentadas, embora existam espaços mas profusamente utilizados do que outros. Nesse 

sentido, os painéis apresentados (Vol. II) foram artificialmente criados, aquando do trabalho de 

Pinturas Rupestres de Ndalambiri 
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campo, para facilitar o trabalho, tornando-os aproximadamente unirformes nas suas medidas 

(entre os 2 e os 4 metros, sensivelmente). 

A importância de utilizar todas as possibilidades de manipulação digital da cor em 

decalques tão complexos, pelo elevado número de sobreposições e figuras, deve ser aproveitado 

ao máximo para retirar o maior número de informações possíveis sobre as pinturas e respetiva 

cadeia operatória. 

Os painéis foram tratados um a um e, no fim, executado o decalque total do abrigo (Vol. 

II), sendo possível um tratamento pormenorizado de cada motivo. 

 

 

 

 

Figura 32 - Decalque Painel 14 de Ndalambiri - Decalque a preto e branco. 
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Figura 33 - Decalque Painel 14 de Ndalambiri- Decalque com cores padronizadas. 

 

Figura 34 - Decalque Painel 14 de Ndalambiri- Decalque com cores saturadas. 

 

Os motivos foram numerados sequencialmente, iniciando-se a numeração na área 

superior direita, seguindo para  a área inferior do painel, depois para a esquerda, assim 

sucessivamente. Para cada motivo foi efetuada uma descrição pormenorizada (cf. Cap. IV). 
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Figura 35  – Exemplo de um decalque em execução no Photoshop. 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Foto original. 

Foto: Cristina Martins. 
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Figura 37  - Decalque digital sobre o suporte (parede do abrigo). 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Decalque digital simples, a preto e branco. 
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3.4. Análise laboratorial de Amostras 

3.4.1. Critérios de seleção de amostras de pigmentos 

Foi possível recolher amostras de pigmentos das pinturas de um dos abrigos do Ebo, 

tendo-se procedido à escolha do Ndalambiri por ser o de maior dimensão, com maior número 

de pinturas e objeto fulcral deste estudo. 

A escolha dessas amostras foi baseada na diferenciação de cores (branco, vermelho, 

preto e amarelo) e de acordo com as características de preservação do painel, com expressão 

numa maior quantidade de figuras pintadas (diferentes tonalidades de branco, podendo, em 

alguns casos, corresponder a períodos diferentes), nos pigmentos que surgiam em menor 

quantidade (vermelho, amarelo e negro) e naqueles que quase haviam desaparecido ou 

suscitavam maiores dúvidas. 

A análise das matérias-primas usadas nos motivos pictóricos fornece informação de vital 

importância, não apenas para arqueólogos, mas também para os conservadores, a quem cabe 

estabelecer diretrizes para conservação das pinturas. 

A utilização das matérias-primas até ao momento da sua utilização para execução da 

pintura rupestre implica diversas transformações – por exemplo, raspagem, trituração - com 

adição, eventualmente, de agentes aglutinantes para produzir pigmentos, obtendo a cor e 

características físicas desejadas (solidez, aderência, etc.). A caracterização química e 

mineralógica dos pigmentos e do suporte fornece a possibilidade de tentar reconstruir a cadeia 

operatória das pinturas, podendo permitir encontrar soluções adequadas à sua preservação. 

  

3.4.2. Explicação detalhada sobre o método 

As preocupações de preservação e razões éticas foram aplicadas seguindo algumas 

orientações simples, tais como: intervenção mínima, utilização de materiais e métodos 

adequados que visam reduzir possíveis problemas futuros e uma documentação completa de 

todo o trabalho realizado.  

A fim de se obter amostras pequenas de pigmentos a partir do painel pintado em que 

foram removidas das pinturas, usando uma ferramenta de tungsténio (bisturi esterilizado) 

(WAINWRIGHT et al., 2002). As amostras microscópicas são selecionadas e a sua localização 

pretende ser o mais discreta possível; a amostragem é registada fotograficamente (Fig.39 e 

Fig.40). Para proteger a integridade visual dos desenhos, o pigmento é raspado das fendas de 
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rocha ou de camadas mais espessas. Se a pintura está bem preservada e grossa o suficiente, o 

melhor é recolher a amostra de uma área limitada de uma figura. Caso contrário, se a camada 

de pigmento é muito fina tem de ser raspada.  

O pigmento recolhido foi na ordem dos microgramas, tendo sido efetuadas amostras de 

seis figuras e uma amostra do suporte de um pequeno fragmento solto que jazia no solo. Para 

cada amostra foi efetuado o devido registo, com indicação do número de fotografia, número de 

figura, localização no abrigo, dimensões, cor, localização exata de onde foi retirada a amostra 

na figura, registo fotográfico da própria amostra e fotografia do pigmento tirada por 

microscópio digital (Tabela3). 

Foi deixada cópia de todas as fotografias do processo de recolha no Museu Nacional de 

Arqueologia de Benguela (MNAB) e no Instituto Nacional do Património Cultural (INPC), em 

Angola. 

As amostras de pigmentos e do substrato foram preparadas a fim de as utilizar em 

aparelhos de análises não destrutivas diferentes (microfluorescencia-x, microscópio ótico, 

espectrómetro Raman, etc.) (Figs. 41e 42). 

Os espectros Raman das amostras foram obtidos usando um microscópio Olympus 

BXFM acoplado com um 108 Espectrómetro HR800 LabRam (Horiba Jobin Yvon, França), 

equipado com um detector de CCD arrefecido a ar (1024 × 256 pixels), ajustado à temperatura 

de -70 ° C. O espectrómetro tinha um comprimento focal de 80 mm e foi equipado com duas 

ranhuras 600 e 1800 / grades mm. Os espectros de Raman foram registados utilizando um laser 

de He-Ne como fonte de excitação com comprimento de onda de 632,81 nm. O diâmetro do 

feixe de laser foi de cerca de 1 mm e a resolução do espectrómetro de cerca de 4 cm-1. A fonte 

de energia do laser foi mantida constante, entre 0,2 e 4 mW e o tempo de exposição variaram 

entre 5 e 10 segundos, com 10 acumulações. Os espectros foram registados colocando as 

amostras em fase motorizado XY; a observação foi obtida com uma ampliação de 50x. O 

espectrómetro foi calibrado e verificado com silício a 520 cm-1. A remoção de picos de raios 

cósmicos e de correção de linha de base (por subtração da fluorescência de fundo) foram 

realizadas utilizando LabSpec software 5.  
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Figura 39 – Processo de recolha de amostras e identificação das figuras – Painel1 (Amostras). 

Fotos: Cristina Martins. 

 

 

 

Figura 40 – Processo de recolha de amostras e identificação das figuras – Painel 2 (Amostras). 

Fotos: Cristina Martins. 
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Tabela 3 - Identificação das figuras selecionadas para recolha de amostras de pigmentos. 

 

 

 

 

 

     

Figura 41- Laboratório de Tomar onde foram preparadas as amostras para análise. 

Foto: Pierluigi Rosina – IPT/ITM e Hugo Gomes – ITM. 

Figura 42  – As análises Espectroscopia Micro-Raman no Laboratório de Fisica e Ciências da Terra da 

Universidade de Ferrara. 

Foto: Pierluigi Rosina – IPT/ITM e Hugo Gomes – ITM. 

 

 

A análise dos pigmentos contou com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT, Portugal), através do Projeto PTDC/HIS-ARQ/103187/2008 e do Projeto 

SFRH/BD/74567/2010, numa parceria com a equipa do projeto Rupscience (Projeto FCT: 
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PTDC/HIS-ARQ/101299/2008), com o empenho incondicional do Doutor Pierluigi Rosina e 

Mestre Hugo Gomes, equipa esta que trabalha na análise de pigmentos de pinturas rupestres de 

várias partes do mundo. 

Foram também recolhidas amostras de sedimentos de cada uma das Unidades 

Estratigráficas da sondagem. De cada Unidade Estratigráfica (U.E.) foi retirada uma amostra 

de sedimentos. Para proceder à recolha dessas amostras foi utilizado um pequeno colherim, 

raspando-se para descartar os sedimentos já expostos para que fossem recolhidos apenas 

sedimentos não contaminados (Fig.43). Estes foram colocados diretamente do corte para um 

saco hermético, devidamente etiquetado, imediatamente selado e colocado em caixas metálicas. 

Já em Portugal, no Laboratório do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), procedeu-se à 

flutuação de uma parte dos sedimentos, daí resultando a recuperação de número bastante 

significativo de carvões.  

Da U.E. 2 foram ainda recolhidos pelo método indicado pequenos nódulos de carvões. 

Estes seguiram para o laboratório da “Beta Analytic” para serem datados por Radiocarbono 

(AMS), no entanto, por estarem muito alterados não foi possível a sua identificação no 

laboratório do IPT.  

 

 

 

Figura 43 – Preparação da recolha de sedimentos no corte sondagem. 

Foto: Cristina Martins. 
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3.5. Conservação 

Os sítios de arte rupestre apresentam, na maior parte das vezes, problemas ligados à 

conservação, tendo em conta que os motivos estão em contacto direto ou semidirecto com 

agentes erosivos ou provocadores de degradação. Nesse sentido, também este ponto foi 

considerado no nosso trabalho de campo.  

A técnica de Conservação e Restauro, Dra. Maria João Cruz, durante a primeira 

campanha realizada no Ebo efetuou um primeiro diagnóstico e, de acordo com o observado, 

elaborou uma proposta de ficha que adotamos, com ligeiras alterações – Ficha de Conservação 

(Vol. II). Os descritores visam a descrição do sítio, tipo de rocha, grão, cor da rocha, técnica 

usada, cores das pinturas, estado de conservação, número de figuras, altura ao solo, localização 

no abrigo. A situação do abrigo na paisagem, a descrição sumária das pinturas, fatores de 

degradação das pinturas e /ou suporte, vandalismo ou outros vestígios de utilização do abrigo 

são também contemplados nesta ficha. 

As patologias observadas (observação macroscópica realizada in situ) caracterizadoras 

do estado de conservação dos abrigos advêm essencialmente de causas naturais, como o 

envelhecimento e exposição natural dos materiais, localização topográfica dos abrigos, 

depósitos orgânicos diversos (fauna e flora), presença de humidade (águas pluviais), exposição 

às dinâmicas de erosão (vento, chuva e sol) e uso do espaço do longo dos tempos (depósitos de 

carvão devido à presença de fogueiras, visitas e grafitos motivados por atos de vandalismo).  

Para a conservação destas pinturas colocam-se problemas específicos tais como as 

percolações motivadas pelas águas pluviais, os impactos acidentais ou intencionais das ações 

de carácter humano ou animal e as alterações químicas ou físicas da rocha motivadas por 

condições ambientais ou próprias da alteração do granito ou ainda, provocadas por colonizações 

biológicas, por parte de fungos, líquenes, insetos e plantas.  

Alguns fenómenos de alteração com a alveolização e esfoliação da superfície pétrea tem 

a ver com as características mineralógicas e geológicas que estiveram na origem e formação do 

maciço rochoso, pois sobre esta superfície de aspeto rugoso, foram pintados alguns motivos 

que se sobrepõem indiciando também diferentes campanhas ou mãos (situação particularmente 

visível nas pinturas de Caiombo). Assim sendo algumas das patologias inerentes ao suporte 

serão mais antigas do que as pinturas, importando futuramente avaliar a evolução desses 

fenómenos.  

No que concerne aos motivos pintados e à coesão da camada cromática, podemos 

observar a existência de perdas e desvanecimento dos desenhos associados quer aos fenómenos 
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anteriormente mencionados, a presença de patines biogénicas coloridas promovidas por 

colonização biológica, quer também pela fragilidade dos materiais colorantes utilizados (tintas) 

na superfície do granito. Os desenhos denotam uma rápida execução através do esboço de linhas 

definidoras da forma e da cena representada, realizadas em espessas camadas de tinta, com 

recurso a materiais locais, como a argila de cor branca (designada localmente de pemba) e 

vermelha (designada localmente de musseque) ou o uso do carvão. 

 

3.6. Enquadramento histórico e antropológico  

Foi desenvolvido um contacto de proximidade junto dos habitantes locais das diversas 

aldeias e feito um registo sumário de algumas atividades e de vários de aspetos da vida das 

populações, tendo em vista o enquadramento histórico e antropológico da região do Ebo. No 

entanto, pela natureza do próprio trabalho e pelo tempo disponível para o fazer, os resultados 

são ainda reduzidos. Esta região não foi, até agora, alvo de qualquer estudo, sendo por isso 

inexistente a bibliografia neste âmbito. 

Os trabalhos neste domínio contaram com apoio dos membros da equipa do projeto ali 

em funções e com o apoio local do Sr. Prazeres Seralo, representante local do Ministério da 

Cultura. 

Não se conseguiu perceber plenamente qual a relação funcional entre as comunidades 

das aldeias visitadas e os abrigos com pinturas rupestres que lhes estão nas imediações. Em 

alguns casos, a informação obtida é a de que se tem conhecimento dos abrigos pelos “avós” (ou 

“os mais velhos”). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Ebo: Arte Rupestre e Paisagem Cultural 



 

 

 



Ebo: Arte Rupestre e Paisagem Cultural 

117 

 

4.1. Ebo 

4.1. 1. Caracterização da região 

O conceito de paisagem cultural foi instituído pela Unesco com a Convenção Para A 

Proteção do Património Mundial Cultural e Natural, de 1972, tendo por objetivo o 

reconhecimento de parcelas singulares de territórios, onde a conjugação entre a cultura humana 

e o ambiente natural confere à paisagem uma identidade única, tendo como objetivos garantir 

a adequada identificação, proteção,conservação, divulgação e transmissão às gerações futuras 

do património cultural e natural com “Valor Universal Excecional”. A categoria de Paisagem 

Cultural foi adotada pelo Comité do Património Mundial em 1992. 

As paisagens culturais são, assim, bens culturais, "locais de interesse – obras do homem, 

ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse 

arqueológico, com um valor universal excecional do ponto de vista histórico, estético, 

etnológico ou antropológico", de acordo com o artigo 1º daquela Convenção. 

O significado de uma paisagem cultural está diretamente relacionado com os atributos 

(tangíveis e intangíveis) que lhe conferem “Valor Universal Excecional”. No caso do Ebo, 

existem Valores Naturais (geomorfologia complexa, onde a peneplanície de savana, é rasgada 

por grandes inselbergs graníticos, biodiversidade, o rio Queve e as suas quedas de água) e 

Valores Culturais (rituais diversos, estruturas tradicionais de poder, bairros, caminhos antigos, 

túmulos de pedra construídos e mantidos segundo formas seculares, abrigos com imensas 

pinturas rupestres) que o tornam singular em Angola e em África, merecendo ser preservado, 

divulgado e transmitido às gerações atuais e futuras. 

Da interessante paisagem cultural fazem ainda parte outros dados de cariz etnográfico 

que podem ser usados para interpretar muitas das metáforas e símbolos da arte da rupestre, 

podendo desempenhar um papel-chave na compreensão do significado e motivação destas 

manifestações artísticas e das próprias dinâmicas culturais. 

Foi possível recolher informações do Sr. Prazeres Seralo, representante da Cultura no 

Ebo, profundo interessado e conhecedor da Cultura e História Local. O Sr. Prazeres ao longo 

dos anos elaborou apontamentos diversos sobre a região, baseada no seu estudo, vivência 

pessoal e perceção da região, tendo o precioso auxílio de informadores tradicionais. 

Gentilmente, facultou-nos algumas dessas informações, que complementamos com a nossa 

própria observação no terreno e contactos com outros habitantes, autoridades oficiais e 



Ebo: Arte Rupestre e Paisagem Cultural 

118 

 

tradicionais. As informações do Sr. Prazeres foram também publicadas como um capítulo do 

livro “Ebo e a Arte Rupestre do Sudoeste Africano” (OOSTERBEEK et al., 2013). 

A Província do Kwanza-Sul, onde se situa a nossa área de estudo conta com os seguintes 

municípios: Sumbe, Porto Amboim, Sumbe, Seles, Cauda, Amboim, Quilenga, Lobolo, 

Quibala, Ebo, Waku Kungo, Cossongue, Mussende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Localização do Ebo e da Província do Kwanza Sul, em Angola.16 

 

4.1.2. Caracterização do Município do Ebo  

O Ebo é vila e município da Província do Kwanza Sul (Fig.44). Tem como limites a 

Norte o município da Quibala, a Este o de Waku Kungo, a sul o da Conda e a Oeste os de 

Amboim e Quilenda, sendo constituído pelas comunas de Ebo, Conde e Kassange. Situa-se a 

cerca de 400 km a Sudeste da Capital, Luanda. Foi elevado a Vila a 27 de Dezembro de 1965, 

                                                 
16 Fonte: http://www.vivreenangola.com/angola/geographie/geographie-physique/ (Adaptado). 
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por despacho do Governador-Geral Alfredo Morais Martins. Atualmente, o município tem 2520 

Km2 e 182 707 habitantes distribuídos por 141 bairros. 

Em termos de infraestruturas, conta com a sede da Administração (Palácio Municipal), 

escolas até ao Ensino Médio e Hospital. 

O município possui uma rede hidrográfica muito rica, estruturada em torno do Rio 

Queve, para além de inúmeros riachos e ribeiros, o que contribui para a grande fertilidade 

agrícola dos solos e desenvolvimento da atividade piscatória (decisivos para abastecimento de 

Luanda em períodos de escassez). É, por isso, uma região essencialmente agrícola, produzindo 

essencialmente milho, feijão, batata-rena, batata-doce, amendoim, soja, arroz, café, abacaxi, 

abacate, maçã, mamão, mandioca. Este cultivo intensivo é visível na desflorestação sistemática, 

acelerada a partir de meados do século XX (sendo que alguns habitantes locais ainda se 

recordam da antiga floresta e da sua fauna de elefantes e felinos). 

A par da área destas lavras que suportam hoje, sobretudo, uma agricultura de 

subsistência (devido ao impacto da guerra, que obrigou ao abandono de muitas terras), ocorrem 

zonas de floresta aberta e de savana, com eufórbias e acácias, associadas ao predomínio do 

clima tropical húmido, de pluviosidade acentuada (a média anual ronda os 1500mm), dada a 

influência da altitude da região; a temperatura média é da ordem dos 20°. Existem também 

anharas, planícies arenosas, com vegetação rasteira que ladeiam os rios. 

No que respeita à pecuária predominam os gados caprino e suíno, a par da criação de 

galinhas. 

Na região, os homens também se dedicam à caça, de animais de médio ou grande porte, 

mas também de cigarras, gafanhotos, grilos e ratos. 

A extração do mel, a cera e a pesca fluvial fazem igualmente parte da economia região.  

Atualmente, o território é pertença do Estado, mas são respeitados os direitos das 

autoridades tradicionais, pelo que eventuais conflitos sobre a jurisdição da terra implicam um 

diálogo entre ambas as autoridades, numa complexa relação entre o direito normativo e o direito 

consuetudinário, em que por norma, prevalece este último. 

 

4.1.3. Caracterização geomorfológica  

A área do Ebo envolvente aos sítios arqueológicos com presença de arte rupestre 

pertence à designada zona de transição de ecossistemas, que se caracteriza por ser uma 

peneplanície, à cota de ~1300m sobre o nível do mar (s.n.m.), que liga as áreas baixas costeiras 
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(essencialmente Quaternárias) com a zona de planalto do interior de Angola (correspondente as 

formações Proterozóicas do baseamento cristalino soerguido até 2.500-3.000m s.n.m.). A 

paisagem do Ebo é caracterizada especialmente pela existência de numerosos relevos residuais 

(inselbergs) que se elevam por algumas dezenas de metros acima da peneplanície e pelas serras 

e as cristas quartzíticas que flanqueiam a peneplanície, que podem atingir os 2.000m s.n.m (ou 

seja 600-700m acima da peneplanície). A peneplanície é marcada por um vale encaixado de 

enchimento areno-argiloso, contornado por serras de maiores dimensões. 

As principais falhas que constituem o graben do Kwanza Sul criam uma zona de 

rebaixamento N-E. O rio Queve corta esta zona de rebaixamento, seguindo em direção a oeste, 

até ao Oceano Atlântico. 

Os abrigos existem geralmente nos relevos mais pequenos, seja nas serras laterais, seja 

nos inselbergs, podendo elevar-se do graben por 72m (cotas absolutas). O abrigo de Ndalambiri 

emerge da paisagem cerca de 50m. 

A rede hidrográfica coincide com a bacia do Rio Queve, curso de água de regime 

permanente e influenciado pela tectónica regional, seja nas variações de curso, seja nos rápidos 

e cachoeiras que aparecem com relativa frequência. Litologicamente, as rochas granitóides 

representam as rochas mais abundantes em afloramento: granito e granodioritos biotíticos 

porfiróides e não porfiróides do Pré-câmbrico; pórfiros granitóides recristalizados do Pré-

câmbrico; metassedimentos pelitos-siltosos, grouvacóides e quartzito feldspáticos; 

Magmátitos; Diotitos quártzicos (Fig. 45). 

Os solos desta região são ferralíticos e paraferralíticos. 

Os afloramentos calcários só estão assinalados a cerca de 60/70 km de distância em 

direção à costa. 
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Figura 45- Mapa dos sítios estudados pelo Projeto Ebo, numa contextualização geológica. 

 Fonte: Carta Geológica de Angola – Direcção Provincial dos Serviços de Geologia e Minas (Luanda).  

Original: 1: 100.000. (Adaptado). 

 

4.1.4. Contexto Histórico e Antropológico 

Todas estas informações que se seguem foram recolhidas de forma oral, junto do nosso 

guia, dos sobas e dos habitantes com os quais convivemos no período do trabalho no Ebo, 

através dos apontamentos do Sr. Prazeres e ainda pela observação direta que pudemos fazer de 
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determinadas práticas, atividade e costumes. Não existem fontes escritas sobre a vida, as 

crenças e os costumes das populações do Ebo. 

 

4.1.4.1. O Povo Ambundo ou Mbundo 

Os ambundos, povo de língua quimbundo, ocupam grande parte do país, desde o Oceano 

Atlântico, no norte de Angola, em direção ao interior, até o rio Cuango. São tradicionalmente 

agricultores e seu principal cultivo é o da mandioca, e por extensão, sua principal fonte de 

alimentos. Foram pioneiros no plantio do arroz e produzem café de boa qualidade para 

exportação. Talvez seja o grupo mais assimilado à cultura europeia e foi o primeiro a ter escrita 

para sua língua, o quimbundo. 

Os ambundos compunham o outrora reino de N`Gola, e foram contatados oficialmente 

pelos portugueses, através de um navegador chamado Paulo Dias de Novais, em 1565. Nessa 

época era rei N`Dembi.  

Os ambundos acreditam que a vida se dá na terra e também no além-túmulo e que o 

espírito dos antepassados está sempre presente entre os homens vivos. O antepassado pode 

ajudar ou atrapalhar a vida dos vivos aparecendo a seus descendentes em forma de sonho e 

premonições. Pode também vir até seus descendentes através do “xinguilamento”, ou seja, 

incorporação de um morto numa pessoa viva (médium) para ditar seus desejos ou suas 

repreensões e maldições. 

Além dos espíritos dos antepassados, os ambundos também cultuam algumas 

divindades ligadas aos elementos da natureza como as Kiandas e os Kituxis, que deverão ser 

continuamente apaziguados para não causarem malefícios aos vivos. 

De acordo com a tradição oral, o povo do Ebo é proveniente de pessoas que partiram de 

Pungo-Andongo, Província de Malange, que no séc. XVII, chefiados pelo rei-caçador Quixipo 

Kiandio, se expandiu em busca de territórios para assegurar a sua sobrevivência, ocupando as 

terras a Leste da atual Vila do Ebo, onde fundou uma libata (ou sanzala) - a Panza-Kunda. 

 As comunidades auto-designam-se “sociedades tradicionais”, por já existirem antes do 

período colonial, por serem regidas pelos costumes, por terem entidades próprias de governação 

(sobado) e por as suas atividades económicas se ajustarem aos recursos do meio em que vivem, 

de modo a preencherem as suas necessidades materiais e espirituais de acordo com uma tradição 

herdada dos seus antepassados.  
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Testemunhos recolhidos oralmente junto dos habitantes da região sugerem que, ao longo 

das últimas cinco ou seis décadas, os ritos e as tradições começaram a mudar significativamente 

e tendo mesmo vindo a desaparecer, como é o caso de determinados tipos de evocações aos 

mortos, no momento do funeral, ou do pedido feito ao soba para construir uma casa, a que se 

seguia um ritual para escolha do lugar, pelo próprio soba. 

 

4.1.4.2. O Sobado 

Os bairros são chefiados por Sobas (Fig.46) que, geralmente, para simbolizar a nobreza 

e dignificar o poder, usam pele de onça nos seus empossamentos. 

A partir da década de 1960 muitos dos costumes relacionados com a tradição 

começaram a perder-se, em parte pelo conflito que deflagrou em Angola e que levou à 

deslocação da população e/ou alteração dos costumes.  

A transmissão do sobado é matrilinear ou seja, só se podia ser soba na terra da mãe e 

não na do pai, mas hoje tal já não é inteiramente cumprido. Muitos sobas "adulteraram" as 

genealogias e, por vezes, até a história para justificar o seu direito ao "trono". No entanto, é 

importante ser da linhagem para se "ter poderes com as palavras" contra o perigo e convencer 

as pessoas da sua capacidade em proteger a aldeia de ameaças externas. Um soba de linhagem 

é detentor do “maior feitiço”, é detentor de grande poder, apenas com palavras. 

Geralmente os sobas têm os seguintes privilégios: decidir, ouvindo o conselho; impor 

multas aos seus súbditos por transgressões às normas do direito antigo (direito segundo os usos 

e costumes); ser o único que pode ser transportado em tipoia; ser o único que pode sentar-se na 

cadeira do soba; receber uma parte da caça morta pelos seus homens (em regra, uma perna); ser 

dignificado no tratamento com títulos especiais (Muene, ´Gana, Dandi, etc.) exclusivos de 

sobas; ser o primeiro a fazer a habitação em sítio novo e a acender a primeira fogueira; ser o 

primeiro a inaugurar os campos, semeando as primeiras sementes; ser o primeiro e sumo 

feiticeiro, único que pode proceder a determinadas cerimónias; possuir as insígnias de soba 

(peles, pulseiras – o ´´lucano`` dos lundas, um dente ou pertença do soba falecido). 
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Figura 46 - O soba de Ndalambiri (à direita) acompanhado da família. 

Foto: Cristina Martins. 

 

Todas as manhãs e tardes, o Soba faz a saudação à aldeia, momento durante o qual 

também recolhe informações.  

O Soba é auxiliado por um elenco governativo - ngana palanca (espécie de ministro da 

defesa), ngana tandela (ministro da justiça), ngana ngolombale (intérprete dos sonhos do soba 

e seu substituto imediato), ngana kyilyokamba (chefe do protocolo), ngana Kichokota 

(procurador-geral), entre outros. 

A construção de jangos (estrutura aberta circular feita com troncos de madeira que 

sustentam o telhado de colmo) é uma prática da região, sendo o local onde se resolvem os 

problemas e ensinam os mais jovens sobre a sua origem, história, língua e preceitos da tradição. 

No entanto, hoje, são poucos os sobas que conhecem todas essas matérias para passar nos 

jangos. Quando não existem um jango, a reunião acontece à junto de uma árvore, geralmente 

num lugar central da aldeia. 

O trono do soba é vitalício, pelo que só se ele elege um soba grande após a morte de 

outro. Cumpre-se um ano de luto (temporariamente é nomeado um soba para ficar no trono - 

ngana emumuna) e, então, o Conselho de Anciãos reúne-se para escolher um novo chefe. Ao 

escolhido é-lhe colocado um barrete de pele de onça na cabeça, entregue um arco (honji) e uma 

flecha (toma) na cerimónia de empossamento. 

O eleito terá que arranjar um boi e uma grande quantidade de bebidas alcoólicas para 

aquela cerimónia. Esta não pode ter lugar sem cumprir a formalidade de passar por cima da 

sepultura do seu antecessor - ussomboca ombita ya munguo - que também precisa de ser 

comemorada com muita bebida e um boi. 
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O novo soba tem de dar provas de abstinência sexual durante 20 noites, período durante 

o qual dorme com uma donzela indicada para o efeito - Kutembo-lucalay so kimbundo ya 

mapica atunda. Findo esse período, constrói-se uma espécie de barco, com cerca de 150 cm de 

altura, que se cobre com esteiras e com a mulher referida, na presença dos anciãos familiares, 

o novo soba deve dar, então, provas do seu vigor sexual. No final do ato, deve mostrar o esperma 

a todos os presentes, sendo depois misturado com bebida e distribuído pelo povo, seguindo-se 

uma grande festa, com batuques e danças, muita comida e bebida. Este período de abstinência 

e concretização é chamado de Kupita mu Kyenda Kya Phundyphundy e a investidura de Kuyala. 

No Ebo, a morte de um soba nunca tem causa natural, por isso sempre se investigam as 

causas. Logo que se verifique a gravidade da doença do Soba, os makotas da aldeia (os velhos) 

reúnem-se e convidam os homens destemidos, Makesongo, homens credenciados pela tradição, 

para fazerem toda a área de sua jurisdição, procedendo à investigação.  

Quando o soba estiver quase a sucumbir, aqueles homens entram no quarto e "torcem" 

o soba até que morra. Seguidamente, tiram-lhe os órgãos sexuais e os intestinos e queima-nos 

com óleo de palma quente. Arrancam-lhe um dente, o chamado lombé, que fica como símbolo 

da tribo; o local onde ficam os dentes, o sácaty, é muito respeitado e é secreto. 

Enquanto tiram o dente, tocam um pequeno sino e os que ficam na parte de fora vão 

batendo palmas. O morto fica sentado enrolado numa pele de boi, não deitado porque senão 

toda a tribo morre. Aquela pele é de um boi que se matou na ocasião para a festa e que deve ser 

comido durante todo o tempo do óbito que pode durar 15 ou 20 dias, dependendo do tempo 

marcado pelos anciãos da aldeia. 

 O corpo é embalsamado com óleo de palma quente. Ninguém deve chorar sem 

autorização dos Masekongo.  

O funeral de um soba só ocorre à noite e todos têm que estar acordados, mesmo as 

crianças porque acreditam que se isso não acontecer ficarão permanentemente no sono. 

Os túmulos dos Sobas (chefes das aldeias) ou de outros notáveis da comunidade 

espalham-se por toda a província do Kwanza-Sul, construídos com pequenas pedras acamadas 

sem argamassa, coroando os morros graníticos. 

“Antigamente” (não conseguimos apurar há quanto tempo), todas pessoas eram 

sepultadas na rocha, em túmulos de pedra, mas como os corpos não eram tratados, os fluídos 

decorrentes da decomposição escorriam pelos penedos, contaminando águas e solos e, 

consequentemente as pessoas, surgindo diversas doenças. Atualmente, apenas os sobas ou 
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alguma pessoa que se notabilize na comunidade são sepultados na pedra, dado tratar-se de um 

processo moroso.  

Perto da estrada que nos leva ao bairro de Ndalambiri existe um penedo com inúmeros 

túmulos (contamos à distância, pelo menos 13), sendo que um deles, dizem os habitantes, é o 

de um cão, por ter sido um notável cão de caça (os cães de caça são muito respeitados na região). 

Espalhados por toda a Província do Kwanza Sul estão os túmulos em pedra. Os que 

encontramos no Ebo são na sua maioria circulares, mas também existem alguns de forma 

retangular. No caso dos circulares, existem alguns geminados e outros de cúpula com chapéu 

(Fig.47). Por vezes, apresentam ornamentações (Fig.48). São sempre construídos sobre rocha. 

Desconhece-se quando e como foram introduzidos na região, embora continuem a ser 

construídos ainda hoje para os sobas. 

 Adriano Vasco Rodrigues desenvolveu um breve estudo sobre estas construções na 

década de 1960, defendendo a semelhança com as decorações em espinha e em chevron do 

Grande Zimbabwe (RODRIGUES, 1968), cujos edifícios mais elaborados terão sido 

construídos no período entre o séc. XIII e o séc. XV (PHILLIPSON, 1995). No entanto, não há 

elementos sólidos que sustentem aquela relação. 

Existem algumas semelhanças, ainda, com a cerâmica decorada de povoados 

fortificados com prática da metalurgia, como aquela que é encontrada em Quitavava 

(ERVEDOSA, 1980), mas também, neste caso, não há elementos que permitam uma conexão 

sólida entre ambos. 

Para conseguir pedra para construir os túmulos, é colocada água sobre o afloramento e 

materiais que ardam para se atear o fogo. Assim, por esta termoclastia induzida a rocha fratura 

e daí são retiradas os fragmentos que depois são utilizados na construção dos túmulos (Fig.49). 

Em cada túmulo é colocado apenas um corpo, sentado. Se a pessoa não for originária da 

terra onde é sepultada, ao fim de vinte e quatro meses a família vem buscar o corpo. O tempo é 

contado pelas colheitas ou pelas estações do ano. Todo o percurso é feito a pé pela família; 

podem demorar um ano ou mais nesta jornada para resgatar o corpo do seu familiar, mas quando 

chegam à terra de origem, comemora-se o evento com batucadas e uma grande festa. 

Atualmente, apenas os Sobas são sepultados nos túmulos de pedra sobre rocha. 

 



Ebo: Arte Rupestre e Paisagem Cultural 

127 

 

 
Figura 47 -Túmulo circular com chapéu. 

 Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

Figura 48 -Túmulo circular ornamentado.  

Foto: Cristina Martins. 

 

 

Figura 49 - Vestígio do processo de extração de pedra para construção dos túmulos.  

Foto: Cristina Martins. 

 



Ebo: Arte Rupestre e Paisagem Cultural 

128 

 

4.1.4.3. Principais atividades e aproveitamento de recursos silvestres locais 

A população do Ebo vive essencialmente da agricultura de subsistência. Nas lavras, bem 

estruturadas e organizadas (em particular as da zona de Cassangue, onde foi feita uma primeira 

prospeção), utiliza-se o sistema de queimadas e cultiva-se, sobretudo, mandioca, batata, cana 

sacarina, abóbora, feijão, milho, quiabos e hortaliças variadas, a par de fruteiras, de entre as 

quais se destacam os abacateiros, as mangueiras e as bananeiras. Cultiva-se ainda café, 

amendoim e sisal. Refere-se igualmente o cultivo do abacaxi, mas não vimos. A atividade 

agrícola é complementada pela criação de aves, caprinos e suínos.  

A agricultura é um trabalho essencialmente feito por mulheres (limpeza, lançamento de 

sementes, colheita, etc.), com exceção do derrube das árvores que é feito por homens. 

Na estrutura das aldeias incluem-se fornos de pão de utilização familiar, mas não foi 

possível saber quantas vezes por semana o forno é utilizado e se o forno pode igualmente ser 

utilizado por várias famílias. 

Nas imediações de todas as aldeias visitadas abundam os frutos silvestres, em particular 

unguzo (designação local para a figueira brava Sycomorus gnaphalocarpa), katendó 

(designação local para Maboque - Strychnos spinosa), ginguily (parece ser a mesma que o 

Maboque mas, de cor mais verde e sabor mais ácido) e gankianguela (um baga pequena e 

adstringente que não foi possível identificar), que integram a dieta alimentar destas populações 

e cuja recolha suporta também algum comércio levado a cabo nos mercados locais (no mercado 

novo do Ebo, encontramos, por exemplo, venda de unguzo e katendó). 

Nas proximidades de todas as aldeias visitadas abundam igualmente as plantas 

medicinais, designadamente as de utilização comum por parte da população (informações 

recolhidas pela Doutora Ana Roque): 

- Chá de Caxinde (Cymbopogon citratus) – Bem-estar geral. Considera-se excelente 

para o bem-estar geral, sem serem especificadas quaisquer propriedades. Deve tomar-se ao 

pequeno-almoço e ao lanche; 

- Kitutú (designação local para Burututu Cochlospermum angolense – Fig.50) - 

Hepatite, Anemia, tónico geral. Abundante em todas as áreas visitadas. Casca pilada ou folhas 

usadas para preparar tisanas;  

- Gankianguela (Fig.51) - Febre tifóide. Arbusto abundante nas imediações da aldeia de 

Cumbira mas que não foi possível identificar. O fruto é uma baga pequena, de sabor ácido e 

adstringente. Come-se o fruto fresco como preventivo da febre tifoide e as folhas são 

igualmente usadas em chá no tratamento da mesma doença. 
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Figura 50 - Cochlospermum angolense. Kitutú. 

Figura 51 - Gankianguela. Aldeia da Cumbira. 

Fotos: Ana Roque – Instituto Investigação Científica e Tropical (IICT). 

 

- Mupózola - Tosse. Arbusto abundante nas imediações da aldeia de Cumbira mas que 

não foi possível identificar. Toma-se o chá da raiz fervida e/ou usa-se a mesma água em banhos 

e vapores para inalação. 

- Sohi ou Língua de vaca (designação local para Capim Angola. Brachiaria mutica). 

Hepatite. Abundante em todas as áreas visitadas. Capim, de cuja raiz, simples ou triturada, se 

faz um chá.  

- Loengo – Tosse. Arbusto abundante nas imediações da Cumbira. Chá da casca fervida 

ou utilização da água da fervura em vapores. 

- Unguzo (designação local para a figueira brava Sycomorus gnaphalocarpa) -Tosse. 

Abundante em todas as áreas visitadas. Infusão da casca. 

- Katendó (designação local para Maboque - Strychnos spinosa) ou Ginguily – efeito 

antibiótico. 

- Táfála – Anemia e “enchimento dos pés”. Arbusto pequeno ocorrendo na área de 

Botóto (Cumbira I) que não foi possível identificar. Toma-se em chá ou, no caso do 

“enchimento dos pés” (1º sinal de anemia) em banhos onde se devem mergulhar os pés.  

- Palópolo - Prisão de ventre. Erva rasteira ocorrendo na área de Botóto (Cumbira I) que 

não foi possível identificar. Toma-se o chá das folhas fervidas. 

- Quiandandi ou Quilenda (designação local para o Aloés. Aloe sp.) - Abundante em 

todas as áreas visitadas. Feridas e problemas de pele. Aplicação directa da seiva das folhas sobre 

a parte do corpo afetada. 
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- Kitapú - Constipação, Hepatite e bem-estar geral. Arbusto abundante nas imediações 

da aldeia de Cumbira mas que não foi possível identificar. 

- Quitahanga - Paludismo e reumatismo. Planta abundante no Caiombo, mas que não 

foi possível identificar. Nos casos de paludismo deve beber-se o chá da raiz e folhas fervidas 

durante 5 minutos. Em caso de reumatismo, faz-se uma pasta da raiz depois de triturada e aplica-

se sobre a zona a tratar.  

-“Beringela” - Dores de dentes. Ocorrente nas imediações da aldeia de Luanda-Ebo mas 

que não foi possível identificar. Tritura-se a cápsula até obter uma pasta que se aplica na zona 

dorida.   

As doenças mais comuns que afetam a população do Ebo são o paludismo, prisão de 

ventre, hepatite e anemia,  

Nesta região, faz-se uma “tinta” para tatuagens que se extrai da folha pilada da planta 

localmente designada por Babau (havia um pé na cavidade 3 do abrigo do Caiombo - Fig.52). 

A substância obtida é cáustica e a tatuagem é uma espécie de pequena queimadura que, com o 

tempo, adquire uma tonalidade azulada. Observaram-se tatuagens nas mulheres da Cumbira e 

do Caiombo - pequenas marcas circulares em torno dos olhos. Não foi possível obter 

informação sobre o contexto em que as mesmas são feitas.  

Também se fabrica cordas a partir das folhas de um arbusto designado por Luxumbo 

(Fig.53). 

   

Figura 52 - Baubau. Abrigo do Caiombo. 

Figura 53- Luxumbo. Abrigo do Caiombo. 

Fotos: Ana Roque – Instituto Investigação Científica e Tropical (IICT). 

 

A Cobertura de casas (todas as aldeias) é feita por Sohi ou Língua de vaca (designação 

local para Capim Angola. Brachiaria mútica.) - Capim previamente seco e posto em camadas 
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sobrepostas sobre estrutura de madeira. Também se utilizam pequenos pedaços na pasta de lama 

com que se fabricam os tijolos para a construção as casas. 

 

4.1.4.4. A cerâmica e cestaria 

Questionado sobre a existência de oleiras nas aldeias, o Sr. Prazeres organizou na 

Cumbira uma sessão com uma oleira. Contudo, apesar de termos tido oportunidade de observar 

todo o processo de fabrico de um pequeno pote (Fig.54), sem torno e usando a técnica dos 

cordões sobrepostos, ficou claro que já não se fazia olaria nestas aldeias, preferindo-se a 

aquisição de panelas de alumínio e recipientes de plástico.  

Algumas mulheres produzem ainda balaios (Kinda), peneiras (Musalo e Kyanda) e 

cestos para colher café (makwwalu) (Fig.55). 

 

    

Figura 54 – Oleira da Cumbira.         

Figura 55 – Mulher fazendo um balaio.  

Fotos: Cristina Martins. 

 

4.1.4.5. Metalurgia 

Havia apenas um ferreiro, a 3 Km do centro do Ebo, que morreu em 2011, sem deixar 

sucessor. Para já este é um ofício perdido. No entanto, é de máxima importância avançar com 

os estudos da metalurgia, não só no Ebo, como por todo o país, devido às consequências que 

esta prática teve no desenvolvimento das comunidades, ao longo do tempos, apurando a origem 
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das matérias-primas, as técnicas utilizadas, os instrumentos produzidos e como influenciaram 

a vida das populações, rotas de comércio ou troca, etc. 

 

4.1.4.6. Habitação  

Até ao início da década de 1960, as casas eram de pau-a-pique. A partir dessa altura 

tornou-se obrigatório na região a construção de casas de adobe. Até aí, animais como cabritos 

partilhavam a casa com as pessoas (Fig.56). As portas eram feitas de folhas de palmeiras.  

 

Figura 56 - Organização de uma casa no Ebo até 1960 (segundo Sr. Prazeres). 

Desenho digital efetuado por Cristina Martins a partir do desenho do Sr. Prazeres. 

 

Agora as casas podem ter divisões, mas por norma "uma casa" é constituída por diversas 

pequenas construções separadas - o quarto dos pais, o das crianças, a cozinha, o curral. Este 

processo permite construir "amplas" casas, com menor esforço e em menos tempo pois não há 

a exigência de construção de alicerces indispensáveis a edifícios maiores. 

A própria forma como se estruturam as aldeias revela-se interessante – por entre 

caminhos de terra batida, há espaços de reunião da comunidade, espaços de trabalho (moer 

mandioca para fuba, os campos de cultivo), espaços de habitação. As casas construídas com 

tijolos de adobe produzidos no próprio local e secos ao sol durante cerca de 10 dias, sendo 

virados a cada 2 dias. São tijolos de terra crua, água e palha, moldados em formas num processo 

totalmente artesanal (Fig.57). O telhado é de colmo, por vezes, substituído por chapas de zinco. 

Cada casa é constituída por várias pequenas casas (cozinha, quartos, arrumos, etc.). Estas 

construções tradicionais são resultados do conhecimento experienciado ao longo de gerações 

que desenvolveram estratégias de adaptação ao meio ambiente, utilizando recursos locais. 
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Figura 57 – Tijolos a secar na aldeia de Ndalambiri.  

Foto: Cristina Martins. 

 

4.1.4.7. Etnolinguística  

Em relação à população angolana, refira-se que cerca de 90% correspondem a grupos 

bantu e, por isso, se insere na superfamília das línguas Nígero-Congolesa, mencionada 

anteriormente. 

Na região do Ebo encontramos o grupo Ambundu ou mbundu que fala o dialeto ngoya 

da língua quimbundo. Esta língua pertence àquela superfamília. As línguas Níger-Congolesas 

são o maior phylum de África e do mundo, em termo do número de línguas, espalham-se pelo 

Oeste, Centro e Sudeste Africanos (WILLIAMSON & BLENCH, 2000).  

O ngoya é também conhecido por kibala ou kibala-ngoya. Um estudo recente 

apresentado por Angenot, Mfuwa e Ribeiro (2011) sobre o kibala refere-o como um falar bantu 

de Angola, não-documentado, em uso no centro da província de Kwanza Sul, numa vasta área 

que abarca, por exemplo, as localidades de Kibala, Ebo, Wako Kungo, Assango, Cabela, Condé, 

Quilenda e Mussende.  

O Ebo, no entanto, situa-se numa zona muito próxima da área ocupada pelo grupo 

Ovimbundu, que fala Umbundo. Angenot considera existir uma variante dialectal Ebo do 

Kibala (Kibala-Ebo), encontrando vocábulos característicos do grupo Umbundu, outros típicos 

do grupo Quimbundo e outros ainda completamente distintos de ambos (ANGENOT et al., 

2011). Certa é a grande diversidade linguística que aqui encontramos num espaço geográfico 

muito curto (por exemplo, em 11 km que separam o Centro do Ebo da aldeia de Ndalambiri há 

variantes significativas). 
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4.1.4.8. Rituais relacionados com o casamento 

A circuncisão dos jovens rapazes marca a sua passagem da infância para a idade adulta. 

Só assim um rapaz fica apto a ter mulher. 

O alambamento ou pedido da mão da noiva é obrigatório para o casamento. As 

cerimónia tanto podem ser religiosas como oficializadas em conservatória, sob orientação dos 

pais que têm direito de indicar a mulher a ser escolhida pelo filho. 

O sinal de aceitação é caracterizado pela oferta que se faz à moça, de preferência 

missangas, que são colocadas no pescoço da noiva. Esta tendo aceitado a proposta não pode 

cruzar-se com ele no caminho, nem chamar o noivo pelo nome, só chamar "você" - Eyé. 

 Se forem primos ou família chegada há uma multa que se entrega aos pais da noiva: 5 

litros de vinho tradicional - Kandi - e um cabrito. 

O alambamento traduz-se em dinheiro e ofertas de produtos como panos para a mãe e 

para as tias, roupa para o pai (casaco, calças e camisa) e vinho. 

A moça, preparada pelas tias, é entregue ao esposo e levada para casa deste, onde é 

colocada num quarto. Quem prepara a cama, com lençóis brancos, são as tias que acompanham 

até aqui a noiva. Chegada a noite, é permitido ao noivo pernoitar com a sua noiva. 

No dia seguinte, caso haja gotas de sangue nos lençóis é motivo de festa e 

agradecimentos à família pela boa educação dada à rapariga; caso contrário, toda a despesa 

efetuada com o alambamento é entregue aos tios da noiva, em prejuízo dos pais. 

 

4.1.4.9. O parto 

O parto é previamente preparado sendo acompanhado por um grupo de mulheres idosas 

da tribo que vigiam a grávida, impondo-lhe certas regras como: não estar do lado oposto à 

sombra dos mais velhos, não estar em contacto com uma rival, não percorrer grandes distâncias, 

não mudar de aldeia enquanto estiver no período de gestação. 

No dia do parto, a parturiente fica de preferência sentada por cima de uma pedra; caso 

"tenha medo de parir" são-lhe atados os braços e afastadas as pernas, sendo submetida a 

algumas palmadas para acelerar o parto ou dado pó de lagarta ou de jacaré, para este mesmo 

efeito. 

O esposo não pode ficar próximo da casa onde se realiza o parto. Cabe às parteiras 

comunicar-lhe o nascimento, após o qual há um ritual para afastar as enfermidades do recém-

nascido. 
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4.1.4.10. Óbitos 

Sempre que falece alguém, as pessoas dessa aldeia ou de aldeias vizinhas, associam-se 

levando alguns quilos de produtos agrícolas - fuba, feijão, milho - como forma de apresentar 

condolências.  

A campa devia inicialmente possuir um cubículo para a terra não ir diretamente por cima 

da "caixa", mas hoje, muitas vezes, colocam apenas uma esteira, põem a terra e depois as pedras 

que são levadas no dia do funeral pelos participantes. 

A partir do 6º mês de falecimento deve ser construída a campa definitiva. 

 

4.1.4.11. Religião 

Não obstante a proliferação de várias igrejas, a maioria da população é cristã, mas há 

quem pratique o quimbandismo (espécie de magia) e as crenças animistas e nos espíritos dos 

antepassados fazem parte do quotidiano.  

Os adivinhos eram considerados elementos especializados que estavam aptos a 

comunicar com os mortos, uma vez que estes poderiam interferir na vida dos vivos. Estes 

adivinhos podiam também cuidar da chuva, da procriação e de enfermidades, no entanto, 

também estes elementos tendem a desaparecer. No entanto, os abrigos com arte rupestre são 

considerados como sendo os locais que os espíritos ancestrais habitam. 

Durante o trabalho de campo, nunca pudemos entrar antes ou sair depois do Sr. Prazeres 

dos abrigos. Primeiro, ele dizia umas palavras e só depois é que podíamos entrar. Na saída, ele 

ficava para o fim, para fazer o mesmo ritual. 

Se comêssemos ou bebêssemos no abrigo, o Sr. Prazeres "oferecia" aos espíritos dos 

antepassados que habitam os abrigos, um pouco de cada coisa. 

A região do Ebo é muito rica em termos culturais e antropológicos, as informações 

obtidas neste campo são ainda escassas. No entanto, com fontes escritas inexistentes, o trabalho 

adivinha-se longo, movediço, pautado por incertezas, imprecisões, omissões, invenções 

próprios da oralidade, que se tornam num desafio para o investigador em busca do rigor e 

objetividade. 
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4.2. História da Investigação Arqueológica no Ebo 

Carlos Ervedosa e Santos Júnior desenvolveram, em Angola, vários trabalhos em 

conjunto. O Ebo foi um dos locais que visitaram, fazendo sumárias anotações sobre os abrigos 

da Quingumba (o Cavundi Quizólo e o Quissanga Cuanga Quissanga), da Cumbira, do 

Caiombo e de Ndalambiri, referenciados por Santos Júnior em poucas linhas no seu trabalho 

“Arte Rupestre de Angola” (1974), e de forma mais pormenorizada em algumas páginas da 

“Arqueologia Angolana” (1980) de Ervedosa. Este autor descreve resumidamente as pinturas 

dos abrigos visitados, indicando a existência de materiais de superfície (fragmentos de 

cerâmica, líticos e escórias de ferro). Não termina a descrição sem manifestar o desejo de voltar 

ao Ebo, reconhecendo que é uma zona que merece um estudo exaustivo. Esta visita aconteceu 

em 1972. Entretanto, a guerra forçou a ida de Ervedosa para Portugal, impedindo-o de cumprir 

aquela vontade. 

É ainda naquelas páginas escritas por Ervedosa que ficamos a saber que o Arquiteto 

Fernando Batalha, à época responsável pelos Monumentos em Angola, após ter conhecimento 

dos abrigos com pinturas, no Ebo, decidiu fazer uma escavação num deles, no Abrigo de 

Ndalambiri, em finais 1971/início de 1972. O espólio resultante dessa escavação terá ido para 

a fortaleza de Massangano (ERVEDOSA, 1980), mas perdeu-se-lhe o rasto. Somando a isto o 

facto de Fernando Batalha nunca ter publicado algo sobre aquela intervenção, perdeu-se toda a 

informação. 

Foi, no entanto, pela mão daquele mesmo arquiteto que surgiu a apresentação da 

proposta, em Julho de 1974, para classificar o Abrigo de Ndalambiri (Fig.59). A proposta foi 

aceite e aprovada. Ndalambiri é monumento nacional pelo decreto nº110 – Boletim Oficial 

nº256 de 4 de Novembro de 1974. Este abrigo é o maior da região, com maior número de figuras 

(superior a 1 milhar). Tratando-se, provavelmente, do abrigo organizador do território do Ebo, 

o seu provável “lugar central”, numa paisagem polvilhada de inselbergs e outros abrigos de 

menor dimensão. 

Por intermédio do Arquiteto José Manuel Fernandes foi-nos possível conhecer 

pessoalmente o Arquiteto Fernando Batalha, em Janeiro de 2012 (Fig.58). Dada a sua avançada 

idade, já não apresentava condições mentais para relatar a sua experiência de trabalho no Ebo. 

O Arquiteto Batalha faleceu em Maio de 2012, aos 104 anos.  
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Figura 58 – Cristina Martins e o Arquiteto Fernando Batalha (Lisboa, 24 de Janeiro de 2012). 
Foto: Cristina Martins. 

 

 

As referências efetuadas por Ervedosa (1980) sobre o enorme potencial arqueológico 

do Ebo, aliado à inexistência de qualquer estudo sistemático sobre a região estão na génese do 

“Projeto Ebo” (MARTINS, 2008; OOSTERBEEK & MARTINS, 2011), projeto esse que 

permitiu, até ao momento a realização de duas campanhas de campo, com a nossa participação 

(2012 e 2013), integrada numa vasta equipa de trabalho que inclui investigadores Portugueses 

e Angolanos (Tabela 4), aqui referenciados: 

 

Tabela 4 – Equipa do “Projeto Ebo”. 
 

Nome Instituição Domínio 

Luiz Oosterbeek Instituto Politécnico de Tomar Coordenação Geral 

Hipólito Collado Junta de Extremadura (ES) Arqueologia e Arte Rupestre 

Pierluigi Rosina Instituto Politécnico de Tomar Contextualização 

Geomorfológica 

Ana Roque Instituto Investigação Científica e Tropical História/Antropologia 

Cultural 

Lívia Ferrão Instituto Investigação Científica e Tropical História/Antropologia 

Cultural 

Cristina Martins Universidade Trás-os-Montes e Alto 

Douro/Instituto Terra e Memória/FCT 

Arqueologia e Arte Rupestre 

Maria João Cruz Independente Conservação e Restauro 
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Ziva Domingos Instituto Nacional do património Cultural de 

Angola 

Antropologia Cultural 

/Museologia 

Paulo Valongo Museu Nacional de Arqueologia de Benguela Arqueologia 

Manuel Gutierrez Universidade Paris 1 Arqueologia e Arte Rupestre 

Helena Benjamim Museu Nacional de Arqueologia de Benguela Arqueologia 

Paula Gomes Museu Nacional de Arqueologia de Benguela Arqueologia 

João Katchicondala Museu Nacional de Arqueologia de Benguela Arqueologia 

Avelino Zua Museu Nacional de Arqueologia de Benguela Logística 

Prazeres Seralo Representante da Cultura no Ebo Guia 

 

Como membro do projeto coorganizamos três seminários sobre arqueologia e arte 

rupestre do Sudoeste Africano (Mação, 2012; Porto, 2013;Mação 2015), participamos em três 

congressos internacionais (Brasil, 2011 e 2013; França, 2012) e em vários eventos nacionais 

(Porto, 2011, 2012 e 2013; Mação 2010, 2011, 2012 e 2013; Lisboa, 2012, Algarve, 2011), com 

vários artigos publicados a nível nacional e internacional e coeditamos um livro – “Ebo e a Arte 

Rupestre do Sudoeste Africano” (OOTERBEEK, MARTINS & DOMINGOS (eds.), 2013).  

Por indicação também do Arquiteto José Manuel Fernandes, falámos com o Arquiteto 

António Marques Miguel, em Março de 2013, responsável pelo espólio do Arquiteto Batalha, 

depositado na Academia Nacional de Belas Artes, em Lisboa. Aí encontramos a proposta 

manuscrita pelo Arquiteto Batalha para classificar o Abrigo de Ndalambiri como Monumento 

Nacional, datada (20 de Julho de 1974) e assinada pelo próprio (Fig.59), bem como alguns 

recortes de jornais, de 1972, noticiando as estações rupestres do Ebo (Fig.60). Juntamente com 

estes elementos, existiam algumas fotografias de materiais arqueológicos (líticos, instrumentos 

em ferro, escórias de ferro). Poderão estes fazer parte do espólio da sondagem que levou a cabo 

no Ndalambiri? Fica a dúvida, pois não havia qualquer indicação nas fotos da sua proveniência. 

O trabalho que tem vindo a ser feito por todos os investigadores supracitados coloca o 

Ebo no palco científico internacional, permitindo, pela pesquisa e debate, um conhecimento 

cada vez maior de uma região tão fascinante, no âmbito das ciências sociais e humanas, mas 

também das ciências naturais.  
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Figura 59 – Proposta manuscrita por Fernando Batalha para Classificação do Ndalambiri a Monumento 

Nacional, em 1974 (parcialmente digitalizada). 
Fonte: Espólio pessoal do Arquiteto Fernando Batalha. 

 

 

 

Figura 60 – Recortes de jornais, de 1972, sobre os abrigos rupestres do Ebo.  
Fonte: Espólio pessoal do Arquiteto Fernando Batalha. 
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4.3. Os abrigos com arte rupestre  

4.3.1. Litologia, formação e depósitos 

A maior parte das pinturas do Ebo surge em abrigos integrados em inselbergs graníticos, 

relevos residuais que emergem da peneplanície do Ebo. No entanto, existem alguns locais com 

pinturas que não encaixam naquele padrão. É o caso dos penedos da Cumbira ou dos grandes 

blocos de Lowanga e Hungombo, mas também graníticos.   

Todos os sítios com pinturas apresentam diferentes orientações e distintos graus de 

visibilidades, mas em comum têm o facto de se localizarem acima dos 1200m e possuírem 

depósitos sedimentares ou vestígios de ocupação. 

 

 

Figura 61 – Ebo - Localização dos abrigos registados. 

 Fonte: Google Earth (Adaptado). 
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4.3.1.1.Ndalambiri: Granito biotítico. 

É um dos numerosos relevos residuais presentes na zona de transição. O perfil do maciço 

no topo está marcado pela ação da erosão fluvial, sofrida provavelmente durante o encaixe da 

rede hidrográfica. Atualmente está bem visível a erosão em ‘casca de cebola’ que afeta 

particularmente as paredes externas e que provavelmente é responsável pelas derrocadas 

recentes. No topo estão presentes depósitos quaternário (lacustres e de enchimento de 

cavidades). 

 O Abrigo situado a uma altitude de 1348 m, num grande inselberg granítico (Fig.62), 

está orientado para Oeste e permite avistar nessa direção aproximadamente 20 km (Fig.63). 

A entrada do abrigo faz-se no sentido Oeste-Este, apresentando cerca de 33m de boca 

(Fig.64), 12m de altura máxima, por 12,4m de profundidade a meio, apresentando uma faixa 

pintada com 60m de comprimento. 

Apresenta depósitos sedimentares com vestígios de ocupação humana.       

 

 

 

Figura 62 - O grande inselberg do Ndalambiri17.  

 

                                                 
17 Fonte: Google Earth (Adaptado). 
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Figura 63 – Patamar da entrada do abrigo de Ndalambiri e paisagem avistada a partir daí. 

Foto: Cristina Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 - Entrada do abrigo de Ndalambiri (vista lateral). 

 Escala relativa ao ponto onde é apresentada.  

 Foto: Cristina Martins. 
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4.3.1.2.Caiombo: Pórfiros granitóides recristalizados. 

O abrigo aparece perto do topo do inselberg granítico (Fig.65), situado o 1379m, voltado 

a Este, com um campo de visibilidade de cerca de 3 km. 

O abrigo do Caiombo é composto por duas cavidades geminadas (Fig.67). A cavidade 

da esquerda, a partir do acesso pelo vale, apresenta uma boca com 6m, por 6,3 m de 

profundidade, 1,10m de altura e uma largura máxima de cerca de 1,80m a meio da cavidade, 

tendo no final uma largura máxima de 0,80 m e uma altura de 0,50m. 

A cavidade da direita apresenta uma boca de 6,7 m de diâmetro máximo, por 7,8 m de 

profundidade e cerca de 1,40m de altura, por 2,20m de largura (aos 5 m), apresentando no final 

uma largura máxima de 0,40m, por 0,70m de altura, subindo 0,40m no extremo afunilado em 

que termina o abrigo.  

As cavidades com as pinturas rupestres não têm uma explicação imediata, necessitando 

de ulteriores análises. Abrigos circulares sem preenchimento, caracterizados por buracos de 

várias dimensões. 

À direita destas cavidades uma pala com cerca de 11,5m metros, cerca de 3,5 m de altura 

e 5m de profundidade a meio do abrigo. O abrigo vai diminuindo a altura à medida que se 

progride para o interior, atingindo cerca de 0,50m de altura e apresenta preenchimento silto-

arenoso, com depósitos sedimentares e vestígios de ocupação humana (fragmentos de 

cerâmica).  

 

Figura 65  – O inselberg do Caiombo.18 

                                                 
18 Fonte: Google Earth (Adaptado). 
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Figura 66 – O Abrigo do Caiombo.  

Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

 

Figura 67 - Abrigo do Caiombo. Escala relativa ao ponto onde é apresentada.  

Foto: Cristina Martins. 
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4.3.1.3.Cumbira: Pórfiros granitóides recristalizados. 

A formação do abrigo foi determinada pela orientação das diáclases que afetam o 

maciço (Fig.69). Com preenchimento arenoso e depósitos de fragmentos de rochas, o abrigo da 

Cumbira apresenta uma forma triangular, com duas entradas que permitem a circulação de 

materiais, ao contrário dos outros abrigos. Ocorre a meio da encosta na serra ocidental, sendo 

dos poucos abrigos que não se encontram num inselberg (Fig.68).  

A entrada principal a principal e maior entrada faz-se no sentido Nordeste/Oeste (Fig. 

70) e tem com 16,5m de comprimento, por cerca de 5 m de profundidade a meio do abrigo e 

cerca de 7m de altura máxima no rebordo da pala e permite uma visibilidade máxima de 

aproximadamente 14 km. 

Apresenta depósitos suscetíveis de serem intervencionados, com materiais à superfície 

(fragmentos de cerâmica). 

 

 

Figura 68 – Localização do Abrigo da Cumbira e Painel de Hungombo.19 

 

                                                 
19 Fonte: Google Earth (Adpatado) 
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Figura 69 – Abrigo da Cumbira.  

Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

Figura 70 - Entrada do abrigo da Cumbira e vista do Painel1.  
Escala relativa ao ponto onde é apresentada. 

Foto: Cristina Martins. 
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4.3.1.4. Hungombo: Pórfiros granitóides recristalizados.  

O abrigo é constituído por um grande fragmento de rocha que se destacou das paredes 

(erosão em ‘casca de cebola’) e se apoia em fragmentos mais pequenos. Está localizado perto 

do sopé da pequena colina onde se encontra. Estes painéis ficam a cerca de 1 km a Noroeste da 

aldeia da Cumbira, na área da Kissolila, a 1423m de altitude, num abrigo sob rocha, com 

grandes blocos soltos, alguns rolados, com 6,60m de comprimento por 2,30m de altura (Fig.71). 

O preenchimento que apresenta, além daqueles pequenos fragmentos, não é relevante 

ou passível de intervenção. A área envolvente está repleta de materiais líticos e fragmentos em 

quartzo leitoso. Voltado para Este permite uma visibilidade máxima de cerca de 6km.   

 

 

 

 

 

 

Figura 71 – Painel de Hungombo.  
Foto: Cristina Martins. 
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4.3.1.5. Matembo-Cahundi: Granitóides não porfiróides. 

A cavidade parece ser de origem fluvial, tem preenchimento (não fluvial), silto-arenoso. 

Está localizado a meia-encosta de um inselberg (Fig.72), a 1318m de altitude, a cerca 

de 1km a Este/Nordeste da aldeia de Cahundi, apresentando 21m de boca semicircular, por 

cerca 6,20m de altura na entrada e 11m de profundidade a meio, sendo semicircular também no 

interior. Está voltado para Oeste. A entrada do patamar que dá acesso ao abrigo está voltada a 

Sudoeste (Fig.73), com visibilidade de cerca de 8 km; do abrigo propriamente dito não se avista 

a paisagem. 

No abrigo existem depósitos sedimentares (Fig. 74) e com vestígios de ocupação 

humana, incluindo dois túmulos de pedra. 

 

 

Figura 72 - Inselberg Matembo.20 

 

                                                 
20 Fonte: Google Earth (Adaptado). 
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Figura 73 – Patamar da entrada do abrigo Matembo-Cahundi.  

Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

 

Figura 74 – Entrada do abrigo Matembo-Cahundi. 

Foto: Cristina Martins. 
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4.3.1.6. Kionhuila 1: Granito e granodiorito biotítico porfiróides. 

O abrigo está a 1300m de altitude, voltado a Norte/Nordeste com uma largura de boca 

de 13,8m, 11,3m de profundidade e cerca de 12m de altura no rebordo da entrada, apresentando 

depósitos sedimentares com muitos materiais à superfície, sobretudo, líticos em quartzo leitoso 

e quartzo hialino. Trata-se de um abrigo com uma boca semicircular (Fig.76), sendo bastante 

amplo no interior, também semicircular, de paredes muito côncavas. 

Orientado conforme as diáclases (horizontais e verticais), sendo que a diáclase 

horizontal provavelmente está na origem do desenvolvimento deste abrigo.  

Encontra-se perto do topo do inselberg (Fig.75), apresenta preenchimento siltoso e a 

maior quantidade materiais líticos até agora encontrada nos abrigos do Ebo (geralmente em 

quartzo leitoso, mas também em quartzo hialino), para além de alguns fragmentos de cerâmica 

e ossos de animais. 

A entrada permite apenas uma visibilidade de cerca de 2 km para Nordeste, aumentando 

até um máximo de 6 km se nos aproximarmos do patamar de acesso à entrada do abrigo. 

 

 

 

Figura 75- Inselberg Kionhuíla.21 

 

                                                 
21 Fonte: Google Earth (Adaptado).  
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Figura 76 – Entrada do Abrigo Kionhuila 1. 

 Escala relativa ao ponto onde é apresentada 

Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

4.3.1.7.Kionhuila 2: Granito e granodiorito biotítico porfiróides. 

Orientado conforme as diáclases (horizontais e oblíquas). Amplo abrigo semicircular, 

de boca larga, a 1312m de altitude, apresentando uma entrada com 17m de comprimento, por 

cerca de 8m de altura e 13m de profundidade a meio do abrigo (Fig.77). Revela um interior 

extremamente côncavo, com uma particularidade - apresenta cerca de 2m de uma faixa de 

poeira que levada pelo vento, do solo pulverulento que constitui o abrigo, se fixa às paredes 

cobrindo grande parte das pinturas que ali se encontram. Apresenta depósitos sedimentares sem 

evidências de materiais à superfície. 

Voltado para Este (Fig.78) permite uma visibilidade de cerca de 2 km na entrada. 
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Figura 77 – Patamar de acesso ao abrigo Kihonhuila 2. 

Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

 

 

Figura 78 – Entrada do abrigo Kionhuila 2.  

Foto: Cristina Martins. 
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4.3.1.8.Quizólo: Granito e granodiorito biotítico porfiróides.  

Abrigo com 17m de boca por 2,70m de altura e cerca de 10m de profundidade a meio, 

a 1304m de altitude, voltado a Noroeste. Situa-se perto do topo do inselberg (Fig.79) e permite 

uma visibilidade de cerca de 1,5km. 

Apresenta preenchimento no lado sul, pulverulento, sem materiais; do lado norte é 

unicamente rochoso. Trata-se um abrigo pouco profundo no interior e de forma semicircular, 

com uma boca de forma oval alongada (Fig.80). 

 

 

Figura 79 – Localização do Abrigo do Quizolo.22 

 
 

 

Figura 80  – Entrada do Abrigo do Quizolo. Escala relativa ao ponto onde é apresentada. 

Foto: Cristina Martins. 

 

                                                 
22 Fonte: Google Earth (Adaptado). 
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4.3.1.9.Lowanga: Granito e granodiorito biotítico porfiróides.  

Abrigo localizado num bloco de granito, cuja parede pintada está voltada a Sul e a 

entrada faz-se sentido Oeste-Este. O painel tem aproximadamente 14m de comprimento e a 

altura na entrada chega aos 3,30m, por 5m de profundidade a meio do abrigo (da parede ao 

rebordo sul do abrigo). 

Trata-se de um grande bloco assente noutros (Figs. 82 e 83), sobre um pequeno 

inselberg, num pequeno vale rodeado de inselbergs de dimensões maiores (Fig.81). Não 

apresenta depósitos relevantes. 

Com a entrada voltada para Oeste, não permite grande visibilidade para a paisagem uma 

vez que está no meio de inselbergs. A paisagem avistada ronda os 300 m (aproximadamente). 

 

 

 

Figura 81 – Localização do Abrigo Lowanga.23 

 

                                                 
23 Fonte: Google Earth (Adaptado). 
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Figura 82  - O Abrigo Lowanga.  

Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

 

Figura 83 - O Abrigo Lowanga. 

 Foto: Cristina Martins. 
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4.4. Os sítios  

Designação: Complexo Rupestre do Ebo. 

Tipo de sítio: Arte Rupestre. 

Partiu-se para este estudo com a indicação da existência de cinco abrigos, no Ebo, 

através da obra de Carlos Ervedosa (1980). Atualmente estão identificados na região, quinze 

sítios com pinturas rupestres. Desses, fez-se o registo de nove (Fig.84). 

Dos restantes, existem dois sítios interditos pela Comissão de Desminagem, por 

suspeitas de minas, um proibido porque é uma base militar. Aos restantes três, não foi possível 

chegar dentro do cronograma de atividades traçado. 

 

 

 

Figura 84 – Localização dos sítios com arte rupestre. 

Fonte: Folha nº II – Sumbe. Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola (Original:1:500 000). Adaptado. 

 

 

 

Os sítios mais próximos do Centro do Ebo são os de Ndalambiri, Cumbira, Hungombo,  

Caiombo, Quizólo e Lowanga. Todos com acessos de terra batida, mesmo aqueles que ficam a 

maior distância (Matembo- Chaundi, Kionhuíla 1 e 2). 

Os abrigos com pinturas ficam relativamente próximo de povoações, daí assumirem o 

nome da aldeia que está mais perto. 
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4.4.1. Ndalambiri 

A aldeia ou bairro de Ndalambiri fica a cerca de 11 Km a Norte/Nordeste do Centro do 

Ebo, a 1271m de altitude. Casas construídas com tijolos de adobe, estão organizadas ao longo 

de arruamentos bastante largos. Entre as habitações os espaços também são amplos (Fig.85). 

Embora a maior parte das casas esteja coberta por colmo, começam a surgir algumas 

com chapas de zinco. Existem diversas casas em construção e junto delas, vão-se produzindo 

tijolos para a empreitada. 

A falta de água leva jovens mulheres e crianças a lavar loiças e roupas em pequenas 

poças de água estagnada, compartilhada com animais. 

O bairro tem escola e um campo de jogos, em terra batida. 

Nas imediações do bairro, os penedos são usados para moer a mandioca para fazer fuba, 

inclusive aqueles onde existem túmulos de pedra. 

As lavras surgem fora da aldeia ou junto das casas mais periféricas, mas aqui com 

dimensões muito pequenas. Aí produzem mandioca para fuba, batata-rena, batata-doce, milho, 

banana, mamão e abacate, essencialmente. 

 

 

Figura 85 – Aldeia de Ndalambiri. 

Foto: Cristina Martins. 

 

4.4.1.1. Cartografia 

Folha nº165 - Quibala. 1:100 000  

(Fonte: Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola). 
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4.4.1.2. A lenda 

Dala era uma temível serpente, causava grande terror e matava muita gente. Um dia, o 

soba Zamba Sango, proveniente da Kissama, Província de Malange, cansado do pavor causado 

pelo monstruoso réptil, chamou alguns escravos, na cabeça dos quais mandou colocar óleo de 

palma a ferver, dentro de panelas de barro, envoltas em rodilhas de pano. 

A Dala apanhava as pessoas pela cabeça, por isso ao ver os escravos, atacou-os, 

morrendo no óleo de palma fervido que estes transportavam dissimulado por entre os panos.  

Biri biri significa em N`goya "é aqui que perdeu a vida" - "Dala Biri, foi aqui que a Dala 

(serpente) perdeu a vida", segundo o Sr. Prazeres Seralo. 

4.4.1.3. O Abrigo  

O Abrigo situado a uma altitude de 1348m, num grande inselberg granítico (Fig.86), 

está orientado para Oeste. 

O acesso a partir da aldeia (cerca de 1,5Km) faz-se por um caminho de terra batida, ao 

longo do qual surgem alguns túmulos de Soba e outras campas, surgindo depois a zona das 

lavras. 

Antes de começar a subida para o abrigo, surge um grande túmulo. A subida, primeiro 

sobre terra solta e depois sobre rocha nua e com grande declive, exige atenção redobrada e uma 

boa forma física. No total pode demorar pelo menos 20 até ao abrigo, a partir das lavras. 

A entrada do abrigo (Fig.87), num patamar com alguma vegetação rasteira e pequenas 

árvores e arbustos, permitindo uma grande visibilidade sobre a paisagem, faz-se no sentido 

Oeste-Este, apresentando cerca de 33m de boca, 12m de altura máxima, por 12,4m de 

profundidade a meio, apresentando uma faixa pintada com aproximadamente 60m de 

comprimento. 

 
Figura 86 – O inselberg de Ndalambiri. Foto: Cristina Martins. 
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Figura 87 – A entrada do abrigo de Ndalambiri.  

Foto: Cristina Martins. 

 

Existem três níveis de sobreposição de pinturas: a maior parte em branco (Fig.88), com 

várias tonalidades (do mais amarelado ao branco "puro"), por vezes, combinadas com outras 

em negro e laranja, poucas a negro, e outras, também poucas, em vermelho. 

Representados existem antropomorfos com morfologia diversa, múltiplos zoomorfos, 

em tamanhos diversos que vão de poucos centímetros até mais de 1m de comprimento.  

Surgem ainda vários geométricos (Fig.89) e outras diversas figurações, por vezes, 

indefinidas, a par de três inscrições. 

Total de figuras pintadas: 1193. 

Este abrigo é o único que para já foi exaustivamente estudado. Pela sua peculiaridade, 

dimensão e complexidade tornou-se o objeto central deste estudo. 

 

     
Figura 88 – Algumas das pinturas do Ndalambiri.  

Foto: Cristina Martins. 
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Figura 89 - Algumas das pinturas do Ndalambiri. 

Foto: Cristina Martins. 

 

4.4.2. Cumbira 

O bairro ou aldeia fica a cerca de 4 Km a Norte/Noroeste do Ebo. O acesso torna-se 

difícil a partir do momento em que se muda de direção, saindo da estrada que vem do Ebo, 

rumo ao bairro da Cumbira. 

As casas dispersam-se em termos espaciais, sem ordenação aparente (Fig.90). Também 

aqui as casas são construídas em tijolos de adobe e cobertas de colmo, com uma ou outra 

exceção para telhados de zinco. Algumas (poucas) são muradas, por vezes, parcialmente, ou 

seja, o muro não rodeia por completo a casa, apenas forma uma espécie de pátio aberto numa 

(ou mais) das extremidades. 

Aqui há água que vem do morro Kalahumbi (morro onde se encontra, a meia-encosta o 

abrigo da Cumbira), que foi encanada e trazida até ao bairro, onde existe uma espécie de 

fontanário. 

Existem pequenas lavras junto a algumas casas, sobretudo de mandioca e diversas 

árvores pelo interior do bairro, incluindo bananeiras e abacateiros. 

 

4.4.2.1.Cartografia 

Folha nº 186 - Ebo - 1: 100 000  

(Fonte: Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola). 
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4.4.2.2. A lenda 

Topónimo recente que, segundo o Sr. Prazeres, deriva da palavra “cumprir” ou 

"obediência". Na divisão administrativa tradicional para não haver usurpação das fronteiras, 

uma parte da tribo saiu de Ndalambiri, pois o soba do Zamba Sango deu ao seu filho Kisange 

Dala Suko a área da Cumbira - "vão para ali e obedeçam" - O`kumbila. Assim surgiu este bairro. 

 

 

Figura 90 – Pormenores da Aldeia da Cumbira. 

Foto: Cristina Martins. 

 

4.4.2.3. Abrigo Botóto  

Este abrigo apresenta quatro painéis: Painel 1 - Alt. 1465m, voltado a Este (Fig.92); 

Painel 2 - Alt. 1469m, voltado a Oeste; Painel 3 – Alt. 1469m, voltado a Este; Painel 4 – Alt. 

1476m, voltado a Sudoeste.  

O abrigo é formado por penedos que parecem ter caído um contra o outro (Fig.93), 

ficando encavalitados. Apresenta duas entradas, embora uma seja pequena e de mais difícil 

acesso pelo meio de pedregulhos. A entrada principal faz-se no sentido NE/W (Figs.92 e 94).  

O painel 1 tem com 16,5m de comprimento, por cerca de 5 m de profundidade a meio 

do abrigo e cerca de 7m de altura máxima no rebordo da pala. O 2º painel, a 1,60m do solo, tem 

aproximadamente 4,90m de comprimento, por 3,5m de altura e está acerca de 12m de distância 

do primeiro, numa cota ligeiramente superior (4m), no caminho de acesso à outra entrada do 

abrigo. 

O 3º painel foi encontrado na campanha de 2013, voltado a Este, num bloco solto, com 

aproximadamente 2,70m de comprimento, por 0,7m, junto ao painel 2 com dois antropomorfos 

a negro e um provável geométrico de forma quadrada. 
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No 4º painel da Cumbira, orientado para Sudoeste, numa cota 7m acima do painel 2, 

atravessando o túnel de blocos que dão acesso à outra saída do abrigo, encontra-se este painel 

com 2,70 m de comprimento, por 0,82 m de altura, junto ao solo. Aqui se encontram em branco 

1 geométrico e 1 zoomorfo, 10 figuras em vermelho alaranjado, indefinidas, esquemáticas, 

sendo que uma pode representar um antropomorfo estilizado, e a negro, muito diluídas, 4 

representações de prováveis antropomorfos. 

 No abrigo surgem diversos fragmentos de cerâmica, muitos dos quais com decoração. 

O acesso ao abrigo é fácil, desde que o caminho esteja desimpedido do mato que cresce 

por toda aquela zona.  

Entre o bairro e o abrigo (Fig.91) caminha-se cerca de 15 minutos.  

 

 

Figura 91 – O abrigo da Cumbira avistado a partir da aldeia.  
Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

Figura 92 - Entrada principal do abrigo da Cumbira e Painel 1.  
Foto: Cristina Martins. 
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Figura 93 – O abrigo da Cumbira.  

Foto: Cristina Martins. 

 

 
Figura 94 – Paisagem avistada a partir do abrigo da Cumbira.  

Foto: Cristina Martins. 

 

O abrigo apresenta três fases de execução das pinturas bem identificadas e uma eventual 

fase mais remota que poderá ter expressão apenas num pequeno traço em vermelho escuro (Fase 

I) e muito patinado no painel 4, mas em relação à qual não se consegue identificar mais pinturas 

(Figs. 95 e 96). 

As pinturas mais antigas, neste abrigo, corresponderão a “figuras de braço abertos”, a 

zoomorfos ou antropomorfos mais esquemáticos, pintados em branco (Fase II). 

O negro, representando zoomorfos (prováveis palancas) (painel1) e antropomorfos 

esquemáticos e figuras geométricas muito simples (painéis 3 e 4), corresponderá a uma fase 

posterior (Fase III) (Figs. 100, 101,102,103). 

A fase seguinte apresenta figuras brancas de antropomorfos, alguns com armas e 

machados em forma de meia-lua, e zoomorfos de perfil (elefantes, antílopes), em prováveis 

cenas de caça e transporte (Fase IV) (Figs. 98 e 99). 
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Na parte inferior, junto ao solo do abrigo (painel 1), identificam-se pinturas a branco 

"puro", deixando antever pequenos círculos e outras formas indeterminadas porque escondidas 

pelos sedimentos que, ano após ano, se acumulam no abrigo, trazidos pelas águas que o invadem 

no período das chuvas (Fig.97). 

No painel 2, além de figurações antropomórficas e zoomórficas em negro (Fase III) e 

em diferentes tonalidades de branco, surgem algumas geométricas a amarelo, que devem 

corresponder às últimas fases de pinturas deste abrigo (Fase IV). 

Total de figuras pintadas: 101.  

 

 

Figura 95 – Algumas das pinturas da Cumbira. 

Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

Figura 96 – Algumas das pinturas da Cumbira. 

Foto: Cristina Martins. 
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Figura 97 – Algumas das pinturas da Cumbira parcialmente cobertas pelo solo. 

 Foto: Cristina Martins. 

 

 

   
 

Figura 98- Pormenor das pinturas do Painel1. Foto original. 

 Figura 99 - Foto alterada Dstrech.  

Foto: Cristina Martins /Hipólito Collado. 
 

    

  
 

Figura 100 - Pormenor das pinturas do Painel 3. Foto original.  

Figura 101- Foto alterada Dstrech.. 

Foto: Cristina Martins. 
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Figura 102 - Pormenor das pinturas do Painel 4. Foto original. 

 Foto: Cristina Martins. 

 

 

 
 

Figura 103 - Foto alterada Dstrech. 

 

 

4.4.3. Hungombo 

Estes painéis ficam a cerca de 1 km a Noroeste da aldeia da Cumbira, na área da 

Kissolila, a 1423m de altitude, num abrigo sob rocha, com grandes blocos soltos, alguns 

rolados, com 6,60m de comprimento por 2,30m de altura (Figs. 105e 106). 

A chegada aos painéis faz-se por entre lavras (Fig. 104), pequenas manchas de floresta 

aberta, travessada por pequenos riachos e pequenos núcleos habitacionais que pertencem ainda 

à aldeia da Cumbira, (Fig.). Da aldeia até aos painéis caminha-se cerca de 20 minutos. 
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Figura 104 – Alguns pormenores (lavras e túmulos) do percurso até aos painéis de Hungombo.  

Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

 
Figura 105 – Abrigo de Hungombo. 

 Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

Figura 106 -Paisagem avistada a partir do Abrigo de Hungombo. 

Foto: Cristina Martins. 
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4.4.3.1.Cartografia 

Folha nº 186 - Ebo - 1: 100 000  

(Fonte: Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola). 

 

4.4.3.2.O Abrigo 

Aqui existem dois pequenos painéis (Figs.107 e 109), correspondentes a uma mesma 

fase (Fase III). 

O painel 1 tem 60 cm de comprimento por 50cm de altura, com uma figura geométrica 

composta por linhas e pontos num pigmento branco amarelado bastante espesso (28 cm 

comprimento por 24 de altura) que se sobrepõe a uma outra figura mais diluída em branco puro 

e sem espessura pigmentar, parecendo também tratar-se de uma figuração de cariz geométrico 

(com 32 cm de comprimento, altura visível com 14cm, mas por baixo da figura anterior) 

pinturas voltadas a Sudeste. 

O painel 2 na sequência do anterior tem 20cm de comprimento por 30 cm de altura tem 

apenas uma figura constituída por linhas em branco, pouco espesso, formando no seu conjunto 

uma composição quase coniforme. Pinturas voltada a Sul. 

Dos painéis ao solo contam-se 150cm. 

Total de figuras: 3. 

Muito próximo do pequeno abrigo com arte rupestre surge um núcleo de túmulos 

diversos. 

 

   

Figura 107 - Painéis pintados de Hungombo. Foto original. 

Figura 108 - Foto alterada Dstrech. 

Foto: Cristina Martins. 
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Figura 109 - Painel 2 de Hungombo. Foto original.        

Figura 110 - Foto alterada Dstrech. 

Foto: Cristina Martins. 

 

4.4.4.Caiombo 

O Bairro situa-se a cerca de 7,5 Km a Norte/Nordeste do Ebo.    

O bairro apresenta largos arruamentos e praças, ao longo dos quais surgem as casas de 

blocos de adobe, muitas com vastos muros. Aqui as casas parecem ser muito mais padronizadas, 

predominando a forma quadrada (Fig.111). 

Há poucas árvores no bairro e as lavras ficam fora, num espaço vedado, de acesso 

restrito. A vegetação só começa a surgir à medida que nos afastamos do bairro, havendo trechos 

do percurso que conduz ao abrigo em que chega a ser luxuriante, com grandes árvores, 

palmeiras e gigantesco fetos, numa paleta de diferentes tonalidades de verde. Nas lavras há 

sobretudo mandioca e vestígios do último plantio de milho.  

 

 

Figura 111 – Pormenores da aldeia do Caiombo. 

 Foto: Cristina Martins. 
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4.4.4.1.Cartografia 

Folha nº165 - Quibala. 1:100 000  

(Fonte: Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola). 

 

4.4.4.2. A lenda 

Malombe é um símbolo em marfim; Caiombo é o lugar de repouso do malombe, e, em 

última instância de repouso do Homem. A lenda associada a este abrigo não é muito clara, mas 

pode ter a ver com a própria morfologia do abrigo, cujo solo embora pétreo, abaulado se presta 

ao descanso, como de um leito se tratasse. 

 

4.4.4.3. O Abrigo 

Situado a 1379m, num inselberg granítico, voltado a Este. O acesso ao abrigo é feito 

por um trilho que ora passando por entre lavras, ora pelo meio de vegetação tal como é acima 

descrita, ora ainda por entre afloramentos graníticos, com alguma vegetação rasteira e campas 

(já em cimento) ou túmulos em pedra, até chegar à rampa do afloramento onde surge o abrigo 

(Fug.112). No começo desta subida há dois túmulos, tendo um a particularidade de ser 

quadrangular, uma vez que a maior parte é circular. Entre o bairro e o abrigo contam-se cerca 

de 30 minutos de caminhada. 

O abrigo do Caiombo é composto por duas cavidades circulares geminadas (Figs.113 e 

114), num afloramento granítico. A cavidade da esquerda, a partir do acesso pelo vale, apresenta 

uma boca com 6m, por 6,3 m de profundidade, 1,10m de altura e uma largura máxima de cerca 

de 1,80m a meio da cavidade, tendo no final uma largura máxima de 0,80 m e uma altura de 

0,50m. 

A cavidade da direita apresenta uma boca de 6,7 m de diâmetro máximo, por 7,8 m de 

profundidade e cerca de 1,40m de altura, por 2,20m de largura (aos 5 m), apresentando no final 

uma largura máxima de 0,40m, por 0,70m, subindo 0,40m no extremo afunilado em que termina 

o abrigo.  

À direita destas cavidades uma pala com cerca de 11,5m metros, por 5 de profundidade 

e cerca de 3,5 m de altura e 5m de profundidade a meio do abrigo. O abrigo vai diminuindo a 

altura à medida que se progride para o interior, atingindo cerca de 50cm de altura.  

Estas duas cavidades assemelham-se à forma de dois cones deitados. 
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Figura 112 – O abrigo do Caiombo.  
Foto: Cristina Martins. 

 

 

   

Figura 113 – O abrigo do Caiombo.  
Foto: Cristina Martins. 

 

 

 

Figura 114 - Vista a partir do abrigo.  
Foto: Cristina Martins. 
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Figura 115 – Paisagem avistada a partir do topo do inselberg.  
Foto: Cristina Martins. 

 

O acesso às cavidades faz-se no sentido Este-Oeste. Nas cavidades 1 e 2 existem quatro 

fases de pinturas. 

A cavidade da esquerda apresenta uma figura na parte de cima da entrada: uma figuração 

quadrangular atravessada por dois traços cruzados, tudo em branco, outra figura geométrica de 

menor dimensão, também de forma quadrada, uma grande “figura de braços abertos”, em 

branco amarelado e um outro de menor dimensão (Fase II), um antropomorfo vermelho e outro 

em laranja, de uma fase posterior àquelas figuras (Fase III) (Figs. 116 e 117). 

Na cavidade à direita para quem acede às formações a partir do vale, parecendo 

corresponder a um momento mais remoto (Fase I), pois encontram-se por baixo de todas as 

outras, estão figurações a vermelho escuro – círculos, semicírculos e linhas, podendo 

corresponder a uma representação única de grandes dimensões (Figs.118 e 119). 

Seguem-se figurações a branco sujo e acinzentado, com pigmento muito espesso e 

grosseiro representando “figuras de braços abertos”, na parede da esquerda e alguns símbolos 

simples, de cariz geométrico (Fase II). 

Podem identificar-se, na parede da direita, algumas figurações de antropomorfos e 

zoomorfos esquemáticos, a negro, muito desvanecidas, que corresponderão a uma fase posterior 

à anterior, mas que podem ser contemporâneas das seguintes (Fase III). 

Seguem-se, num branco amarelado as representações de antropomorfos com grande 

dinamismo, expressando a ideia de movimento, que pode eventualmente ser contemporâneas 

das grandes representações das “figuras de braços abertos” em vermelho tijolo, tendo em conta 

a sequência estratigráfica (Fase III). Uma das “figuras de braços abertos” está trespassada por 

um objeto tipo lança e segura algo não identificado na mão (instrumento?) (Figs.120 e 121). 
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A uma última fase correspondem as pinturas em branco puro representando 

antropomorfos, sendo que um aparece com uma arma de fogo, zoomorfos de perfil e a 

representação de um quadrado (Fase IV). 

À direita destas cavidades circulares existe uma pala com cerca de 11,5m metros de 

boca, 3,5 m de altura máxima e 5m de profundidade a meio do abrigo. A altura do abrigo vai 

diminuindo à medida que se progride para o interior, até aos 50cm. Aqui se encontrou na 

campanha de 2013 um novo painel. Este painel com 60 cm de comprimento, por 40cm de altura, 

junto ao solo, apresenta pequenas figurações esquemáticas em vermelho escuro, muito patinado 

– um antropomorfo esquemático, duas figuras indeterminadas compostas por traços grossos e 

outras duas compostas por traços finos, mais figurativas. Estas representações, juntamente com 

os círculos em vermelho escuro da cavidade anterior parecem corresponder à fase mais remota 

que se consegue identificar (Fase I) (Figs. 122 e 123). 

 Número total de pinturas: 88. 

 

  

Figura 116 - Pinturas do painel 2 da Cavidade 1 do Caiombo.Foto original. 

Foto: Cristina Martins /Hipólito Collado.   

Figura 117 - Foto alterada Dstrech. 

 

  

Figura 118 - Pinturas do painel 1 da Cavidade 2 do Caiombo.Foto original. 

Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

Figura 119 - Foto alterada Dstrech. 
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Figura 120 -Pinturas do painel 1 da Cavidade 2 do Caiombo. Foto original.  

Foto: Cristina Martins. 

Figura 121 - Foto alterada Dstrech. 

 

 

    

Figura 122 - Pinturas do painel 1 da Cavidade 3 do Caiombo. Foto original.  

Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

Figura 123 - Foto alterada Dstrech. 

 

À semelhança dos outros abrigos, também aqui existem fragmentos de cerâmica, à 

superfície (Fig.124) e nas suas imediações há vários túmulos em pedra. No entanto, a maior 

parte desses túmulos fica no topo do inselberg do Caiombo, onde é possível uma visão de 360º 

sobre a paisagem, bem como avistar os abrigos da Cumbira e de Ndalambiri. 

 

 

Figura 124 - Fragmentos de cerâmica do abrigo do Caiombo.  

Foto: Cristina Martins. 
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       4.4.5. Sítios com registo preliminar 

Os sítios a partir daqui apresentados contam com um registo mais básico, sem croquis 

topográficos ou registo fotográfico exaustivo (fotos de pormenor, fotos de cada figura, com e 

sem escala). Por questões de cumprimento do cronograma acordado, o tempo despendido nestes 

abrigos foi insuficiente para proceder ao registo completo. No entanto, foram fotografados na 

íntegra. 

 

4.4.5.0. Quingumba  

A aldeia fica a 1362m de altitude, aproximadamente a 2,5 km do centro do Ebo. No 

entanto, se o percurso for efetuado de carro chega-se a esta aldeia por uma estrada em muito 

mau estado, pois trata-se da primeira estrada do Ebo, passando pelo antigo Posto Administrativo 

que data de 1947 (Fig.125), perfazendo um maior número de quilómetros (cerca de 8km).  

Semelhante às outras aldeias, no que respeita ao tipo de habitações, aqui os arruamentos 

são largos e quase geométricos (Fig.126). Perto desta aldeia encontram-se os abrigos do 

Quizólo e de Lowanga. 

 

             
 

Figura 125 - Antigo Posto Administrativo. 

Figura 126 - Aldeia da Quingumba. 

Fotos: Cristina Martins. 

 

4.4.5.1.Abrigo do Quizólo 

Situado a cerca de 3 Km a Sudoeste da aldeia da Quingumba, atravessando o rio 

Cavundi, passando por entre lavras, até encontrar o inselberg do Quizólo (Fig.127). Trata-se 



Ebo: Arte Rupestre e Paisagem Cultural 

176 

 

um abrigo com 18m de boca por 2,70m de altura e cerca de 10m de profundidade a meio, a 

1304m de altitude, voltado a Noroeste (Figs.128 e 129). 

 

 
Figura 127 - O percurso até ao inselberg do Quizólo.  

Foto: Cristina Martins. 

 

 

 
Figura 128 - A Entrada do abrigo do Quizólo.           

Foto: Cristina Martins.  

     
Figura 129 - Vista a partir do abrigo do Quizólo. 

Foto: Cristina Martins. 
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Numa primeira análise é possível determinar que o abrigo apresenta cerca de 100 

figuras, predominando o branco. Surgem ainda figuras em laranja (Figs. 130 e 131), em negro 

e uma figura em castanho (grande antropomorfo). 

 Em branco predominam os zoomorfos e antropomorfos, muitos com armas de fogo e 

outros objetos (machados ou outras armas?) associados entre si em eventuais cenas de conflito 

ou associados com zoomorfos em prováveis cenas de caça; há ainda um antropomorfo deitado 

(morto?) e um zoomorfo carregado numa tipoia. Estas pinturas correspondem à última fase 

deste abrigo (Figs. 132 e 133). 

Em laranja surgem várias representações de cariz geométrico, alguns antropomorfos e 

“figuras de braços abertos”, mais esquemáticos e representações de machado. Todas estas 

figurações apresentam pigmento pouco espesso e foram representadas num só traço. Estas 

pinturas correspondem a um momento anterior às brancas. Provavelmente de um momento 

contemporâneo destas pinturas laranjas ou ligeiramente anterior, mas desta mesma fase, de 

acordo com o observado no Ebo, surgem as pinturas negras, pouco visíveis, com figuras não 

identificadas e um antropomorfo.  

As figuras castanhas podem ser uma alteração do pimento laranja provocado pelo passar 

do tempo e pelo uso de fogueiras no local, dado que encontramos vários tons de laranja, sendo 

que em algumas figuras se percebe a alteração da cor para uma tonalidade mais acastanhada. 

Encontramos, portanto, neste abrigo 2 fases, uma mais antiga, em negro e laranja (Fase III), às 

quais se sobrepõem as figuras brancas (Fase IV). 

 

  

Figura 130 - Algumas pinturas do Quizólo. Foto original.    
Figura 131 - Foto alterada Dstrech. 

Foto: Cristina Martins. 
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Figura 132 - Algumas pinturas do Quizólo. Foto original.  

Figura 133 - Foto alterada Dstrech. 
  Foto: Cristina Martins.   

 

4.4.5.2.Abrigo de Lowanga 

 Fica a cerca de 1km a Oeste da aldeia da Quingumba. Trata-se de uma abrigo localizado 

num bloco de granito, cuja parede pintada está voltada a Sul e a entrada faz-se sentido Oeste-

Este (Fig.134), envolvido por inselbergs de maior dimensão (Fig.135). O painel tem 

aproximadamente de 14m comprimento e a altura na entrada chega aos 3,30m, por 5m de 

profundidade a meio do abrigo (da parede ao rebordo sul do abrigo). As paredes deste abrigo 

estão muito afetadas pela marca das fogueiras que aí foram sendo feitas ao longo do tempo. 

 

 

Figura 134 - O abrigo Lowanga.  

Foto: Cristina Martins 
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Figura 135 - Zona envolvente do abrigo de Lowanga. 

 Foto: Cristina Martins. 

 

Apresenta figuras maioritariamente a branco, com alguns pigmentos muito espessos, em 

a laranja e algumas figurações a negro. De notar que algumas das figuras em branco estão 

alteradas pela ação do fogo e fumo das fogueiras feitas junto à parede, apresentando uma 

tonalidade acinzentada ou quase negra.  

Um primeiro momento aparentemente visível parece corresponder às “figuras de braços 

abertos”, em branco sujo, de pigmento muito grosseiro e espesso (Fase II). 

Provavelmente de autores diferentes estão representados antropomorfos, em negro, com 

armas de fogo e transportando tipoias, por cima dos quais estão algumas figurações geométricas 

simples em laranja e alguns antropomorfos também esquemáticos nesta mesma cor, parecendo 

ser coevos das figurações de zoomorfos de perfil e de antropomorfos bancos, provavelmente 

associados a estes zoomorfos (Fase III) (Figs. 138 e 139). 

 Existem outros antropomorfos semi-naturalistas, em branco, que transportam tipoias 

que carregam pessoas, acompanhados por comitivas armadas e que parecem corresponder à 

última fase de execução das pinturas (Fase IV) (Figs. 136 e 137). 

Uma primeira análise permite perceber que o abrigo pode apresentar entre cerca de 50 

figuras pintadas, mas tendo em conta a difícil perceção dos painéis, é necessário um exame 

aprofundado. 
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Figura 136 - Algumas pinturas do Lowanga.. Foto original. 

Figura 137 - Foto alterada Dstrech. 

 Foto: Cristina Martins. 

 

  

Figura 138 - Algumas pinturas do Lowanga. Foto original. 

Figura 139 - Foto alterada Dstrech. 

 Foto: Cristina Martins. 

 

4.4.6.Cahundi 

Aldeia de Cahundi fica a 1272m de altitude, aproximadamente a 30 km a Este do Centro 

do Ebo.  

Trata-se de uma aldeia organizada, com amplas ruas (Fig.140). Em termos de arquitetura 

mantém o mesmo sistema de construção das restantes aldeias da região, com casas de formato 

retangular, com tijolos de adobe e cobertas com colmo, embora alguma se encontrem cobertas 

de zinco para evitar que a cobertura seja devorada pelas térmitas. 
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Figura 140 - Pormenores da aldeia de Cahundi.  
Foto: Cristina Martins. 

 

4.4.6.1 O abrigo Matembo-Cahundi 

O Abrigo Matembo-Cahundi fica num inselberg a 1318m de altitude (Fig.141 e 142), a 

cerca de 1km a Este/Nordeste da aldeia de Cahundi, apresentando 21m de boca semicircular, 

por cerca 6,20m de altura na entrada e 11m de profundidade a meio, sendo semicircular também 

no interior. Está voltado para Oeste (Figs. 143 e 144). Dentro do abrigo existem dois túmulos 

circulares, em pedra de pequenas dimensões (cerca de 1,5m de diâmetro) parcialmente 

desmoronados. 

 

  

Figura 141 - Inselberg do Matembo 

Figura 142 - Patamar de acesso do abrigo. 

Fotos: Cristina Martins. 

 

Aqui encontra-se um nível de pinturas em castanho, muito espesso, com figuras que 

chegam a atingir os 50 cm, representando diversos zoomorfos e antropomorfos, muitas vezes 

agrupados em comitiva, levando armas ou outros objetos (Cachimbos? Instrumentos 
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musicais?). Este castanho por vezes apresenta alguns resquícios de branco, podendo 

inicialmente ter sido a sua cor original (Fase III), tendo sofrido alterações pelo passar do tempo 

ou ter sido repintado (?). 

Seguem-se as pinturas em branco, umas num branco sujo e outras num branco mais puro 

(Fase IV). No entanto, sobretudo nestas últimas é notório terem sido executadas por diferentes 

autores, apresentando uma grande diversidade de figuras, de diferente traço, umas com 

pigmento muito espesso (Figs. 146 e 146). 

Existem ainda diversos antropomorfos, zoomorfos (Figs. 147 e 148) e figurações de 

cariz geométrico complexas, em branco. De salientar a grande quantidade de cenas de 

zoomorfos e antropomorfos associados em eventuais cenas de caça, de antropomorfos 

associados em prováveis situações de conflito armado, da vida quotidiana em situações 

perfeitamente identificáveis (mulheres moendo a mandioca em pilões, com crianças às costas) 

e um grande número de tipoias transportando animais e pessoas, muitas delas acompanhadas 

por grandes comitivas. Interessante notar aqui a grande quantidade de antropomorfos com 

armas de fogo que usam uma espécie de toucado ou capacete de forma circular, semelhantes a 

dois antropomorfos do abrigo de Ndalambiri. 

As pinturas mais baixas estão a cerca de 30 cm do solo e estão pintadas mais de 500 

figuras, desde 5 cm, até mais de 1m de comprimento. 

 

  
 

Figura 143 - Vista a partir do patamar de acesso ao abrigo.    
Figura 144 - Entrada do abrigo Matembo-Cahundi. 

 Foto: Cristina Martins 
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Figura 145 - Algumas pinturas do Matembo-Cahundi. Foto original. 

Figura 146 - Foto alterada Dstrech. 
 Foto: Cristina Martins 

 

 

  

Figura 147 - Algumas pinturas do Matembo-Cahundi. Foto original. 

Figura 148 - Foto alterada Dstrech. 

Foto: Cristina Martins. 

 

4.4.7.Abrigos Kionhuíla 

No inselberg de Kionhuíla encontram-se dois abrigos, um voltado a Norte/Nordeste 

(Kionhuíla1) e outro voltado a Este (Kionhuíla2), a distância de cerca de 300m entre os dois. 

 

4.4.7.1.Kionhuíla1 

Kionhuíla1 (Figs. 149 e 150) a cerca de 3 km a Nordeste da aldeia de Cahundi, na área 

de Katita Mendunda, este abrigo está a 1300m de altitude, voltado a Norte/Nordeste, apresenta 

de boca 13,87m e profundidade 11,31m e cerca de 12m de altura no rebordo da entrada, 
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apresentando muitos materiais à superfície, sobretudo, líticos em quartzo leitoso e quartzo 

hialino e fragmentos cerâmicos. Trata-se dum abrigo com uma boca semicircular de 

significativa altura (Fig.149), sendo bastante amplo no interior também semicircular, de paredes 

muito côncavas.  

 

  
 

Figura 149 - Abrigo de Kionhuíla 1.     

Figura 150 - Vista a partir do Kionhuíla1. 

Fotos: Cristina Martins. 

 

 

Algumas figurações em vermelho vivo, de cariz geométrico, sobretudo circulares ou 

semicirculares (Figs. 151 e 152), mas em relação às quais não é possível identificar toda a figura 

exatamente por estarem por baixo das outras e um traço em negro, não se conseguindo 

identificar até agora outra representações nesta cor, parecem corresponder à fase mais remota 

(Fase I), semelhante às figurações do Caiombo. 

As pinturas são maioritariamente em branco, sendo que em branco sujo surgem várias 

de cariz geométrico e, por vezes, figurações com características antropomórficas, mas de forma 

retangular, preenchidas por reticulados. Os zoomorfos que surgem com a mesma tonalidade são 

também figurações esquemáticas, parecendo corresponder à mesma fase que as pinturas em 

vermelho tijolo (Fase III). Nesta fase surgem alguns machados em forma de meia-lua, numa 

outra tonalidade de vermelho, semelhantes aos de Ndalambiri (Figs. 153 e 154). 

Em branco sujo, mas numa camada muito desvanecida, por baixo daquelas figuras, estão 

indícios de algumas pinturas indefinidas, assemelhando-se apenas a manchas. Há apenas aquilo 

que aprece corresponder a uma parte do corpo e “patas” de uma “figura de braços abertos” 

(Fase II). 
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Em vermelho tijolo existem figurações de antropomorfos com armas, tipoias e 

zoomorfos, embora os zoomorfos se apresentem esquemáticos, de traço único, sendo o 

pigmento pouco espesso, ao contrário do que acontece com o branco, vários tipos de 

instrumentos (musicais?) e espécie de penteado ou toucado pontiagudo nas figuras 

antropomórficas. Surgem várias tipoias com figuras antropomórficas deitadas, pessoas no pilão 

com as crianças às costas, outras a cavalo, a conversar e a fumar cachimbo, em comitivas que 

acompanham tipoias ou em banda, expressando a ideia de movimento. São figuras que 

apresentam maior dinamismo que as pinturas em branco sujo, embora sejam mais esquemáticas. 

Parecem corresponder à mesma fase (Fase III), até porque se repetem em branco no abrigo de 

Kionhuíla 2. Algumas estão parcialmente cobertas pelas pinturas em branco vivo. 

Nesta tonalidade surgem algumas figurações semi-naturalistas, com representações de 

zoomorfos, antropomorfos carregando tipoias, armas de fogo e até estandartes. Uma das figuras 

em branco, representando dois homens que carregam uma tipoia, está contornada em vermelho 

(Fase IV). Os zoomorfos que surgem parecem ser a representação de lagartos, leopardos, 

elefantes e cavalos. 

Apresenta mais de 250 figuras pintadas. 

 

 

  
 

Figura 151 - Algumas pinturas do Kionhuíla1. Foto original.   

Figura 152 - Foto alterada Dstrech. 

Foto: Cristina Martins. 
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Figura 153 - Algumas pinturas do Kionhuíla1. Foto original. 

Figura 154 - Foto alterada Dstrech.  
Foto: Cristina Martins. 

   

4.4.7.2.Kionhuíla 2  

Kionhuíla 2 é um abrigo situado a cerca de 3,3 km a Este da aldeia de Cahundi, fica a 

1312m de altitude, voltado a Este (Figs.155 e 156), apresentando uma boca com 17m, por cerca 

de 8m de altura e 13m de profundidade a meio do abrigo. Revela um interior extremamente 

côncavo, com uma particularidade - apresenta cerca de 2m de uma faixa de poeira fina que 

levantada pelo vento, do solo polvorento que constitui o abrigo, se fixa às paredes cobrindo 

grande parte das pinturas que ali se encontram. Facto este preocupante. 

As pinturas são sobretudo brancas com muitos zoomorfos representados, sobretudo 

crocodilos, avestruzes, felinos e alguns caprinos (Fig.157 e 158). 

Repetem-se as cenas do Kihonhuíla1, com tipoias, antropomorfos claramente 

identificáveis (mulheres com os filhos às costas, no pilão) e com os penteados ou toucados 

(Fase III). Da mesma fase pode fazer parte um pequeno antropomorfo com arma de fogo, em 

laranja. Seguir-se-ão antropomorfos e zoomorfos semi-naturalistas em branco puro (Fase IV). 

De uma fase mais remota (Fase I), dois prováveis antropomorfos muito esquemáticos, 

uma mancha circular e outra linear, em vermelho escuro (Figs. 159 e 160). 

Neste abrigo estavam colocadas diversas armadilhas em ferro para animais de pequeno 

porte, que foram desativadas pelos guias locais para que se pudesse entrar, o que significa que 

o abrigo não terá outro uso para os habitantes, juntando isso ao facto de o caminho estar muito 

cerrado e dos próprios guias terem tido dificuldade em encontrar o abrigo.  

Poderá ter cerca de 100 figuras, infelizmente, muitas pouco percetíveis pelo motivo 

referido (estão tapadas). 
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Figura 155 - Abrigo de Kionhuíla 2.          
Figura 156 - Vista a partir do abrigo de Kionhuíla 2. 

 Fotos: Cristina Martins. 

 

  
 

Figura 157- Aspeto geral do interior abrigo Kionhuíla 2.   
Figura 158 -Pinturas e faixa de poeira que tapa as pinturas no abrigo Kionhuíla 2 

Fotos: Cristina Martins. 

 

  

Figura 159 - Algumas pinturas do Kionhuíla 2. Foto original. 

Figura 160 - Foto alterada Dstrech. 

 Foto: Cristina Martins. 
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4.5. Ndalambiri: um lugar central? 

 

4.5.1. Caracterização geral do abrigo 

O abrigo de Ndalambiri apresenta mais de um milhar de pinturas rupestres, situa-se a 

uma altitude de 1348 m, num grande inselberg granítico, estando orientado para Oeste e permite 

avistar nessa direção, aproximadamente, 20 km. 

A entrada do abrigo faz-se no sentido Oeste-Este, apresentando cerca de 33m de boca, 

7,2m de altura máxima no rebordo da pala, por 12,4m de profundidade a meio, apresentando 

uma faixa pintada com cerca de 60m de comprimento. 

Apresenta depósitos sedimentares com vestígios de ocupação humana.      

A partir da metodologia traçada e dos métodos utilizados, conseguimos obter diversos 

dados, correspondentes a diversas etapas do trabalho efetuado, dos quais iremos dar conta a 

seguir. 
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4.5.2. Sondagem 

A sondagem revelou quatro unidades estratigráficas (Fig.161): 

. 

 

Figura 161 - Desenho do Corte da Sondagem de Ndalambiri com indicação dos locais de recolha de sedimentos 

e carvões para análise. 

 

 No que respeita às amostras de sedimentos da sondagem, foi efetuada a sua observação 

com recurso a Lupa Binocular (BMS TS). A análise granulométrica foi realizada com auxílio 

da escala de “Udden-Wentworth” (Tabela 5) e a coloração das amostras de solo de cada camada 

analisada foi classificada com recurso ao "Code De Couleurs des Sols" De A Cailleux. 
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Tabela 5 - Tabela tamanhos de grãos - “Udden-Wentworth Grain size scale” 

 

 

   

 

U.E.1:  

- Primeira camada de cor castanho-escura (P89/P90), silto-arenosa, de grão fino (0,125-

0,250 mm), polvorenta e sem clastos (Fig.162); 

 - Trata-se de uma camada de remeximento provocado, sobretudo, pela água; 

- Ligeira inclinação Oeste – Este; 

- Com cerâmica manual de diferentes pastas e cozeduras, com e sem decoração, mas 

com predominância das lisas;  

- Potência estratigráfica máxima 122cm Oeste e 52 cm Este. 

 

 

Figura 162 - Amostra de Sedimentos da U.E. 1 Lupa Binocular. 

Foto: Hugo Gomes. 

 

U.E. 2: 

- Por baixo da U.E.1 encontra-se uma camada silto-argilosa (< 0,125 mm), camada de 

ocupação antrópica, mais compacta, de cor negra (R41), esta tonalidade pode derivar da elevada 
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concentração de carvões aparentemente não bioturbados (ausência de macro-restos vegetais) 

(Fig.163). No entanto, o estado de conservação das amostras antracológicas não é bom (devido 

à humidade?). Estão presentes pequenos clastos brancos que aparentam ser de calcário, podendo 

por isso, eventualmente, estarem associadas com as pinturas. Encontram-se também restos 

arqueológicos (cerâmicas queimadas, escórias de ferro e fragmentos de um canal de um fole de 

fundição).  

-Nesta camada estão potencialmente presentes algumas matérias-primas necessárias 

para a realização dos pigmentos;  

- Inclinação ligeira Este – Oeste; 

- Potência estratigráfica máxima 20 cm Este e 10 cm Oeste. 

 

                                                

Figura 163 - Amostra de Sedimentos da U.E. 2 Lupa Binocular. 

Foto: Hugo Gomes. 

 

U.E. 3: 

- Abaixo da U.E.2 segue-se uma camada vermelha-acastanhada (M40/M45), argilosa, 

compacta (< 0,065 mm), com grãos finos e clastos de pequena dimensão (Fig.164); 

 - Ligeira inclinação de Este para Oeste; 

- Corta a U.E 4, mais antiga, para fazer fossas de funcionalidade indefinida (fornos? 

silos?); 

- Apresenta cerâmicas mas em menor percentagem que a anterior, embora de tipologia 

semelhante. Começam a surgir líticos (lascas, buris, facas) em quartzo e de pequenas 

dimensões, apresenta também algumas escórias de ferro e um pequeno fragmento de osso 

(indefinido); 

-Potência estratigráfica máxima 48 cm a Oeste e aproximadamente a mesma medida a 

Este. 
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Figura 164 - Amostra de Sedimentos da U.E. 3 Lupa Binocular. 

Foto: Hugo Gomes. 

 

U.E. 4: 

- Camada arenosa (>0,500 mm) compacta com gravilha de grão médio (1,00 - 2,00 mm) 

e algo de argila, com presença de clastos de calcário (Fig.165). Também nesta camada se 

verifica a presença de vestígios de calcário. 

- Camada de cor vermelha-alaranjada (N60/N59) 

- Inclinação ligeira Este – Oeste, mas cortada pela U.E.3 e encosta diretamente à rocha 

natural que forma a parede do abrigo (Este); 

- Potência estratigráfica máxima 75 cm a Este;  

- Os restos arqueológicos incluem somente indústria lítica e restos de talhe (prováveis 

oficinas líticas) - Indústria laminar com peças de tamanhos diversos em quartzo leitoso e 

quartzo hialino. 

 

Figura 165 - Amostra de Sedimentos da U.E. 4 Lupa Binocular. 

Foto: Hugo Gomes. 

 

O objetivo principal da sondagem foi atingido – verificar a estratigrafia. A confirmação 

da existência de níveis arqueológicos justificam uma intervenção futura em maior escala, 

através de uma escavação em área. 

Da U.E. 2 foram ainda recolhidos pequenos nódulos de carvões. Estes seguiram para o 

laboratório da “Beta Analytic” para serem datados por Radiocarbono (AMS). Quanto à 

cronologia a datação por AMS dos carvões (U.E.2) recolhidos em estratigrafia revelou Cal AD 
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540 - 620 (Cal BP 1410 to 1330), comprovando o que alguns autores como Oliveira Jorge 

(1974) adiantavam que a metalurgia nesta região terá chegado na 2ª metade do I milénio d. C. 

Na sondagem foi, pois, possível identificar vários materiais (Fig. 166 à Fig.171). Os 

materiais foram limpos e fotografados. Estão à guarda do Museu Nacional de Arqueologia de 

Benguela, onde se procederá ao seu estudo.  

 

 - 

 

 

 

 

 

 

Figura 166 - Fragmento de cerâmica da U.E. 1. Foto: Cristina Martins. 

Figura 167- Fragmento de cerâmica da U.E. 2. Foto: Hipólito Collado. 

 

 

   

Figura 168 - Escória de ferro da U.E. 2. Foto: Cristina Martins. 

Figura 169 - Fragmento canal de fole de ferreiro da U.E.2. Foto: Cristina Martins. 

 

   
Figura 170 - Pequena Lasca de quartzo hialino de U.E.3. Foto: Hipólito Collado.  

  Figura 171 - Líticos da U.E. 4. Foto: Hipólito Collado. 
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Sobre a cerâmica encontrada, uma primeira análise permite perceber que corresponde a 

momentos diferentes, com diferentes tipos de cozeduras e pastas, umas mais antigas, 

associadas, provavelmente ao início da metalurgia na região, até cerâmicas mais recentes de 

pastas finas e decorações incisas. Embora ainda restem algumas oleiras na região do Ebo, pelo 

contacto com uma delas foi possível perceber que é um ofício em desuso, dada a substituição 

por utensílios em alumínio ou plástico. 

Os estudos sobre cerâmicas arqueológicas em Angola são poucos e muito fragmentários, 

o que nos deixa limitados para estabelecer análises comparativas. 

Carlos Ervedosa e Santos Júnior mostram alguns fragmentos de cerâmica recolhidos em 

Quitala ou Benfica (Fig.172), por exemplo, em relação aos quais é dada uma breve descrição 

(Ervedosa, 1980), sendo interessante notar que os padrões decorativos (VVV ////// >>>>) se 

aproximam dos encontrados nas cerâmicas e em algumas pinturas do Ebo, bem como das 

decorações de alguns túmulos (Fig.173 e Fig.174).   

 

 

Figura 172 - Fragmentos de cerâmica de Quitala e de Benfica, segundo Ervedosa (1980). 

 

 

 

Figura 173 – Pormenor de um Túmulo ornamentado, Ebo.  

Foto: Cristina Martins 
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Figura 174 -Cerâmicas do Ndalambiri. U.E.1. Foto: Cristina Martins. 

 

Benfica, Quitala são mencionados por Ervedosa como fazendo parte dos sítios da “Idade 

do Ferro” a par do Dundo, Quibaxe, e Féti (Fig.175). 

Quando se fala em metalurgia no que respeita a Angola geralmente associa-se ao 

conceito de “Idade do Ferro”, no entanto, também sobre este tema faltam estudos específicos. 

Oliveira Jorge (1974) afirma que as origens da Idade do Ferro, em Angola estão 

estreitamente ligadas às migrações de povos para Angola no início da nossa era, embora as vias 

de penetração ainda estejam por comprovar. 

 

 

Figura 175 - Instrumentos em ferro de Féti, segundo Ervedosa (1980). 

 

 

Nos trabalhos desenvolvidos na sondagem, em 2013, não foram encontrados 

instrumentos em ferro, mas como referido, foram encontrados um fragmento de um canal de 

fole de ferreiro (Fig. 176) e várias escórias de ferro, provando a prática da metalurgia não só na 

região, em meados do séc. VI/início do séc. VII, de acordo com as datações obtidas, bem como 

a utilização do abrigo de Ndalambiri para esse fim. 
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Figura 176 - Fole de ferreiro, Museu de Antropologia de Luanda (à esquerda) e fragmento de um canal de um 

fole, U.E.2 da sondagem de Ndalambiri (à direita). 

Foto: Cristina Martins. 

 

 

Sobre os líticos, pode pensar-se nas indústrias microlíticas do Late Stone Age (CLARK, 

1958) ou do Early Iron Age (PHILLIPSON, 1972), mas é difícil estabelecer limites, pois nesta 

área centro-sul africana as indústrias microlíticas continuaram a existir até há poucas centenas 

de anos, ao longo do que se estabeleceu ser o Late Stone Age. 

Será fundamental continuar com a investigação, com escavações em área e estudo dos 

materiais para se conseguir avançar com dados relativamente à metalurgia e às tecnologias 

cerâmica e lítica da região. 

No acervo pessoal do Arquiteto Batalha e juntamente com os documentos relativos ao 

abrigo de Ndalambiri, existiam algumas fotografias de materiais. Podem estes pertencer ao 

espólio retirado da sondagem de Ndalambiri (Fig.177)? Resta a dúvida porque não havia 

qualquer indicação nas fotos sobre a proveniência do mesmo, no entanto, as escórias de ferro, 

os líticos em quartzo hialino e o facto de estarem junto com os documentos daquele abrigo, 

deixam conjeturar essa possibilidade. 
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Figura 177 - Fotografia de materiais do acervo do Arquiteto Batalha (Academia Nacional de Belas Artes). 

Foto: Fernando Batalha. 

 

4.5.3. Arte rupestre 

A arte rupestre como produto de atividade humana no passado foi formada pelos 

mesmos processos que os outros artefactos, passando pela escolha de matérias-primas, função 

e significado. Também apresenta uma sequência estratigráfica. 

As extensas sobreposições dão uma sequência relativa detalhada, acompanhada por 

mudanças de aparência, ao longo do tempo, que juntamente com elementos indicadores 

intrínsecos permitem avançar com uma datação relativa de algumas das pinturas. 

Para a compreensão da estratigrafia das pinturas foi necessário um longo trabalho de 

laboratório, com a execução dos decalques digitais.  

As muitas sobreposições nem sempre são sinónimo de um hiato temporal. Por vezes, as 

sobreposições podem ser intencionais e coevas. No entanto, no Ebo é possível perceber quando 

esta intencionalidade acontece dentro de uma mesma fase, pois a diferença substancial entre 

fases (tipo de pigmento, tipologia de formas e, por vezes, cor) traduz-se, deveras, numa 

sequência estratigráfica. 

Os decalques foram efetuados de acordo com a metodologia referida e explicada no 

Capítulo III. 
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4.5.3.1. Os painéis 

O decalque de cada pintura foi encaixado no respectivo painel. No abrigo de Ndalambiri 

não existe uma divisão clara de temáticas ou sujeitos, nem características específicas ao nível 

da morfologia do abrigo que permitam individualizar painéis. As diversas figurações 

apresentam-se contínuas, distribuídas ao longo do abrigo,  não compartimentadas, ou seja, 

existem geométricos na entrada, a meio, como no outro extremo do abrigo. O mesmo se passa 

em relação a todas as tipologias de figuras. No entanto, existem espaços pintados mais 

utilizados e reutilizados do que outros.  

Os painéis apresentados (Vol. II) foram, pois, artificialmente criados, aquando do 

trabalho de campo, para facilitar a tarefa do registo, tornando-os aproximadamente homogéneos 

nas suas medidas (entre os 2 e os 4 metros, sensivelmente). 

Os painéis, num total de dezassete foram tratados um a um, decalcadas todas as figuras 

e, no fim, executada a reconstituição total do abrigo (Vol.II). 

Cada painel é apresentado em anexo, com uma versão a cores e outra a preto e branco, 

esta com a numeração das figuras.  

Para a descrição dos painéis do abrigo de Ndalambiri, usamos vários descritores que 

apresentamos de seguida sob a forma de tabela (Tabela 6). Ao número do painel, é adicionada 

a sua localização no abrigo, contando a partir da entrada (0 m), para que se perceba o local onde 

se encontra, bem como o comprimento que apresenta. A altura da faixa pintada diz respeito não 

à altura a partir do solo, mas à distância da figura que se encontra mais abaixo, à que se encontra 

na posição mais elevada. Da figura mais abaixo do painel se contabilizou a distância ao solo.  

A orientação do painel, ou seja, para onde está voltado, também foi tida em 

consideração. 

Na tabela subsequente (Tabela 6) apresenta-se uma breve descrição dos painéis do 

abrigo de Ndalambiri. A descrição de cada figura, sobreposições, associações, estão na lista 

descritiva no Volume II – Anexos (Parte E). A opção por colocar a lista naquele volume tem a 

ver com o facto de aí se encontrarem reproduzidos os decalques devidamente numerados, sendo 

mais fácil acompanhar a descrição, estando os dois elementos juntos (reprodução das figuras e 

respetiva descrição). 
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Tabela 6 - Descrição dos painéis do abrigo de Ndalambiri. 

 

Nº Painel Localização no 

abrigo/ metros 

Altura faixa 

pintada/cm 

Distância ao 

solo/cm 

Orientação Quantidade de 

figuras 

1 0-3 m 150 cm 70 cm NO 31 

2 3 m-5m 202 cm 150 cm NO 10 

3 5 m- 8m 235 cm 130cm NO 30 

4 8m-10 m 178cm 90cm NO 26 

5 10 m-14 m 210cm 120cm NO/O 37 

6 14m -16m 150cm 80cm O 9 

7 16m-21m 152cm 40cm O 47 

8 21m-24m 188cm 40cm O 41 

9 24-28m 155cm 50cm O 51 

10 28m-32m 200cm 67cm O 60 

11 32m-36m 140cm 70cm O 55 

12 36m-41m 173cm 68cm O 83 

13 41m-45m 250cm 70cm O 147 

14 45m-4+8m 280cm 80cm O 187 

15 48m-51m 275cm 70cm O/SO 129 

16 51m-55m 171cm 60cm SO 116 

17 55m-60m 173cm 27cm S 125 

 

 

4.5.3.2. Sequência estratigráfica das pinturas 

A arte rupestre do Ebo foi executada ao longo do tempo, sendo as fases mais recentes 

correspondentes a pinturas efetuadas após a chegada dos Europeus a esta parte de África, 

portanto, a partir do séc. XVI, evidente na representação de objetos levados por aqueles – armas 

de fogo, cavalos, cachimbos longos. As imensas sobreposições de pinturas rupestres, muitas 

vezes tão imbricadas ou desbotadas, tornam-se de difícil compreensão. 

A maior parte da arte rupestre desta região, com predominância das pinturas em branco, 

com pigmento espesso e aplicação grosseira, indicando a utilização das mãos e dedos, parece 

pertencer a um só grupo – grupo de agricultores com prática da metalurgia. Esta primeira fase 

das pinturas a branco, normalmente branco sujo, com representações de figurações que podem 

representar zoomorfos vistos de cima ou antropomorfos com características sexuais exageradas, 

que alguns autores designam por “figuras de braços abertos” (SMITH,1995; ZUBIETA, 2009) 

e que foi adotada no presente trabalho, aos quais se juntam algumas figuras geométricas 



Ebo: Arte Rupestre e Paisagem Cultural 

200 

 

simples, nomeadamente quadrados e retângulos, por vezes subdivididos e preenchidos por 

pontos ou linhas, com pigmento muito espesso, feitos pela utilização dos dedos. 

Dadas as variações no tipo de pigmento, pátina, estilo de figuras, técnica e cor há a 

possibilidade de existirem em alguns abrigos (Caiombo, Cumbira, Kionhuíla 1 e 2), pinturas de 

uma fase mais remota, em vermelho escuro, com pigmento finamente espalhado, com 

representações de motivos geométricos simples, principalmente círculos, e antropomorfos 

muito estilizados. Podem pertencer a outros grupos, eventualmente, grupos de caçadores-

recolectores, cuja atividade estaria centrada na caça e recoleção, com um vasto território de 

ação, implicando a utilização esporádica de abrigos, em locais diferentes, e não um uso contínuo 

ou frequente, se tivermos em conta os paralelos existentes com outros países, como a Tanzânia, 

o Malawi ou a Zâmbia (ANATI, 1986; MABULLA, 2014; SMITH, 1995). 

Segue-se uma camada com algumas figurações em vermelho-tijolo, umas de cariz mais 

geométrico, outras com representações de machados e setas, e de zoomorfos estilizados, 

também vistos de cima sobretudo lagartos; esta pode ser contemporânea de algumas figurações 

em branco puro e de algumas figuras complexas de cariz geométrico, pois tanto aparecem por 

cima, como por baixo daquelas representações a branco. Aqui surgem alguns antropomorfos e 

zoomorfos de perfil. As figuras vermelhas com representações de objetos em metal e as brancas 

com figurações geométricas, com representação de animais e pessoas indicam, dentro de uma 

mesma fase, autores e funções diferentes. Começam a surgir alguns elementos de origem 

europeia, mas muito esquemáticos e as primeiras associações entre figuras. 

Por fim, surge a fase com representações de antropomorfos e zoomorfos em branco 

puro, de cariz semi-naturalista, com representações de objetos de origem europeia, 

nomeadamente representações de armas de fogo, de cavaleiros, por vezes, surgindo em 

composições policromas, juntando o branco, o negro e o laranja, Várias cenas temáticas (de 

caça, de guerra, de transporte em tipoias, de comitivas armadas) ou da vida quotidiana.  

Resumo das diferentes fases (Tabela 7):  
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Tabela 7 - Tabela ilustrativa das diferentes fases das pinturas. 

 

 

 

 

Fase I: 

- Geométricos e antropomorfos esquemáticos em vermelho escuro, traço grosso 

pigmento pouco espesso (V2); 

Fase II: 

- “Figuras de braços abertos”, em branco sujo e espesso (B2) e castanho (C), em 

pigmento espesso e muito espesso; 

- Figuras geométricas simples, em pigmento branco sujo (B2) e acinzentado (B3) 

espesso e muito espesso. 

Fase III: 

- Figuras isoladas- geométricos, representações de objetos de metal (machados, pontas 

de seta ou lanças) e de zoomorfos estilizados “vistos de cima” ou “figuras de braços abertos” 

esquematizados – em vermelho (V1) e laranja (L1, L2), com pigmento pouco espesso e espesso. 
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- Geométricos complexos, antropomorfos e zoomorfos de perfil em diferentes 

tonalidades de branco (B1, B2, B4), com pigmento espesso e em negro (N), pouco espesso. 

- É nesta fase que se notam as primeiras evidências de associações entre figuras. 

Fase IV: 

- Zoomorfos e antropomorfos semi-naturalistas em branco puro (B1), branco 

acinzentado (B3), branco rosado (B4), e laranja (L2), espesso e pouco espesso, associados entre 

si ou a outros da mesma espécie, em prováveis cenas de caça, de conflito ou de ações da vida 

quotidiana. Surgem representações nitidamente provocadas pelo contacto com os Europeus - 

armas de fogo, cavalos, cachimbos longos (embora comecem a surgir timidamente na Fase III, 

tornam-se mais numerosos nesta). 

- Utilização de composições dicromáticas – figuras a branco ou laranja contornadas a 

negro ou em vermelho - e policromáticas – utilização do branco, negro, laranja e amarelo, em 

composições geométricas. 

Estas fases não estão presentes em todos os abrigos do Ebo. Há sítios que apresentam 

as quatro fases (ex. Caiombo), mas outros há que só têm uma (ex. Hungombo) (Tabela 8). 

 

Tabela 8- Abrigos vs. Fases das pinturas. 
 

Abrigos Fases 

Fase I Fase II Fase III Fase IV 

Ndalambiri  X X X 

Cumbira X X X X 

Caiombo X X X X 

Hungombo   X  

Quizolo    X X 

Lowanga  X X X 

Matembo   X X 

Kionhuíla1 X X X X 

Kionhuíla2 

 

X  X X 

 

 

No que diz respeito ao pigmento negro retirado para amostra, como mencionado, a 

datação por AMS revelou Cal AD 1680 - 1730 (Cal BP 260 to 220), ou seja, final do séc. 

XVII/início do séc. XVIII. Tratando-se apenas de uma datação vale como tal e outras serão 



Ebo: Arte Rupestre e Paisagem Cultural 

203 

 

necessárias para corroborar aquele resultado. No entanto, de acordo com os nossos dados, as 

fases que delineamos para as pinturas do Ebo, esta figura da qual foi extraído o pigmento, 

encaixa na fase III, ou seja, uma das últimas fases, pelo que a data revelada em laboratório não 

parece descabida. 

Em termos relativos, aparecem nas pinturas rupestres do Ebo representações de objetos 

em metal (pontas de seta, machados). Como mencionado, alguns autores indicam a 2ª parte do 

I milénio d. C. para o aparecimento da metalurgia nesta região (JORGE, 1974), mas não existem 

estudos suficientes que permitam corroborar esta hipótese, a não ser comprovar pela nossa 

investigação, com a datação efetuada sobre a U.E.2 que, de facto, nessa altura a fundição do 

ferro era já uma realidade, nesta zona. 

As representações de armas de fogo, de cavaleiros e de cachimbos longos significa que 

já tinha havido contacto com os europeus, por isso não poderiam ser anteriores ao séc. XVI. 

O Ebo trata-se de um complexo rupestre que faz parte de uma área mais vasta que 

compreende a região Centro-Oeste de Angola (Fig.178). Pinturas semelhantes em iconografia, 

estilo e técnicas, contexto arqueológico semelhante (cerâmicas, líticos de quartzo e escórias de 

ferro), túmulos de pedra nas áreas envolventes, repetem-se, por exemplo, nos abrigos de 

Galanga, Cambambi (ERVEDOSA, 1980; SANTOS JÚNIOR, 1974) e Chitandalucua 

(JORGE, 1974). 

 
Figura 178 - Mapa com a distribuição das estações de arte rupestre de Angola e o Ebo no Complexo Centro-

Oeste.24 

                                                 
24Mapa baseado no mapa de Ervedosa (1980) . 
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No que respeita à relação com outros contextos africanos, a aqui considerada Fase I, em 

vermelho escuro, num conjunto muito limitado de figuras, sendo muito comum a representação 

de círculos e semicírculos, feitos com os dedos (normalmente da largura de um dedo) aparece 

sobretudo no Malawi e na Zâmbia e em menor número no Botswana, Zimbabwe, Namíbia e 

África do Sul (SMITH, 1995). 

A Fase II aparece também no Malawi em menor número e mais na Zâmbia, com figuras 

de braços abertos e geométricos simples, em branco sujo. Parece ter havido uma mudança 

gradual do uso do vermelho para o branco. Alguns autores indicam esta fase também no Norte 

do Transval, no Centro e o Sul do Zimbabwe, em Tsodilo, no Botswana, em Singida, Kondoa 

e Dodona, na Tanzânia, a par desta região Oeste de Angola. A Fase III e a Fase IV inserem-se 

nas chamadas “pinturas brancas tardias” e encontram também paralelos nos países citados 

(PHILLIPSON, 1976; SMITH, 1995). 

Existem variações entre as pinturas brancas tardias nas diferentes áreas – representações 

grosseiras de animais domésticos, no Zimbabwe; poucos motivos geométricos em Angola, 

comparativamente aos outros países; impressões de mãos, na Tanzânia. Podem ter começado 

em circunstâncias semelhantes, mas desenvolvidas separadamente como elementos inspirados 

em tradições locais. No entanto, não há, ainda, muitos estudos que permitam estabelecer um 

quadro rigoroso para a arte rupestre desta vasta região Central de África. 

A ideia de que há semelhanças confirma-se na medida que se encontram pontos 

semelhantes entre várias comunidades de regiões muito distantes e diversas (Angola, Tanzânia, 

Malawi, Zâmbia). No entanto, há que ter alguma cautela ao associar a arte, pois o propósito 

pode ser muito diferente, tendo em conta a grande diversidade dos povos e da sua arte rupestre. 

 

4.5.4. Análise dos pigmentos e datações 

Para ser efetuada a caracterização química e mineralógica dos pigmentos das pinturas 

do sítio de arte rupestre do abrigo de Ndalambiri foram utilizadas técnicas analíticas não 

destrutivas, que permitem trabalhar com quantidades mínimas de amostras. Foram recolhidas 

sete amostras do abrigo de Ndalambiri: uma de pigmento vermelho, duas de pigmento branco 

de tonalidades diferentes, uma de pigmento negro, uma outra de uma possível figura também 

em negro, uma de pigmento amarelo e uma amostra do substrato natural que serve de suporte 

às pinturas (Tabela 9). 
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As amostras de pigmentos e do substrato foram preparadas a fim de as utilizar em 

aparelhos de análises não destrutivas diferentes (microfluorescencia-x, microscópio ótico, 

espectrómetro Raman, etc.). 

Os espectros Raman das amostras foram obtidos usando um microscópio Olympus 

BXFM acoplado com um espectrómetro HR800 LabRam (Horiba Jobin Yvon, França) 

equipado com um detetor de CCD arrefecido a ar (1024 × 256 pixels), ajustado à temperatura 

de -70 °C (Tabela 9). 

A amostra 1 (1A) corresponde a um pigmento negro retirado de uma figura 

antropomórfica, cujo resultado indicou carvão de madeira como composição deste pigmento.  

 Também em negro, a amostra 4 (4A) de um teriantropo, ao contrário das outras figuras 

não mostra indícios de pigmento, mas a mancha pictórica é visível e encontra paralelos noutras 

figuras existentes no abrigo. No entanto, a amostra revelou apenas biotite e quartzo, ou seja, a 

composição do suporte de granito, o que implicará a continuidade de estudos de pormenor para 

esclarecer este aspeto específico. 

A amostra 2 (2A) foi recolhida de uma figura com pigmento vermelho, espesso, de uma 

“figura de braços abertos”, muito estilizada, tendo a análise de Raman revelado hematite e 

quartzo, como a sua constituição mineralógica. A amostra 3 (3A) foi extraída de uma figura 

pintada em branco representando um antropomorfo. O branco é muito límpido e espesso. A 

análise revelou calcite como composição deste pigmento. O pigmento amarelo de uma linha 

que acompanha uma composição geométrica a branco e negro constitui a amostra 5 (5A). Esta 

linha não parece fazer parte da referida composição, embora da mesma fase. A análise levantou 

muitas dúvidas quanto à sua composição e mais análises são necessárias para definir por 

completo a sua essência, embora tenha revelado matéria orgânica na sua composição. 

A amostra 6 (6A) foi recolhida de uma figura que representa uma tipoia pintada em 

branco, mas numa tonalidade rosada. A análise revelou calcite também para este pigmento 

branco e o tom rosa poderá resultar da sobreposição deste pigmento sobre o de uma outra figura 

pintada em vermelho e não por ter qualquer outro elemento adicionado na sua composição. 

As tintas brancas não são geralmente tão duráveis como os óxidos de ferro, o que pode 

explicar o facto de algumas pinturas brancas colocadas sobre outras a vermelho estejam a 

desaparecer, destapando parcialmente a figura que cobriam a vermelho (como aconteceu com 

a pintura em vermelho da amostra 2). 
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O suporte também foi analisado mediante uma pequena amostra de um fragmento 

desprendido da parede com cerca de 4cm. O substrato rochoso é constituído por feldspatos, 

biotite e quartzo, ou seja, um granito. 

Não foi possível identificar os aglutinantes ou porque não existem, ou porque não se 

preservaram. Minerais, tais como óxidos de ferro e argila proporcionam elevada coloração e 

melhoram as propriedades aderentes dos pigmentos, podendo não haver necessidade de ter sido 

utilizado um aglutinante (AROCENA, 2008). 

Uma parte da amostra recolhida de pigmento negro (Amostra 1A- carvão) foi enviada 

para o laboratório da Beta Analytic para ser datada por radiocarbono (AMS). 

O resultado preliminar para aquela (Amostra 1A) reporta-se, como mencionado, à 

transição para o século XVIII - Cal AD 1680 to 1730 (Cal BP 260 to 220) - o que tem uma 

grande importância historiográfica, tratando-se do momento mais antigo das pinturas mais 

“recentes”. 

Em relação às cores, foi elaborada uma metodologia própria, em campo, de acordo com 

o contexto específico das pinturas do Ebo. 

A cor mais frequente dos abrigos visitados é o branco, presente em todos os abrigos, 

porém com diferentes tonalidades (Tabela 10). O preto é a segunda cor mais frequente, sendo 

registado em 5 sítios, seguido do laranja claro, presente em 4 e do vermelho escuro também em 

4. As outras colorações descritas, vermelho claro, laranja escuro, amarelo, estão presentes 

somente em 1 ou 2 abrigos. Alguns dos pigmentos apresentam alterações cuja natureza resta 

ainda explicar. 

Das análises efetuadas em amostras provenientes do Ndalambiri resultou, como 

mencionado, que o branco (em duas tonalidades diferentes) é constituído surpreendentemente 

de calcite, o vermelho de comum hematite, o preto de carvão. 

É da realçar que algumas das pinturas em branco, sobretudo as que ostentam motivos 

mais recentes, apresentam uma consistência compatível com a utilização de argila para a sua 

realização. 
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                Tabela 9 - Resultados das amostras do Abrigo de Ndalambiri. 

 

Os materiais utilizados parecem ser todos de proveniência local (Fig.179), à exceção da 

calcite que, como anteriormente referido, aflora somente a 60/70 km dos abrigos mais 

ocidentais. Serão necessários, obviamente, subsequentes trabalhos de campo para verificar a 

possível existência de calcite de origem secundária, em particular nos leitos dos rios. 
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Figura 179 - Ribeiro perto da Cumbira, com bancos de argila. 

Foto: Cristina Martins. 

 

Dos pigmentos brancos analisados (B1 e B4), os resultados revelaram, pois, calcite, com 

suspeitas de argila. Os outros tipos aparentam ser argila, mas só a continuidade dos estudos 

poderá revelar a sua natureza. 

O laranja muito espesso faz lembrar argila, mas o outro tipo menos espesso aproxima-

se mais dos óxidos de ferro. 

O amarelo vivo de traço fino é goethite, no entanto, o amarelo alaranjado do Ndalambiri, 

analisado revelou uma substância orgânica não identificada, pelo que se impõe a continuação 

de estudos. 

O vermelho é hematite, podendo em alguns casos ter sido aquecida (V1), resultando um 

tipo diferente de vermelho. 

O preto é carvão de madeira. 

O castanho, espesso, que surge em alguns dos abrigos parece ser uma argila, embora 

restem algumas dúvidas sobre se foi a cor original ou se sofreu alterações com o passar do 

tempo.  
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Tabela 10 - Pigmentos vs. Abrigos 

 
 

Pigmentos 

Abrigos  

Composição Ndalambiri Cumbira Caiombo Hungombo Lowanga Matembo Quizolo Kionhuíla1 Kionhuíla2 

B1 X X X X X     Calcite 

B2  X X X X X X   Argila? 

B3  X        Argila 

B4 X X        Calcite 

N X X X  X   X  Carvão 

L1  X        Argila? 

L2 X X X    X   Óxido ferro 

Al   X       Hematite? 

A1  X        Goethite? 

A2 X         Orgânico? 

V1 X       X  Hematite 

V2  X  X     X X Hematite 

C X     X    Argila 

 

Pigmentos – código:B1=Branco claro e límpido, pouco espesso; B2=Branco sujo e espesso; B3 = Branco acinzentado e espesso; B4 = Branco rosado; N= Negro;L1 = Laranja 

escuro e espesso; L2 = laranja claro, pouco espesso; A1=Amarelo, não espesso, de traço fino; A2 = Amarelo alaranjado não espesso; Al=Alaranjado; espesso V1 = vermelho 

vivo e espesso; V2 = vermelho escuro, pouco espesso; C = castanho-escuro, muito espesso. 

Em negrito as composições mineralógicas resultantes das análises Raman para o Ndalambiri.
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4.5.5. Conservação 

Os abrigos apresentam problemas de conservação diversos provocados essencialmente 

por causas naturais que se prendem antes do mais com a própria localização topográfica dos 

abrigos, com a exposição prolongada das pinturas a agentes erosivos (nomeadamente a água 

das chuvas (Fig.180) e a luz solar), alterações da rocha motivadas por condições ambientais, 

próprias da modificação do granito (Figs.182), ou pelo uso antrópico do espaço (Fig.183). 

Existem ainda depósitos orgânicos diversos (fauna e flora), nas próprias paredes 

(Fig.181).O uso do espaço do longo dos tempos levou à formação depósitos de carvão, devido 

a fogueiras e, ainda, à execução de algumas grafites. 

Marcas de escorrências de águas são evidentes nas paredes dos abrigos. No abrigo de 

Ndalambiri a água chega a atingir os 80 cm, conforme atestam as marcas nas paredes. 

Todas estas patologias associadas à fragilidade dos pigmentos, por norma, espessas 

camadas de tinta utilizada na superfície do granito, contribuem para perdas e/ou 

desvanecimento das pinturas e foram registadas em ficha própria – Ficha de Conservação. 

 

  
Figura 180 - Marcas de escorrência de águas no abrigo da Cumbira. 

Figura 181 - Depósitos orgânicos de origem animal no abrigo do Caiombo. 

  
Figura 182 - Descamação do granito no abrigo de Ndalambiri. 

 Figura 183 - Uso antrópico do espaço (fogueiras) no abrigo Lowanga. 

Fotos: Cristina Martins. 
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5.1. Ebo – Um território em estudo 

A maneira como se estrutura o pensamento, como se pensa a existência, traduz-se em 

práticas de vida diferentes que diferenciam umas sociedades de outras. No entanto, há algo em 

comum a todas: nenhuma pode ser considerada isoladamente. O comportamento dos grupos 

humanos é condicionado pela perceção que têm do espaço envolvente e isso inclui as relações 

com outros. O contacto com os outros grupos poder-se-á traduzir na apreensão de elementos de 

contacto que surgem em manifestações diversas, sejam elas de ordem estética, linguística e/ou 

comportamental. 

Todos aqueles comportamentos e atitudes podem ser reconhecidos pela Arqueologia da 

Paisagem, que visa reconstruir a compreensão que os grupos tinham do território. O território 

enquanto espaço físico torna-se uma criação humana no momento em que é percecionado pelo 

ser humano; a partir daí assume aspetos diversos, próprios da natureza social daquele: 

habitacional, político, económico, etc.   

Mesmo não havendo intervenção material sobre o território, este continua a ser uma 

construção pela sua interação com os seres humanos, uma vez que é entendido e apreendido de 

uma forma ou de outra, conforme o sistema de pensamento de cada comunidade. Além disso, 

há o simbólico que sendo na sua essência intangível, sustém parte da vida da sociedade, resiste 

mais facilmente à passagem do tempo, criando e preservando uma ordem social, podendo 

materializar-se em espaços, símbolos e atitudes que assim dão um significado específico à 

paisagem ou a transformam. 

Segundo “o conceito culturalista de paisagem” de Criado Boado, a pesquisa 

arqueológica deve abarcar territórios mais amplos, não se restringindo ao sítio em estudo, pois 

a paisagem foi “compreendida pela sociedade que a ocupou e cujas características são resultado 

de fatores naturais e/ou humanos e suas inter-relações” (CRIADO BOADO, 1991:6). O 

presente estudo, cujo foco está na arte rupestre, parte duma perspetiva macroespacial (África 

Austral), tentando encontrar factos que possam explicar a existência de similaridades na arte 

rupestre desta vasta zona africana (ex. movimentos migratórios), passando por uma perspetiva 

semi-microespacial (Inter sítio – Região centro-ocidental de Angola, Kwanza-Sul), 

considerando os elementos revelados, até ao momento, pela História, Arqueologia e Etnografia 

que permitam caracterizar e compreender as dinâmicas culturais desta região específica, até 

chegar a uma perspetiva microespacial (Arqueologia Intra sítio – cada sítio do Ebo, em 

particular o abrigo Ndalambiri), aferindo como estão distribuídas as estruturas arqueológicas, 
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de acordo com as configurações da própria paisagem, analisando as interações entre grupos 

humanos e paleoambientes. 

 

5.1.1.Perspetiva macroespacial 

África foi o centro nevrálgico em todas as fases da evolução humana e muito tem ainda 

para desvendar. Recuando unicamente até ao processo de transição de caçadores-recolectores 

para sociedades agro-pastoris, processo gradual, que em algumas regiões, talvez tenha 

acontecido apenas após os primeiros contactos com os europeus (KLEIN, 1995). Isto, no 

entanto, não obstou a que surgissem grandes civilizações. Embora a mais conhecida seja a 

Egípcia, muitas outras apareceram posteriormente, como é o caso da dinastia do Gana, que 

atinge o seu auge no séc. IV e de outros Impérios como os do Mali, do Songai, do Iorubá e 

Benin (LOPES, 2008). No entanto, reconstruir o passado da vasta zona Central do continente 

africano constitui um difícil desafio. São poucas as fontes de época de que dispomos 

atualmente.  

Em termos económicos, África estava em plena expansão nos séculos XIV e XV. 

Grandes correntes de intercâmbios culturais atravessaram o continente em todas as direções. 

Deixaram de existir regiões isoladas, pois nem florestas nem desertos constituíam barreiras 

inultrapassáveis. Hoje, as escavações arqueológicas, o estudo das línguas africanas e das 

tradições orais abrem novas perspetivas para a pesquisa histórica e já começam a esclarecer o 

problema das migrações, da transferência de tecnologia e das relações entre regiões bastante 

afastadas (VANSINA,1980; EHRET, 2001; PHILLIPSON, 2005). 

Compreender os movimentos populacionais é fundamental para perceber a ocupação 

territorial e interpretar os dados que foram deixados por múltiplos grupos humanos que se 

sucederam ou partilharam espaços. As principais fontes da história dos movimentos 

populacionais são, em África, as tradições orais, evidências linguísticas, documentos 

arqueológicos e escritos, mas o seu estudo não está isento de dificuldades.  

O conceito de migração exprime uma mudança na relação que existe entre os seres 

humanos, o espaço e o tempo. As causas de tais movimentos dependem da organização do 

espaço. Eles podem produzir-se porque a relação entre o número de pessoas e a quantidade de 

recursos mudou motivada, por inúmeros fatores - seca e fome; aumento da população resultando 

numa forte densidade população e consequente pressão sobre os solos e o território; pressão 

externa provocada por ataques de outros grupos; conflitos internos relacionados com a 
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propriedade da área agrícola; a escassez de terras de pasto e áreas de rega; epidemias e doenças 

ou calamidades naturais; procura por terra fértil, uma vez que eram predominantemente 

agricultores; por influência do grupo (parentes e amigos que partem); necessidade de água e 

pasto para os seus animais; exportar a cultura do trabalho do ferro; ou, simplesmente, pelo gosto 

de partir à aventura e descobrir que mais haveria para além do território conhecido. É necessário 

entender tudo isso se se quer compreender a História de África. 

As migrações tiveram uma importância tal na vida das populações africanas que estão 

perpetuadas nas tradições orais. Estas narram a fundação dos Estados, referem‑se muitas vezes 

às migrações de elites: o primeiro rei é um estrangeiro, frequentemente um caçador, vindo de 

longe, só ou com alguns companheiros. Esse deslocamento refere‑se a um número 

insignificante de pessoas, mas com imensas consequências sociais e culturais. 

O investigador tem que ser prudente, não esquecendo que as tradições orais são 

ideologias, dependendo da memória e da transmissão oral, pelo que podem não ser 

completamente fidedignas. Além do mais, podendo ser um sistema de crenças fechado e até 

sagrado, pode estar parcial ou totalmente inacessível a quem não pertence ao grupo. 

Com o advento da antropologia moderna, Ratzel (1990) introduziu a ideia de que as 

migrações bastavam para explicar as semelhanças sociais e culturais. Mais tarde, a escola dos 

kulturkreise (círculos de cultura) considerou as culturas como o resultado da sobreposição de 

culturas primitivas, sobreposição esta que era devida a inumeráveis migrações (XAVIER, 

2008). Tais teorias foram introduzidas nos estudos africanos por Frobenius e Baumann 

(ROWLANDS, 2003). 

 Nesse âmbito, a migração Bantu é uns dos eventos mais discutidos e controversos na 

História Africana. A maioria das hipóteses sobre a expansão Bantu tem sido baseada na 

linguística, etnografia e arqueologia. Mais recentemente, a genética começa também a dar o seu 

contributo para a discussão desta temática.  

Os povos de língua Bantu migraram do Oeste Africano, perto do Sul e Leste da atual 

Nigéria, espalhando-se por toda a África Subsaariana. Essa migração terá começado por volta 

de 1000 a.C. e terminou por volta de 1700 d.C., embora essas datas não estejam definitivamente 

confirmadas (VANSINA, 1995; GREENBERG,1963).  

Bantu refere-se, assim, a uma família de línguas africanas com semelhanças fonéticas, 

morfológicas, semânticas, lexicais e culturais, que se estende do sul dos Camarões até à África 

do Sul e do Atlântico ao Índico (África do Sul, Angola, Botswana, Burundi, Camarões, 

Comores, Congo, Gabão, Guiné Equatorial, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Quénia, 
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República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Ruanda, Swazilândia, Tanzânia, 

Uganda, Zâmbia e Zimbabwe (ANDRADE, 2007:21; VANSINA,1990; PHILLIPSON, 1997). 

Para além destes países, registam-se ainda algumas comunidades reduzidas, noutros como o 

Sudão e a Somália, que usam a raiz ou radical gramatical de NTU para designar ser humano, 

segundo a classificação do linguista alemão, radicado na África do Sul, Wilhem Bleek que 

propôs, em 1826, a classificação das línguas africanas. 

O prefixo ba constitui um morfema do plural, assim sendo, ba+ntu =bantu designa as 

pessoas; é uma flexão do plural, diferente daquela que existe em Português. O termo Bantu é, 

assim, apenas uma referência linguística de grupos que partilham o mesmo sistema linguístico 

(OBENGA, 2010); não constitui uma unidade cultural ou biológica. As línguas Bantu são um 

dos ramos mais importantes da superfamília de Línguas Níger-Congolesas (HEINE & NURSE, 

2000). 

Vários estudos linguísticos têm contribuído para inferir as vias de expansão de propostas 

de língua Bantu, pois desde que Bleek usou o termo Bantu para descrever a família de línguas, 

a abordagem linguística dominou o debate sobre as origens bantu. A partir da década de 60, do 

séc. XX, passaram a ser considerados outros aspectos, como a natureza dos movimentos 

populacionais, as relações entre demografia, produção de alimentos e zonas ecológicas 

(DUBOW 2003;  LANFRANCHI & CLIST, 1991). 

As línguas Bantu contemporâneas são diferentes das línguas ancestrais de 3000 anos 

atrás e é essa mudança e evolução na linguagem que permitiu a historiadores e antropólogos 

acompanhar este grande movimento através deste imenso continente.  

Embora estes estudos forneçam um recurso valioso para prenunciar os movimentos 

populacionais no passado, é uma prova apenas indirecta da migração e não um dado objectivo, 

pois a disseminação das línguas não implica necessariamente a movimentação de pessoas.  As 

mudanças linguísticas de uma população inteira podem ocorrer; os estudos genéticos podem 

clarificar esta situação (SEM LI & all; ALVES & all, 2011). As línguas podem sofrer processos 

de desvio ou mudanças, o que não implica necessariamente mudanças, difusão/adopção de 

inovações como a agricultura, a metalurgia ou novos estilos cerâmicos (VANSINA,1990; 

BOSTOEN, 2007). 

Há também dúvidas sobre a hipótese de que quaisquer movimentos migratórios 

ocorreram apenas na direção reta norte-sul. A possibilidade de outros movimentos e direções 

diferentes não pode ser desprezado, sendo essencial examinar as possíveis causas de tais 
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migrações (EHRET, 1967; PHILLIPSON, 1976; ROLAND, 1996; VANSINA, 1995; 

BLENCH, 2006). 

A História de África não é só feita a partir de alterações provocadas por movimentos 

populacionais. A par do conceito de migração, há outro importante a ter em conta - o da 

estabilidade; refere‑se a uma relação entre os seres humanos, o espaço e o tempo, exprimindo 

uma ausência de mudança. 

 Em muitas regiões (em toda a floresta tropical húmida da África Central, por exemplo), 

os agricultores recorriam também à caça, sobretudo com armadilhas, e não desprezavam a 

recoleção. O resultado disso podia ser um complexo conjunto de deslocamentos, mas que não 

ultrapassariam os limites de um território determinado. A sua mobilidade talvez fosse maior 

antes da introdução da mandioca, que se tornou um dos produtos agrícolas básicos no começo 

do século XVII (JONES, 1959).  

Para os agricultores havia uma densidade máxima e uma densidade ótima da população, 

variáveis segundo o meio ambiente imediato, isto é, segundo a natureza do solo, as 

precipitações, a topografia, as possibilidades de abastecimento, as técnicas, o regime de partilha 

ou de distribuição dos recursos.  

A mobilidade social dos indivíduos era igualmente considerável. As mulheres casavam-

se frequentemente com homens de outro povoado, os filhos iam viver junto à família da mãe, 

os irmãos podiam seguir uma de suas irmãs na casa de seu marido. Os escravos, os reféns, os 

mercadores, da mesma forma que os feiticeiros, os ferreiros de alta reputação e os caçadores 

circulavam muito de um grupo para outro (VANSINA, 1980). 

Um povo em expansão não expulsava necessariamente os outros povos que encontrava 

no seu caminho. Frequentemente, eles mesclavam-se e novas sociedades emergiam desse 

processo. Quando a fusão não ocorria, os autóctones tinham de abandonar pouco a pouco seu 

território: terá sido o que ocorreu com os caçadores San (BARNARD, 2007) e, talvez também, 

com os criadores de animais Khoi diante da expansão dos grupos de língua bantu do sudeste 

(parte dos Khoi talvez tenha sido assimilada) (BOONZAIER et al., 2000). 

Não se deve, portanto, falar em língua bantu e sim em línguas bantu porque inúmeras 

são as línguas e as civilizações ou povos que estão enquadrados neste grupo, tendo em comum 

somente o elo do parentesco da linguagem que sugere pela grande semelhança, um tronco 

comum de origem, mas que apresentam, no entanto, grandes diversidades socias, culturais e 

políticas, mudanças essas ocorridas ao longo do tempo. 
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A implantação generalizada das línguas Bantu é provavelmente o resultado de um 

processo histórico longo e gradual e não de um movimento organizado dos povos que migraram 

do norte para o sul. Isso não quer dizer que todas as tentativas devam ser abandonados para 

destrinçar as evidências de uma diferenciação entre os povos, tanto para trás quanto possível, 

mas devem ser tomados alguns cuidados, especialmente porque esses povos são muito mais 

propensos a ser o produto de fusões sucessivas do que entidades étnicas "puras"  que se 

mantiveram durante séculos. Hoje, existe uma nova abordagem no sentido que as alterações e 

o desenvolvimento automaticamente atribuído  “à chegada dos Bantu” tem que ser revisto. 

A arqueologia continua a desempenhar o seu papel decisivo, mas os arqueólogos devem 

trabalhar em estreita cooperação com historiadores e outros investigadores (linguistas, 

antropólogos, biólogos), de forma sistemática, revelando o nível de complexidade da cultura 

material, a relação entre os seres humanos e o seu meio ambiente e também, na medida do 

possível, a organização económica e social dos grupos humanos cujos vestígios permanceram 

ou vão sendo encontrados, tentando apurar as relações entre grupos humanos que, por vezes, 

apresentam semelhanças culturais, apesar de, atualmente estarem distanciados por milhares ou 

centenas de quilómetros e cuja justificação para essa similitude pode estar num passado remoto. 

 

5.1.2. Perspetiva semi-microespacial 

Como mencionado, Bantu passou a designar a grande família linguística africana que se 

estende também ao atual território Angolano, diversificando-se em várias línguas, em diferentes 

regiões. O Kimbundu, língua que vamos encontrar na província do Kwanza sul, pertence àquele 

grupo linguístico. 

 Kimbundu ou língua de Angola, por ser a língua geral do antigo reino de Ngola e ser a 

primeira a ser estudada e traduzida pelos Europeus, é falado por vários povos, linguisticamente 

unidos - Ambundu, Luanda, Luango, Ntemo, Puna, Dembo, Imbangala, Holo, Cari, Chinje, 

Minungo, Quibala, Ngola ou Jinga, Songo, Bondo, Quisama, Libolo e Ambaca (MARTINS, 

1993). 

Os dados ecológicos e arqueológicos disponíveis indiciam que já antes de 1100 a 

agricultura era praticada por toda parte, com exceção do interior de Angola meridional, que fica 

demasiado perto do deserto de Kalahari, e de algumas regiões florestais. Por volta de 1100, 

começou a segunda Idade do Ferro ou Idade Média do Ferro (INSKEEP, 1978). Os principais 

cereais cultivados, nessa época, eram o sorgo vermelho e outros milhetes. Dentre os tubérculos, 
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predominavam os inhames africanos, de várias espécies, enquanto a bananeira e a cana‑de‑

açúcar eram cultivadas principalmente na floresta. Como legumes, consumia‑se feijão e 

amendoim. As proteínas indispensáveis à alimentação eram fornecidas pela caça, pesca e coleta 

de lagartas. Animais domésticos – galinhas, cabras, porcos e cães – também eram criados em 

toda a região (VANSINA, 1995). 

 Se cruzarmos estes dados com os de outros investigadores como Estermann (1980) para 

quem os povos bantu terão chegado à atual região de Angola por volta do séc. XIII, facilmente 

se compreende que estas considerações precisam ser revistas. Há indícios que antes daquela 

data a agricultura e a metalurgia já estavam implantadas, significando que as datas propostas 

sobre a entrada daqueles povos no atual território angolano não estão corretas, ou, então, que 

aquelas inovações não estavam dependentes da chegada de novos povos. No caso do Ebo, a 

datação de carvões da Unidade Estratigráfica 2, da sondagem do abrigo de Ndalambiri, 

realizada em 2013, com vestígios da prática metalúrgica (fragmentos de fole de ferreiro e 

escórias), apontaram para o séc. VI, início do séc. VII da nossa era.  

Huffman (1989) e Katanekwa (1994) empurram para o séc. VI ou séc. VII da nossa era 

a chegada de grupos de povos matrilineares. De acordo com os dados até agora existentes, 

poderá ter sido o que aconteceu na atual Província do Kwanza Sul. 

Matrilinearidade é definida, em essência, como a crença que uma pessoa é formada 

através do sangue da mãe e expande-se através do que Richards (1956) denominou como 

“cinturão matrilinear da África Central”, da Namíbia até ao Zambeze e do Ogooue até o Lago 

Tanganica. Foram reconhecidas muitas semelhanças na cultura e tradição das pessoas desta 

região – ritos femininos de puberdade, praticam uma agricultura em que o cultivo de tubérculos, 

banana e óleo de palma é combinado com a pesca e caça (SMITH, 1995); são as mulheres que 

fazem a cerâmica e grande parte da atividade agrícola (PHILLIPSON,1993); a importância 

atribuída ao culto dos espíritos (ligados à terra) e dos ancestrais, considerados, uns e outros, 

como deuses. 

Na descendência patrilinear, pelo contrário, na agricultura predominam as culturas de 

sementes e o gado, sendo este habitualmente utilizado como símbolo de status e riqueza entre 

as pessoas do sistema patrilinear (HUFFMAN, 1989, citado por SMITH, 1995). 

A documentação escrita relativa à África Subsahariana começa a aparecer no séc. XVI, 

da autoria, principalmente, de navegadores e missionários. Nessa linha, surgem os textos 

relativos ao atual território angolano de Filippo Pigafetta e Duarte Lopes - “Relação do Reino 

do Congo e das terras circunvizinhas” (1989) - com descrição dos reinos de Loango, dos 
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Anzicos, da Matamba e do Ndongo, os de Cavazzi de Montecúccolo, como “Descrição histórica 

dos três reinos do Congo, Matamba e Angola” (1965) ou cartas da autoria de Padres como 

Garcia Simões, António Mendes e Gouveia (1575), os quais descrevem a região e as formas de 

poder aí existentes, relatando a existência de muitos sobados e a forma como se articulavam 

com os respetivos reis.  

A falta de fontes primárias sobre os povos que habitavam a região que hoje corresponde 

Angola e, em particular, a Província do Kwanza Sul dificulta a nossa compreensão sobre os 

seus habitantes, a sua origem, como e quando chegaram ou sobre os territórios antes da 

formação dos primeiros reinos.  

A par dos antigos reinos havia comunidades nómadas que ainda hoje existem, embora 

em áreas muito circunscritas de Angola – os San. Estes poderão ter sido os primeiros habitantes 

do atual território de Angola, como indica o estudo levado a cabo pela Universidade da 

Pensilvânia, coordenado pela antropóloga e especialista em genética, Sarah Tishkoff, 

apresentado em 2009 - “The genetic structure and history of Africans and African Americans”. 

Os povos de língua bantu empurraram, depois, os San mais para Sul do Continente, para o 

deserto do Kalahari.  

A sociedade tradicional ainda hoje existe em Angola e já existia antes do período 

colonial, mas não é matéria fácil de tratar dada a dificuldade em obter, analisar e cruzar fontes 

– os documentos escritos, os dados arqueológicos, a tradição oral, apoiados pela linguística e 

antropologia. Consideramos "sociedade tradicional" aquela comunidade que já existia antes da 

época colonial, em África, com as suas especificidades sociais, económicas, tecnológicas e 

culturais, regida pelos costumes (Direito Consuetudinário), detentora de uma autoridade própria 

e local, personificada na figura do soba de cada aldeia. A autoridade tradicional, no entanto, 

não é exercida de forma individual; a comunidade é dirigida por um conselho de anciãos que 

constitui o grupo de pensadores e dirigentes, que geralmente vêm de uma família nobre - a 

família do soba.  

Estas sociedades têm as suas atividades económicas de acordo com o meio em que 

vivem, para preencher as suas necessidades materiais e espirituais, de acordo com os preceitos 

de tradições que herdaram de gerações passadas. Valorizam o património do seu território e 

mesmo que não reconheçam os seus antepassados diretos como autores desse legado, não 

deixam de lhe atribuir significado, ou pela tradição oral manter vivas histórias e lendas que 

passam de geração em geração. 
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Nas sociedades africanas, a tradição oral ocupa ainda hoje um lugar de destaque. O 

tempo, mais do que cronológico, é marcado por acontecimentos importantes, por factos 

ocorridos, num determinado espaço.  

 

A história falada constitui um fio de Ariadne muito frágil para 

reconstituir corredores obscuros do labirinto do tempo. Seus guardiões são os 

velhos de cabelos brancos, voz cansada e memória um pouco obscura, rotulados 

às vezes de teimosos e meticulosos: ancestrais em potencial (…) cada vez que 

um deles desaparece é uma fibra do fio de Ariadne que se rompe, é literalmente 

um fragmento da paisagem que se torna subterrâneo (KI-ZERBO, 2010: 

37). 

 

Embora caiba ao investigador, pelo contexto do seu estudo, colocar no crivo as palavras, 

as informações que lhe são transmitidas, de modo a separar as invenções (voluntárias ou 

involuntárias), a detetar omissões, trabalhando assim com as cautelas que o rigor científico 

impõe, a verdade é que mesmo aquelas invenções e/ou omissões podem ser, elas próprias, 

portadoras de informação do sistema de pensamento dessa mesma sociedade.  

Os espaços corporizam um tempo, mas é mais um tempo evocado do que descrito ou 

calendarizado. A história de uma comunidade funde-se num passado que é ao mesmo tempo é 

Passado e Presente, materializando em lugares físicos do seu território – rochas, abrigos, fendas. 

São lugares criados e habitados por espíritos - “O espaço social das comunidades tradicionais 

constrói-se pela apropriação deste mundo criado por esses seres atemporais” (TILLEY, 1994).  

A ligação cosmológica entre três mundos – a terra, o céu e o mundo subterrâneo- é 

materializada em pontos topográfica e visivelmente destacados (BRADLEY, 2000), como 

parece acontecer com o abrigo de Ndalambiri, na região do Ebo, sendo um local que permite a 

permanência de um número significativo de pessoas que poderiam participar em rituais 

coletivos. A subida era socialmente delimitada e, ainda hoje, apenas com a autorização do soba 

da aldeia é possível aceder ao mesmo, depois de ultrapassar outras exigências (a dificuldade de 

acesso pela própria morfologia do inselberg granítico (Fig.184) e um conjunto de regras que é 

preciso respeitar antes de aceder ao interior do abrigo, bem como depois à saída, das quais 

iremos falar mais adiante.  

Os locais com arte rupestre não são simples de interpretar pois integram uma rede de 

lugares físicos e mentais que fazem parte das conceções e crenças de cada comunidade. Na 

Província do Kwanza Sul, estes lugares, em conjunto com outros elementos como os túmulos 
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em pedra (Fig.185) transformam a paisagem natural, num espaço mais do que social, simbólico 

O espaço não é percecionado em abstrato, mas antes como uma rede hierárquica de lugares, 

sendo que cada um tem o seu significado específico, daí que a cada abrigo rupestre do Ebo 

esteja associada uma lenda e muitas histórias. 

 

 

Figura 184 – A subida ao abrigo, no inselberg de Ndalambiri. 

Foto: Cristina Martins. 

 

 

Para se entender o fenómeno rupestre, não se deve estudá-lo de forma isolada, mas no 

contexto do território onde se encontra, enquanto expressão de uma determinada comunidade 

(GARCÍA, COLLADO e ARRANZ, 2009). 

 

 

 

Figura 185 - O inselberg de Ndalambiri na paisagem, avistado a partir de um dos túmulos, junto ao trilho de 

acesso.  

Foto: Cristina Martins. 
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5.1.3. Perspetiva microespacial: o papel central do abrigo de Ndalambiri, no Ebo 

Na paisagem é possível reconhecer uma complexa rede de relações multidirecionais e 

dinâmicas; por isso a “Arqueologia da Paisagem é uma abordagem metodológica adequada para 

o estudo das sociedades” (OREJAS, 1998: 14), mas para isso deve contar com uma equipa 

multidisciplinar, capaz de analisar cada parte do todo, de forma específica e rigorosa. Nesse 

sentido, este trabalho integrou-se num projeto mais amplo sobre a região Centro-Oeste de 

Angola, coordenado pelo Professor Luiz Oosterbeek – “EBO-Arte Rupestre do Centro-Oeste 

de Angola: mapeamento e registo” (Referência do Projeto: PTDC/HIS-ARQ/103187/2008), no 

qual trabalhou uma ampla equipa. 

O abrigo de Ndalambiri é o foco deste estudo. Por imperativos relacionados com prazos 

académicos, não foi possível apresentar neste trabalho a análise integral dos restantes abrigos 

do Ebo, até agora identificados. No entanto, essa é uma tarefa que já se encontra em curso, 

fazendo parte da continuação da pesquisa na região, de acordo com o interesse das próprias 

autoridades angolanas, compromisso e vontade de todos os investigadores envolvidos. Dessa 

análise integral sairá uma compreensão mais sólida deste território. 

O inselberg de Ndalambiri ergue-se majestosamente no território, sendo avistado a 

vários quilómetros de distância (Fig.187). Quase no topo, existe um abrigo com pinturas 

rupestres, completamente impercetível (Fig.188), o que permitiu que se mantivesse secreto dos 

forasteiros, durante séculos. Só nos anos 70 do século passado foi descrito pelos Portugueses.  

A implantação dissimulada na paisagem, a par de uma série de obstáculos que é preciso 

ultrapassar para alcançar o abrigo - a autorização do soba, o difícil acesso sobre rocha nua com 

grande pendente, o cumprimento determinadas regras na entrada e saída do abrigo - indicam 

um lugar de acesso limitado. A ocultação na paisagem contrasta com a visualidade a partir do 

abrigo, pois permite um campo de observação de vários quilómetros (Fig.186), indiciando que 

se trata de um local para contemplar/controlar o território e não para ser olhado, a não ser por 

indivíduos particulares. 
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Figura 186 - Paisagem avistada a partir do acesso à entrada do abrigo de Ndalambiri. 

 

 

   

Figura 187 - Inselberg do Ndalambiri à distância. 

Figura 188 - Entrada do abrigo de Ndalambiri, quase no topo do inselberg. 

Fotos: Cristina Martins. 

 

 

Os abrigos pintados constituíam um segredo guardado pelas comunidades locais. Um 

dia, no início da década de 70 do século passado, um sipaio que trabalhava para o Sr. Baltazar 

Matias, na Administração Municipal do Ebo, após ter bebido um pouco mais revelou a 

existência daqueles abrigos. Como superior hierárquico, o Sr. Baltazar ordenou que lhe 

indicasse o sítio do qual falava. No entanto, o receio do sipaio em revelar tal informação veio a 

confirmar-se, pois apareceu morto uns dias depois. A partir daí, a localização do abrigo foi 

divulgada pelo Arquiteto Fernando Batalha, a quem foi comunicada a existência do mesmo, 

por intermédio do Sr. Baltazar. 

Quer a invasão pelos colonos brancos, quer a posterior guerra civil produziram 

alterações profundas na região e um distanciamento efetivo dos abrigos. No entanto, os abrigos 

do Ebo continuam a ser muito respeitados pelos habitantes da região, continuam a ser os locais 

onde materializam práticas em memória aos seus antepassados e de culto aos espíritos 

ancestrais. Embora as pinturas surjam em cotas superiores aos 1200m, devido à própria 

geomorfologia da região, não deve ser esquecido que, geralmente, em África (e em grande parte 

do mundo), os locais elevados estão associados aos poder – ao poder do ser humano que 
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contempla a natureza na sua plenitude ou que, pese embora a sua condição terrena, se 

“aproxima” dos deuses. 

Não temos elementos suficientes para compreender a evolução da paisagem na região, 

pois é uma área inédita para a qual não existe qualquer estudo. Há indicação pelas populações 

atuais que há 50 anos, o Ebo era uma zona de floresta cerrada, entretanto, muito alterada pela 

guerra e aproveitamento dos solos para agricultura. Será importante no futuro, no seguimento 

da investigação, proceder à análise polínica de amostras do solo que possam permitir a 

reconstituição da paisagem. Com o desaparecimento da floresta terá desaparecido parte da 

fauna, nomeadamente de grandes mamíferos, como elefantes.  

Nos elementos naturais da paisagem, sobressai aquilo a que Almeida Francisco, a 

propósito do estudo da paisagem dos caçadores recolectores da foz do Côa designou por 

“monumento selvagem”. Este arqueólogo falava a respeito do monte do Arcanjo S. Gabriel, 

formação natural: “com a qual a arte rupestre paleolítica da foz do Côa surge associada, 

formando um sistema com os outros elementos (lugares), da paisagem dos caçadores 

recolectores - (…) Consideramos este processo, como a conversão da monumentalidade natural 

a monumentalidade cultural, “culturalização da natureza”, em que o significado e função do 

espaço permanecem, depois de ter sido apreendido e modificado culturalmente (...)” 

(FRANCISCO, 2008:53).  

Este aspeto da monumentalidade natural parece duplamente pertinente para a área em 

estudo, pois notamos que a maior parte dos abrigos pintados do Ebo se encontra emoldurada 

por elevações acima dos 2000 metros de altitude: NW – Quicunda (2079m); NE – Cassangi de 

Cada (2012); SE – Somué Tunda (2102m) e Canjundo (2073m); SO – Vordo (2080m) 

(Fig.206), podendo estas majestosas elevações, no âmbito das paisagens simbólicas, estar 

intrinsecamente ligadas à arte rupestre. Por outro lado, o próprio abrigo de Ndalambiri, 

monumento natural transformado em monumento cultural na paisagem, guardião de 

significados aos quais só alguns podem aceder, poderá ter um papel central no ordenamento 

deste território simbólico. 

Os abrigos até agora identificados no Ebo formam um corredor que acompanha o vale 

no sentido Leste-Oeste, sendo que o abrigo de Ndalambiri “fecha” esse corredor terrestre na 

sua aproximação ao litoral (o rio não seria uma solução; as quedas de água impedem a sua 

navegação plena) ou é a porta de entrada para quem vem do Norte. Sendo o maior abrigo da 

região, pode ter sido um sítio agregador, quer pela sua morfologia (o seu tamanho permitiria o 

uso do espaço por vastas audiências; dificuldades do acesso tornava-o mais restrito, para que a 
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frequência não fosse trivial), quer pela sua localização na região, grande pórtico do vale, vale 

que funciona como um corredor cultural (Fig.189). 

A figura do Soba Grande, a quem todos os sobas das demais aldeias prestam tributo e 

vassalagem foi, em tempos, verdadeiramente poderosa. Poder-se-á pensar que a Aldeia de 

Ndalambiri quer, portanto, pela sua localização estratégica no vale, quer pela própria 

configuração monumental do abrigo na paisagem, deteria um importante papel na organização 

sociocultural e até económica da região. 

 

 

Figura 189 - Identificação dos abrigos localizados e das grandes elevações que os “emolduram” na paisagem. 

 

O abrigo de Ndalambiri situado a uma altitude de 1348m, num grande inselberg 

granítico, está orientado para Oeste. O acesso a partir da aldeia, situada a cerca de 1,5 Km, faz-

se por um caminho de terra batida, ao longo do qual surgem alguns túmulos pedra e outras 

campas, surgindo depois a zona das lavras. 

Antes de começar a subida para o abrigo, há um grande túmulo de pedra, seguido de 

outro, de menores dimensões, já na subida. A ascensão, primeiro sobre terra solta e depois sobre 

rocha nua, com grande declive, exige atenção redobrada e uma boa forma física. No total pode 

demorar pelo menos 20 minutos do trilho de acesso, junto às lavras, até ao abrigo, para alguém 

fisicamente apto para a subida. 
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A entrada do abrigo, num patamar com alguma vegetação rasteira, pequenas árvores e 

arbustos, faz-se no sentido Oeste-Este, apresentando cerca de 33m de boca, 12m de altura 

máxima no rebordo da pala, por 12,4m de profundidade a meio, apresentando uma faixa de 

parede pintada com 61,4m de comprimento, com mais de 2 m de altura, em certos pontos. 

Embora tenhamos identificado quatro fases de execução das pinturas rupestres no Ebo, 

no abrigo de Ndalambiri, apenas existem três. 

 As quatro fases estão presentes no abrigo do Caiombo, que se mantém inalterado, sem 

acumulação de sedimentos, composto unicamente por rocha (cavidades 1 e 2) ou em grande 

parte por rocha, junto à parede (cavidade 3), não houve alteração do espaço; aquele que existia 

foi sempre o mesmo aproveitado, ao longo do tempo, pois não houve subida da cota do solo, 

apresentando, assim, o registo daquelas que podem ser das mais antigas pinturas do Ebo, 

conhecidas até ao momento (eventualmente de povos caçadores?) (Fig.190). 

 

 

Figura 190 - Pinturas vermelhas do Caiombo – Foto alterada por Dstrech. 

Foto: Cristina Martins. 

 

No abrigo da Cumbira, existe um traço vermelho que pode fazer parte de uma fase mais 

remota (Fase I). Este motivo encontra-se no painel 4, muito próximo ao solo atual e numa cota 

superior aos restantes painéis, junto ao penedo que constitui uma das vertentes do abrigo. 

Os abrigos Kionhuíla 1 e 2 apresentam figurações no mesmo pigmento vermelho, muito 

patinado, que parece também corresponder a uma fase antiga. Desconhece-se a potência 

estratigráfica destes abrigos, embora apresentem indícios de sedimentos, com possibilidade de 

serem escavados. 

Ervedosa (1980) considerava que os abrigos da região Centro-Oeste de Angola, nos 

quais se integram os do Ebo, poderão ter funcionado como oficinas de ferreiro. Não 

discordamos dessa opinião, não só porque, de facto, se encontram em quase todos os abrigos 
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do Ebo indícios de fundição (escórias de ferro), à superfície, mas também porque nos trabalhos 

realizados na sondagem foi possível identificar vestígios da prática metalúrgica (além da 

escórias, fragmentos de um canal de fole de ferreiro). Uma das dificuldades para quem trabalha 

com arte rupestre é conseguir associar esta aos depósitos arqueológicos. Para já não é possível 

estabelecer uma ligação segura entre os autores das pinturas que hoje podemos observar, com 

os ocupantes destes abrigos que deixaram outros vestígios da sua cultura material. 

O abrigo de Ndalambiri tem mais de 2 metros de potência estratigráfica. Em 2013, o 

reavivamento da sondagem do Arquiteto Fernando Batalha, efetuada em 1971, permitiu 

identificar claramente quatro camadas. 

Uma escavação em área no abrigo de Ndalambiri e a continuidade do trabalho serão 

imprescindíveis para responder a todas as questões que existem, neste momento. Para já, a 

sondagem revela: 

U.E.1- Contacto cultural com cronologia moderno-contemporânea, com provável 

relação com as pinturas. Presença de cerâmica manual. 

U.E.2- Ocupação do abrigo e aproveitamento do espaço para tratamento do ferro. 

U.E.3- Provável período de transição entre grupos que utilizam os líticos para aqueles 

que usam cerâmica.  

U.E.4- Camada de ocupação de grupos humanos sem cerâmica ou fogo. Presença de 

indústria lítica laminar. 

De acordo com os dados que temos sobre a ocupação do abrigo, o único momento que 

parece relacionar-se com as pinturas é o último, correspondendo à U.E.1. Isto não significa que 

não tenham existido pinturas anteriores, mas se considerarmos os pontos médios das camadas 

estratigráficas encontradas, verificamos que o campo visual e, consequentemente, o campo de 

ação confortável para a utilização das paredes para pintar, seria muito mais abaixo (Fig.191). 

Entendemos por campo de ação confortável o facto de não ser necessário qualquer equipamento 

adicional à execução das pinturas (ex. andaimes), apenas a utilização do espaço que os 

movimentos do corpo humano permitissem alcançar. 

A utilização das paredes do abrigo a uma cota muito superior ao solo, ao longo do tempo, 

pode, de facto, ter acontecido, motivada até por praxis rituais ou mais pragmáticas (ficar acima 

do nível da água, na época das chuvas). Ainda hoje, algumas das figuras se estendem em altura, 

até pontos onde dificilmente um ser humano de estatura média (1,70cm) conseguiria alcançar, 

sem apoio suplementar. No entanto, de acordo com a estratigrafia das pinturas, a tipologia e 

pátina das mesmas, a par dos motivos relacionados com a sua conservação e situação específica 
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do abrigo, na época das chuvas, é possível que a maior parte das pinturas que vemos, 

atualmente, correspondam aos últimos momentos de ocupação do abrigo. 

 

 

Figura 191 - Indicação dos possíveis campos visuais de acordo com as Unidades Estratigráficas da sondagem do 

abrigo de Ndalambiri. 

Foto: Cristina Martins. 

 

O abrigo é invadido pela água no período das chuvas, cujas marcas estão ao longo das 

paredes, numa faixa acastanhada que varia entre os 50 e 70 cm de altura a partir do atual solo. 

Nesta faixa, as pinturas são quase inexistentes e as poucas que subsistem estão muito 

desgastadas. A água poderá, portanto, ter apagado pinturas que se encontravam numa cota 

inferior. 

No local da sondagem foi limpa uma secção de sedimentos que cobria a parede 

(Fig.192). Esta revelou-se estéril, sem qualquer pintura. Tanto no local, a olho nu como, 

posteriormente, em laboratório, pela manipulação das imagens, não foi possível encontrar 

qualquer vestígio de pintura.  
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Figura 192 - Indicação do local da parede posta a descoberto pela sondagem.  

Foto: Cristina Martins 

 

Resumindo, há uma forte probabilidade de pinturas que tenham sido executadas, no 

Ndalambiri, em momentos anteriores àquelas que atualmente podemos observar, eventualmente 

executadas por grupos culturais diferentes e que por estarem a cotas inferiores, não terão 

resistido à ação de agentes erosivos, nomeadamente das águas que inundam o abrigo, na época 

das chuvas. Restam, assim, as pinturas que correspondem aos últimos momentos de ocupação 

do abrigo (Fases II, III e IV), executadas por grupos de agricultores, em ocasiões diferentes, 

sequenciais em termos cronológicos e, eventualmente, com funções e autores diferentes, em 

simultâneo, nas últimas duas fases, sendo que estas (Fase III e IV) poderão remontar à chegada 

dos europeus a esta zona (séc. XVI) / séculos XVI e XVII (de acordo com os elementos de 

datação relativa e datação absoluta).  

A precedente (Fase II) poderá remontar a períodos muito anteriores à chegada dos 

europeus a esta zona (séc. XVI), mas posteriores ao séc. VI (cruzando com os dados fornecidos 

pela estratigrafia e datação efetuada a partir de carvões da sondagem), considerando tratar-se 

de obras executadas por agricultores com prática metalúrgica, sendo que só a partir daquela 

época há evidências de metalurgia na região. 
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Representados existem antropomorfos de morfologia diversa, alguns mais esquemáticos 

que outros, ora associados entre si, ora com zoomorfos, ou até mesmo isolados, carregando, por 

vezes objetos diversos (ex. armas de fogo, tipoias, instrumentos musicais ou cachimbos). 

Os zoomorfos são também múltiplos e diversos, sendo, muitas vezes, possível 

identificar a espécie. Antílopes, elefantes, felinos, lagartos, cobras, aves, surgem, em regra 

pintados em branco e apresentam tamanhos diversos que vão de poucos centímetros até mais 

de 1m de comprimento.  

Há vários geométricos - figurações reticuladas, retangulares, quadradas, triangulares, 

linhas, pontos - figurações diversas e, por vezes, indefinidas, a par de três inscrições. 

No total contam-se 1193 figuras no abrigo de Ndalambiri, distribuídas por três fases, 

uma vez que da Fase I não há registos (Gráfico 1). A lista descritiva (Vol.II – Parte E), em 

anexo, apresenta uma numeração menor, dado que há figuras que surgiram depois da 

numeração dos painéis e apenas durante o trabalho dos decalques (Ex. 111 A, 111B, 111C). 

Algumas pinturas são compostas por vários elementos (por exemplo: uma tipoia, onde 

vai um zoomorfo, carregada por dois antropomorfos). Se consideramos cada um destes 

elementos contam-se 1363 figurações. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição das pinturas rupestres do Ndalambiri pelas diferentes fases. 
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5.1.3.1. Ndalambiri e as Tradições de arte rupestre em África 

Por todo o continente africano, diferentes grupos culturais expressaram-se através da 

arte rupestre, ao longo do tempo. Hoje, conforme mencionado no subcapítulo sobre Arte 

Rupestre em África (Capítulo II), há a considerar três grandes tradições, distintas por 

pertencerem a grupos distintos, mas que também se relacionam entre si pelas próprias interações 

dos grupos: as dos caçadores-recolectores, as dos pastores e as dos agricultores ou, para alguns 

autores, a arte dos falantes Bantu. Os temas e o simbolismo de cada tradição são muito diversos, 

mas cada tradição não é uma entidade confinada; há influência entre elas.  

África tem quatro principais zonas de arte rupestre de caçadores-recolectores: Sahara e 

Norte de África (MUZZOLINI, 1986, 1995; LE QUELLE, 1993); dos Pigmeus ou Twa, no 

Centro, (BAHUCHET& DE FOY, 1991; SMITH, 2005); dos Hadza/Sandawe, no Leste 

(COULSON & CAMPBELL, 2001; SMITH, 2005); dos San, no Sul (LEWIS-WILLIAMS, 

1986, VINNICOMBE,1976; WILLCOX, 1963). Mesmo dentro de cada zona encontra-se 

grande variação regional, no entanto, há algo em comum - o mundo espiritual. Trata-se de uma 

arte naturalista, muito detalhada, com utilização de uma multiplicidade de cores e técnicas. 

A arte rupestre dos pastores é encontrada em partes específicas da África. Nesta 

tradição, quando se tratam de pinturas, tendem a usar o branco e o vermelho como cores 

primárias, o pigmento é geralmente aplicado à mão em vez de usar um pincel e é muito 

diversificada no assunto, significado e motivação, mas permanece pouco conhecida. Existem 

poucos dados etnográficos relacionados com a arte rupestre dos povos pastores. Esta arte 

esquemática e, por vezes, muito estilizada inclui animais domésticos, com uma ampla gama de 

padrões geométricos (ex. Tsodilo, Botswana) e tende a sobrepor-se naquela que é claramente 

arte de caçadores-recolectores (COULSON & CAMPBELL, 2001). No entanto, também se 

encontra intercalada com da arte de caçadores- recolectores, como é o caso de Limpopo Valey, 

onde houve um breve período de interação entre os dois grupos no I milénio (HALL & SMITH, 

2000). 

Vamos encontrar ainda arte dos pastores no Sahara e em locais referentes aos falantes 

Nilóticos (Etiópia, Quénia e Tanzânia, Norte) (RUSSEL, 2012; ANATI, 1986; BRANDT & 

CARDER, 1987; SMITH, 2005) e dos Khoi Khoi (SMITH & OUZMAN, 2004; HYKKERUD, 

2004). 

A arte das sociedades agricultoras é diferente dos caçadores-recolectores por diversos 

motivos: tende a ser mais arrojada, menos detalhada, mais esquemática, com uma pequena 

gama de cores, mas uma maior quantidade de temas. Quase sempre pintada em vez de gravada 
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e tende a encontrar-se em grandes abrigos rochosos, sendo que na maior parte das vezes o 

branco é a cor primária e o pigmento é aplicado à mão. Dentro da tradição dos agricultores, 

encontramos por exemplo, os sítios de Dogon, no Mali; Warangi/Waburunge, Tanzânia; arte 

rupestre Chewa, no Malawi e na Zâmbia; Kalanga, no Zimbabwe; Sotho Norte, na África do 

Sul.  

Em algumas áreas as pinturas são chamadas de “pinturas brancas tardias” pois estão 

sempre sobrepostas a outras, feitas com pigmento branco, por norma espesso. 

Tradições locais e registos etnográficos na Zâmbia e Malawi (SMITH 1995, 1997; 

ZUBIETA, 2009) indicam que alguma desta arte era parte secreta de práticas de iniciação 

masculina e feminina e de rituais. 

Além de “Tradições”, fala-se muitas vezes do “Estilo”; é o que acontece, por exemplo, 

no caso arte rupestre do Norte de África. O “Estilo” tem também especificidades que o 

caracterizam - temáticas, gráficas, técnicas, na relação ou contraste com outras características, 

com a paisagem, inseridas em contexto que lhe são próprios.  

Layton (1991) define estilo de modo a incluir os temas representados, as formas 

frequentes a que os elementos desses temas são reduzidos e a maneira pela qual todos os 

componentes da arte estão organizados, formando uma composição geral. Assim, o “estilo é a 

maneira pela qual o vocabulário e gramática visual são expressos”. 

Para Hodder (1990) o estilo tem três componentes: o modo de fazer, integrando padrões 

e sequências espaciais e temporais e função, envolve práticas socias, produção material, tensões 

sociais, subsistência, ideologia e crenças religiosas simbolicamente articuladas. 

O estilo é também relativo aos processos cognitivos de construção do mundo, o que 

permite trabalhar as escolhas e opções que ele envolve como influenciadas pela interação com 

o meio ambiente. Aqui entra o conceito de “paisagem arqueológica” que inclui a dimensão 

sociocultural do meio ambiente das sociedades do passado (CHIPPINDALE & NASH 2004; 

CRIADO BOADO, 1997; HODDER & HUTSON, 2003; TAÇON, 1999). A paisagem é ela 

própria um fenómeno social imerso em práticas simbólicas ou não. 

Em resumo, o estilo pode definir-se pela especificidade e repetição de características 

que o marcam, mas também se define pelo contraste, ou seja, pelas características diferentes 

que definem outros estilos, permitindo trabalhar dinâmicas culturais e temporais, enquanto a 

Tradição é um repertório, reflexo da orientação cultural dos seus autores e em relação à qual 

ainda se pode acrescentar a escrita de Abreu: 
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“Tradition” goes beyond the concept of “style” (…) in the narrow way 

used in the past by the History of Art and defined in the 

Merrian.Webster dictionary: “a particular manner or technique by 

which something is done, created or performed”.  
It incorporates the theme of iconography, its, technique and also gives 

a “background” and a “environment” to the imagery and, especially, a 

larger chronological dimension. A “tradição” is followed by different 

people in probably different periods (ABREU, 2012: 554). 

  

Neste trabalho adotamos a designação de fases no que respeita aos diferentes níveis de 

pinturas, entendendo como tal momentos crono-estilísticos que acreditamos ser divisões dentro 

de uma mesma tradição cultural, neste caso, no abrigo de Ndalambiri, dos agricultores com 

prática metalúrgica, embora com a consciência que se tratam de frações artificialmente criadas 

por nós, como unidade mínima de síntese.  

A definição dos motivos crono-estilísticos passou pela análise das associações entre as 

informações gráficas e de cronologia relativa (e absoluta, no caso da datação direta que temos, 

embora se trate apenas de uma com as limitações que isso acarreta) disponíveis. Foram 

examinadas as sobreposições, as temáticas, o tratamento estilístico das figuras (total ou 

parcialmente preenchidas, apenas com contorno, cores - mono ou policromáticas), as diferenças 

de pátina, técnicas de execução (pintura com os dedos, pincel ou aplicador), aparência e aspeto 

do pigmento, estado de conservação e desgaste, a ocupação de espaços preferenciais, 

distribuição dos painéis na topografia do abrigo. 

Consideramos ainda que a designação “estilo” implicará a criação de parâmetros 

assentes em bases mais sólidas e no cruzamento de diferentes dados que só a continuidade do 

estudo permitirá (partindo dos decalques de todos os abrigos identificados na região e dos dados 

de escavações e não apenas de um abrigo).  

No Abrigo de Ndalambiri a maior parte das pinturas são brancas (Gráfico 2). 



Discussão dos resultados 

235 

 

Gráfico 2 - Número de pinturas do Ndalambiri de acordo com as cores. 

 

 

No que diz respeito à tipologia das figuras, resolvemos adotar a terminologia seguida 

por Manuel Gutierrez (1996), um dos nossos orientadores e a pessoa que, atualmente, mais tem 

trabalhado com arte rupestre de Angola. Por todos estes motivos e porque concordamos com a 

mesma, pareceu-nos assertivo manter a continuidade terminológica. No entanto, fizemos 

algumas alterações, acrescentando duas categorias (Figura de braços abertos e teriantropos) e 

desdobrando outra (geométricos, em geométricos simples e geométricos complexos).  

No primeiro caso, adotamos a terminologia “figura de braços abertos” referida por Ben 

Smith (2005) para a arte rupestre do Malawi e da Zâmbia, com algumas semelhanças à que 

encontramos no Ebo, sendo que esta figura em especial parece ser determinante em dois 

momentos diferentes (Fase II e Fase III) e teria, por isso, que ter uma categoria própria. Trata-

se de figuras que estão no limiar da dúvida – podem ser representações de animais (ex. lagartos, 

crocodilos), com grandes caudas, ou representações de seres humanos masculinos, com o órgão 

sexual exagerado. No entanto, também aqui introduzimos uma alteração, pois enquanto Smith 

considera que estas figuras aparecem sempre em branco, nós acreditamos que a mesma 

tipologia de figuras surge numa fase posterior (Fase III), numa cor diferente (vermelho) e mais 

estilizadas, como se fossem zoomorfos “vistos de cima”, mas que, em nosso entender, podem 

continuar a ser entendidas como “figuras de braços abertos”, neste contexto do Ebo. 

Os teriantropos são figuras complexas que misturam características antropomórficas e 

zoomórficas, sendo impossível perceber qual das duas prevalece e também estão presentes.  
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A enorme quantidade de geométricos, com diferentes graus de complexidade, 

traduzindo também momentos diferentes, justifica a divisão em simples e complexos. 

Em relação à tipologia, os antropomorfos são as figuras mais representadas, seguidos 

pelos “Indefinidos”. Consideramos neste caso todas aquelas pinturas que, por motivos diversos, 

não nos permitem chegar a qualquer tipo de identificação com outra categoria tipológica – estão 

parcialmente desgastadas ou desvanecidas, estão apenas parcialmente visíveis porque têm 

outras figuras sobrepostas. Estas duas categorias com mais figuras, apresentam como cor 

primária o branco, mas exibem também figurações em negro, vermelho, laranja e castanho 

(Gráfico 4). No caso dos indefinidos, surge ainda uma representação a amarelo. 

As figuras pintadas aparecem, por vezes, associadas entre si ou uma mesma figura 

integra elementos diferentes, o que continuamos a considerar uma associação, como é o caso 

das figuras antropomórficas que surgem com cachimbos ou outros instrumentos (musicais ou 

sonoros?) associados e que representam a maior parte das associações neste abrigo. Seguem-se 

os antropomorfos com representações de armas de fogo, muitas vezes ligados a animais 

(prováveis cenas de caça) e raramente associados entre si (provável cena de confronto). 

Antropomorfos associados, carregando tipoias, são também muito frequentes e, em alguns 

casos, as tipoias levam animais (mortos na caçada?) (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3- Associações entre as figuras pintadas do Ndalambiri. 
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Gráfico 4 -Tipologia vs. Cores das pinturas rupestres do Ndalambiri. 

 

 

 

As cores das pinturas dos abrigos do Ebo foram definidas durante o trabalho de campo, 

(Pigmentos – código:B1=Branco claro e límpido, pouco espesso; B2=Branco sujo e espesso; 

B3 = Branco acinzentado e espesso; B4 = Branco rosado; N= Negro;L1 = Laranja escuro e 

espesso; L2 = laranja claro, pouco espesso; A1=Amarelo, não espesso, de traço fino; A2 = 

Amarelo alaranjado não espesso; Al=Alaranjado; espesso V1 = vermelho vivo e espesso; V2 = 

vermelho escuro, pouco espesso; C = castanho-escuro, muito espesso). 

A intenção, aqui (para efeitos estatísticos) foi simplificar - a diversidade de brancos, 

passou a um branco global, porque, no nosso entender, a distinção essencial está nos diferentes 

momentos de execução e não nas diferentes tonalidades de branco. Além disso, a erosão sofrida 

pelos pigmentos pode ter alterado a tonalidade de algumas figuras, pelo que importa atender ao 

conjunto de elementos (ex. tipologia, técnica) e não apenas à diversidade de tonalidades de uma 

cor, embora as cores, por si, também possam ser um elemento esclarecedor em relação às 

distintas fases, como veremos. 
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Sendo a maior parte das figuras em branco, é de notar que há figuras em todas a 

tipologias nesta cor. O mesmo já não acontece com os zoomorfos ou com os teriantropos, 

categorias estas nas quais não existe qualquer representação em vermelho ou amarelo. 

Alguns investigadores verificam que em grande parte da África Austral e do Leste, as 

últimas fases de arte rupestre mostram uma mudança do uso de pigmentos do vermelho para 

branco (PRINS & HALL, 1994; ANATI, 1986).  

No que respeita às chamadas pinturas "brancas tardias" a sua distribuição mostra que 

ocorrem, essencialmente, em sete áreas muito distantes: Transvaal Norte, Centro e Sul do 

Zimbabwe, Tsodilo Hills, no Botswana, Oeste de Angola, distrito de Dedza, no Malawi, Leste 

da Zâmbia, Tete, em Moçambique, distritos de Singida, Kondoa e Dodoma na Tanzânia central, 

Sul-Oeste do Quénia e bacia do Lago Victoria (SMITH, 1995).  

Embora apresentem algumas características semelhantes, aqueles sítios não podem ser 

relacionados dentro de uma única tradição da arte. As variações sugerem que embora as pinturas 

destas diferentes áreas possam ter começado em tempo similares, provocadas por um conjunto 

também similar de processos, a verdade é que cada uma se desenvolveu de forma separada, 

inspiradas pelas tradições locais, já para não falar da individualidade artística. 

A maior mudança ocorre apenas entre as fases. Grandes mudanças entre as fases 

sugerem variação na função, na autoria ou ambos.  

A maior parte das pinturas do Ebo integram-se nesta última fase da arte rupestre da 

África Austral.  

A observação da arte rupestre dos abrigos do Ebo e, neste caso, a junção e cruzamento 

de todos os dados relativos às pinturas de Ndalambiri, permitiram identificar, neste abrigo as 

Fases II, III e IV. Relembrando, para melhor compreender os quadros que se seguem: 

Fase II (Fig.193): 

- “Figuras de braços abertos”, em branco sujo e espesso (B2) e castanho (C), em 

pigmento espesso e muito espesso; 

- Figuras geométricas simples, em pigmento branco sujo (B2) e acinzentado (B3) 

espesso e muito espesso.  

Fase III (Fig.194): 

- Figuras isoladas- geométricos, representações de objetos de metal (machados, pontas 

de seta ou lanças) e de zoomorfos estilizados “vistos de cima” ou “figuras de braços abertos” 

esquematizados – em vermelho (V1) e laranja (L1, L2), com pigmento pouco espesso e espesso. 
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- Geométricos complexos, antropomorfos e zoomorfos de perfil em diferentes 

tonalidades de branco (B1, B2, B4), com pigmento espesso e em negro (N), pouco espesso. 

- É nesta fase que se notam as primeiras evidências de associações entre figuras. 

Fase IV (Fig. 195): 

- Zoomorfos e antropomorfos semi-naturalistas em branco puro (B1), branco 

acinzentado (B3), branco rosado (B4), e laranja (L2), espesso e pouco espesso, associados entre 

si ou a outros da mesma espécie, em prováveis cenas de caça, de conflito ou de ações da vida 

quotidiana. Surgem representações nitidamente provocadas pelo contacto com os Europeus - 

armas de fogo, cavalos, cachimbos longos (embora comecem a surgir timidamente na Fase III, 

tornam-se mais numerosos nesta). 

-Utilização de composições dicromáticas – figuras a branco ou laranja contornadas a 

negro ou em vermelho - e policromáticas – utilização do branco, negro, laranja e amarelo, em 

composições geométricas. 

 

 

Figura 193 - Figuras representativas da Fase II de Ndalambiri. 
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Figura 194- Figuras representativas da Fase III de Ndalambiri. 

 

 

 



Discussão dos resultados 

241 

 

 

Figura 195 -Figuras representativas da Fase IV de Ndalambiri. 
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Parte da arte rupestre do Ebo encaixa no tradicionalmente considerado “Grupo de Arte 

Esquemática Centro Africana” (“Central African Schematic Art Group"). A distribuição deste 

grupo foi definida por Clark (1958): "a partir das províncias de Tete e Niassa em Moçambique, 

pelo sul do Tanganyika (Tanzânia, Rodésia do Norte (Zâmbia) e Nyasaland (Malawi), Katanga 

Oriental (província de Shaba, Zaire) e Leste de Angola" (CLARK, 1958). Este autor sugeriu 

que esta arte, sendo puramente esquemática, é simbólica, com significado oculto, tendo como 

característica o uso de sinais que acompanham as cerimónias de iniciação em África (CLARK, 

1959).  

A quase totalidade da arte rupestre do Ebo, com algumas dúvidas sobre poucas pinturas 

(do abrigo do Caiombo, Cumbira, Kihonhuíla 1 e 2) pertence a grupos de agricultores com 

prática da metalurgia. Embora não existam estudos específicos relativos às primeiras 

comunidades agricultoras de Angola, é possível, a partir de outros estudos, estabelecer paralelos 

com sociedades de agricultores, nomeadamente do Malawi e da Zâmbia (SMITH, 1995; 

ZUBIETA, 2009), onde vamos encontrar arte rupestre semelhante à dos abrigos do Ebo. 

Naqueles países, a arte rupestre estava associada a rituais de iniciação. Embora não esteja claro 

como a arte foi usada ou em que parte da cerimónia, as imagens pintadas faziam parte de um 

processo de instrução, com carácter simbólico. É o caso das representações de animais, cujo 

simbolismo se mantém dentro das práticas de iniciação modernas (ZUBIETA, 2009). 

Se para Taçon e Faulstich (1993), todas as imagens têm significados múltiplos, para 

Lewis-Williams (1998), pode haver um número infinito de funções, nas diversas categorias de 

figuras. Berrocal (2004) junta as duas premissas e considera que a arte rupestre pode ter uma 

multiplicidade de significados e funções. 

Desde os anos 90 do século passado que a busca do significado se baseia na analogia 

etnográfica, com expoente máximo na África do Sul. A partir daí, elaborou-se uma complexa 

teoria sobre a função da arte rupestre, o seu contexto de elaboração e a sua possível 

interpretação. Esta teoria vê a arte como uma manifestação direta de um tipo de religião 

xamânica cujos rituais, envolvendo transe, seria construída como contextos de produção de arte. 

Os sítios de arte teriam características sobrenaturais conferidas por suas características espaciais 

intrínsecas. A arte é, deste ponto de vista, profundamente simbólica. As pinturas ou gravuras 

são símbolos de conhecimento oculto, pontos de comunicação com os espíritos, etc. (LEWIS 

WILLIAMS, 1981; WHITLEY et al., 1999; FRANKFURT, 1998; REILLY, 1994). 

Os estruturalistas franceses (Rafael (1945), Laming-Emperaire (1951,1966) e Leroi-

Gourhan (1966)) representam uma negação da tradição anterior, rejeitam o uso de analogias 
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etnográficas em favor da análise contextual, com foco na arte e na própria evidência 

arqueológica. 

  Pela primeira vez a arte é entendida de uma forma estruturada e não como o resultado 

de inspiração ou talento dos artistas. A arte responde a um sistema universal que transcende 

seus autores, uma vez que ele é equiparado com a língua, o que não é de um único produto, mas 

a estrutura na qual os indivíduos são formados. A arte seria elaborado de acordo com uma 

gramática subjacente.  

Passa a haver a tendência de integrar a arte na sua sociedade contemporânea e a sua 

caracterização é feita como contendo vestígios de práticas sociais e ideologias. As figuras 

faziam parte de um conjunto coerente e o painel passa a ser entendido como uma entidade 

estruturada. (LEWIS-WILLIAMS & DOWSON, 1988; TILLEY, 1991; NASH & 

CHIPPINDALE, 2002). A arte passa a ser considerada como um artefacto social, suscetível de 

uma análise arqueológica extra-artística (BERROCAL, 2004). 

A arte, pela sua própria existência, é suscetível de múltiplas interpretações, tanto uma 

interpretação puramente iconológica, como funcionalista, mas o carácter simbólico, ritual e 

religioso da arte rupestre assume, na maioria dos estudos, um lugar predominante. 

Os temas que emergem da pesquisa de arte rupestre em África são os rituais “fazedores 

de chuva” e os ritos de fertilidade, de iniciação e de puberdade. Neste continente existe uma 

forte ligação entre a chuva e a fertilidade, uma vez que na maioria dos casos, a chuva significa 

fertilidade (SANDERS, 2003). Esses rituais de chuva-fertilidade são dirigidos aos antepassados 

cuja ajuda é pedida.  

Os ritos de puberdade procuram promover e controlar a fertilidade dos indivíduos que 

atingiram a maturidade física. Os ritos de iniciação estão direcionados para a transição da 

infância para a idade adulta. A iniciação pode ser efetuada antes ou depois de atingir puberdade 

(LA FONTAINE, 1959). Não se considera que um rapaz seja um membro adulto da sociedade 

até que tenha concluído a iniciação, realizada por um grupo de rapazes juntos e instruídos sobre 

como se comportar como um adulto, a educação social e sexual e muitas das habilidades que 

ele vai precisar mais tarde na vida. 

Em diversas sociedades africanas há também cerimónias de iniciação das meninas- a 

transformação das meninas em mulheres - e rituais funerários - a transformação dos mortos em 

espíritos ancestrais. 

Uso de determinadas representações pode ser transmitida entre gerações, de modo a 

criar um conjunto de convenções artísticas entendidos localmente. Tais convenções 
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culturalmente específicas podem tornar impossível, para quem não pertencem ao grupo, 

reconhecer os objetos representados, pois, como mencionado os significados simbólicos podem 

ser múltiplos e complexos.  

A imagem também pode representar um sujeito não-material. Sobre as figuras de braços 

abertos, por exemplo, há quem sugira um leque de possibilidades: lagartos, crocodilos, 

camaleões, homens com órgãos sexuais exagerados, mas tendo em conta a variabilidade dentro 

deste motivo é possível que ele tenha a intenção de retratar uma série de assuntos diferentes 

(SMITH, 1995).  

Os círculos concêntricos, por sua vez, estão quase sempre associados com a fertilidade. 

Entre alguns grupos tornaram-se associados com a chefia, mas esta parece provável que seja 

um produto mais recente que a sua tradicional associação com a fertilidade.  

Redinha (1948) faz referência que o desenho do círculo concêntrico foi usada no 

nordeste Angola como uma tatuagem de fertilidade. 

Pese embora o seu carácter não funcional, a arte rupestre também não deixa de 

desempenhar funções económicas na vida da comunidade, é o caso da “magia-caçadora”, 

atividade que estaria destinada principalmente a propiciar caça, evitar acidentes que a ela se 

associam e a escassez de recursos cinegéticos (OBERMAIER, 1925; MOURE,1999). 

Enquanto investigadores, devemos ter consciência, portanto, que as representações na 

arte rupestre podem ser metáforas de assuntos não-materiais, ou mesmo sendo materiais, podem 

ter um significado oculto que nos escapa. Além de tudo isto, concordamos com Buco quando 

refere:  

A nossa visão pode ser enganada pelo nosso pré-referencial, quando 

observamos os painéis pictóricos e quanto mais compreendemos esse universo 

visual, provavelmente, ficamos mais distantes da realidade dos autores, porque 

nos aproximamos cada vez mais da nossa realidade. Somos conscientes de que 

as interpretações não passam de conjeturas, mas o exercício da ciência 

fundamenta-se na reflexão associada aos dados e às diversas construções 

teóricas fundamentadas, estas completamente dependentes da formação 

científica do pesquisador (BUCO, 2012:246). 
 

No Ebo, as pinturas foram executadas em ocasiões diferentes, temporalmente 

sequenciadas e, eventualmente, com funções e autores diferentes, por vezes, em simultâneo, 

nas últimas duas fases (Fases III e IV). Também aqui parece haver um cariz simbólico e ritual, 

mas igualmente prático, visando repercussões efetivas na vida quotidiana da comunidade. 

As grandes mudanças ocorrem entre as fases, nomeadamente, entre a Fase II e a Fase 

III sugerindo variação na função e na autoria, e dentro da própria Fase III, variação na autoria. 
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A Fase II marcada pelas grandes figuras de braços abertos e geométricos muito simples, 

em branco, dá lugar à Fase III, com o aparecimento de antropomorfos e zoomorfos 

esquemáticos e de geométricos muito complexos. As figuras de braços abertos foram ligadas 

por alguns investigadores às cerimónias de iniciação feminina, em países do Centro-Sul 

Africano (Leste da Zâmbia, Centro-Oeste de Moçambique e Malawi Central) (PHILLIPSON, 

1976; SMITH, 1995; ZUBIETA,2006). Ainda hoje, apesar de já não se executarem pinturas, as 

cerimónias de iniciação feminina Chêwa contemplam a criação de figuras semelhantes, 

moldadas em argila (ZUBIETA, 2009). 

Para Smith e Blundell, dentro da tradição de arte rupestre atribuído ao Twa, na África 

Central, as representações de animais estilizados marcam os símbolos e as preocupações da 

cerimónia de Molimo (o chamado do espírito da floresta) e os desenhos geométricos 

representam os símbolos e as preocupações dos elima (a fertilidade e a adivinhação da chuva) 

(NAMONO, 2010). São precisamente estas tipologias que marcam a Fase III das pinturas 

rupestres do Ebo. No entanto, enquanto com os Twa as duas artes são encontradas separadas 

localmente, no Ebo, elas são encontradas no mesmo sítio, neste caso, no abrigo de Ndalambiri. 

Embora não possamos estabelecer um paralelo direto entre o significado e o simbolismo da arte 

das populações pretéritas do Ebo e aquelas da África Central, também não podemos deixar de 

considerar a semelhança ao nível das tipologias e de simultaneidade da arte com autores 

diferentes. 

Parece, assim, existir aqui uma gramática do género que codifica metáforas a ele 

relativas, que se prendem com as inquietações específicas de cada um, ou com aquilo que a 

sociedade espera deles.  

No género masculino encontram-se, por exemplo, representações de animais e humanos, 

com o sexo masculino discernível ou cujo sexo não é identificável, objetos longos ou estreitos, 

armas de fogo. Representações estas ligadas ao poder e à caça, sobretudo (Fig.196). 

Já o género feminino apresenta animais maiores ou objetos pequenos, mas arredondados 

e espaçosos, ou grupos de animais ou objetos, fluidos ou algo que se assemelhe a partículas 

pequenas (areia, chuviscos) (Fig.197). As figurações estão associadas à fertilidade, humana e 

da Natureza (não nos podemos esquecer que, no Ebo, a agricultura é ainda hoje efetuada por 

mulheres, pelo que a produtividade dos solos e a indispensável chuva são elementos que estão 

(e estariam) presentes no quotidiano das mulheres desta região). 
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Figura 196 - Painel 15 com destaque das prováveis pinturas efetuadas pelo género masculino. 

 

 

Figura 197 - Painel 15 com destaque das prováveis pinturas efetuadas pelo género feminino. 

 

Nas sociedades que ainda hoje praticam rituais iniciáticos, o simbolismo dos animais 

continua a ser um dos segredos mais zelosamente guardados na cerimónia; os seus significados 

estão escondidos de todos, exceto dos iniciados e mesmo entre os iniciados, o processo de 

aprender aquele simbolismo é progressivo. Os significados secretos dos animais são muitas 

vezes pouco claros no momento da primeira iniciação, mas através de cerimónias repetidas e 
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experiências rituais regulares dentro do grupo, os significados sociais complexos dos animais 

tornam-se conhecidos cada vez com maior detalhe. 

Este simbolismo secreto e restrito ao grupo de iniciados parece surgir nos animais 

representados, desde a Fase II das pinturas do Ebo, representações com significado metafórico 

que transcendem a figuração concreta – leopardos ou camaleões, cobras, lagartos ou crocodilos 

(Fig. 198 e Fig.199) distinguem-se das representações de animais associadas a figuras humanas 

(ex. prováveis cenas de caça (Fig.202), cenas de transporte), representadas na última fase das 

pinturas. 

O elefante (Fig.200), por exemplo, é um símbolo feminino, que está de acordo com a 

convenção de mais gordura e formas arredondadas como expressão da feminilidade (VAN 

RIJSSEN, 1980), o leopardo e o lagarto associados ao poder tradicional, os conjuntos de 

animais à fertilidade (Fig.201). Ainda hoje, o leopardo (ongo), enquanto animal "sagrado", deve 

ser presente ao soba da aldeia e com ele fica a pele, símbolo de poder. 

 

 
Figura 198 - Foto e decalque das figuras que se pretendem evidenciar – representação de  zoomorfos (leopardo e 

cobra?). Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

 

 
 

Figura 199 - Foto e decalque da figura que se pretende evidenciar – representação uma figura de braços abertos 

(lagarto?). Foto: Cristina Martins. 
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Figura 200 - Foto e decalque da figura que se pretende evidenciar – representação de zoomorfo (elefante). 

Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

 
 

 
 

Figura 201 - Foto e decalque das figuras que se pretendem evidenciar – representação de  um grupo de 

zoomorfos diversos.  

Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

 

 
 

Figura 202 – Foto e decalque das figuras que se pretendem evidenciar – representação de  zoomorfos 

(Caprídeos? Palancas?) associados a antropomorfos (caçadores). 

Foto: Cristina Martins. 
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No Ebo, existem rituais de passagem para os rapazes - a circuncisão (Ù-tina) - que lhes 

dará um novo estatuto social na comunidade. Consiste no corte do prepúcio e é efetuada por 

um “mestre", nas comunidades tradicionais.  

A operação acontece, normalmente, junto a um ribeiro e bastante isolado da aldeia, para 

que estranhos não visitem os circuncidados. O período que demora a cicatrização é também de 

aprendizagem de várias artes e ofícios, como caçar, pescar, fazer armadilhas e utensílios; são 

também transmitidas aos noviços noções sobre a sexualidade, vida familiar e social. Só depois 

de curado o último dos mancebos é que o grupo regressa a casa. As pinturas do Ebo poderão 

fazer parte de um período de instrução semelhante? 

Não há, nesta região, registos atuais sobre a ocorrência de incisão genital feminina ou 

de acampamentos de iniciação de raparigas. No entanto, estamos em crer, pelas analogias 

mencionadas com outras áreas africanas, que parte da arte rupestre do Ebo pode pertencer a 

grupos femininos, num processo de aprendizagem iniciático, que não teria necessariamente que 

ver com incisão genital feminina, mas com a transmissão de saberes sobre a sexualidade, o 

parto, a vida familiar e social (Fig.203). 

 

 
 

Figura 203 - Foto e decalque das figuras que se pretendem evidenciar – representação de  

antropomorfos interagindo (Representação de mulher grávida? Situação de intimidade sexual?)  

Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

 

 

Sugerimos, assim, que as pinturas não só correspondem a fases diferentes, em termos 

cronológicos, embora do mesmo grupo cultural (agricultores), como dentro de cada fase 
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existem autores diferentes, no que respeita ao género, traduzindo-se em diferente iconografia - 

aos homens corresponderão figuras semi-naturalista, como antropomorfos, zoomorfos, 

representações de armas, objetos em metal; às mulheres pertencerão as figuras de índole 

geométrico, que raramente se sobrepõem, e animais esquemáticos ou semi-naturalistas, que 

surgem agrupados ou cujas formas são mais arredondadas. 

Os padrões das pinturas fornecem também indicações sobre a natureza da população 

que os criou e o tipo de atividade com a qual elas estão associadas ou outros aspetos da vida 

quotidiana. 

Nas pinturas do Ebo encontra-se a representação de personagens que parecem fumar 

longos cachimbos (“Cachimbo” deriva do termo quimbundo kixima). O tabaco foi introduzido 

na África pelos europeus no século XVII e tornou-se uma mercadoria muito apreciada pelos 

africanos. A partir de meados do século XVII ele já era um dos bens comerciais europeus mais 

utilizados como moeda de troca na compra de escravos. Estas representações contribuem 

também para o quadro cronostratigráfico das pinturas do Ebo, encaixando na Fase III/Fase IV. 

Existiam os cachimbos “curtos” ou “cachimbos de escravos” e os cachimbos longos, 

estes de maior valor monetário e, portanto, reservados às elites. Não havia distinção de géneros 

e as mulheres, à semelhança do que acontece hoje, também fumavam cachimbo. 

As crónicas revelam a rainha Ginga, soberana dos reinos do Ndongo e de Matamba, no 

Sudoeste de África, no século XVII, com os seus longos cachimbos, surgindo nas ilustrações 

da obra do padre Cavazzi de Montecuccolo (séc. XVII) (Fig.204). 

 

 

 

Figura 204 - Rainha Ginga fumando cachimbo.  

Fonte: Cavazzi (1965). 
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Figura 205 - Foto e decalque da representação de uma provável utilização de cachimbo.  

Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

        

 

   

Figura 206 - Foto e decalque da representação de uma provável utilização de cachimbo.  

Foto: Cristina Martins. 

     

        

Tendo em conta que as pinturas rupestres do Ebo poderão estar associadas a rituais 

relacionados com a iniciação, o poder tradicional, a morte, poderemos considerar a hipótese 

destes cachimbos longos aqui representados (por oposição aos cachimbos curtos ou “cachimbos 

dos escravos”), objetos elitistas, eventualmente, fazerem parte de uma lista de objetos ritualistas 

ligados ao poder (ex. tomada de posse de um novo soba, após a morte de outro). De notar que 

a maior parte das personagens com cachimbo parece estar sentada, indiciando um momento 

especial para desfrutar do mesmo (Fig. 205 e Fig.206). Não descartamos, obviamente, a 

possibilidade de representarem outros objetos, que não cachimbos. Estas figurações nunca 

surgem representadas de forma isolada, mas sempre associadas a antropomorfos, ao contrário 
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do que acontece com as armas de fogo, as quais embora surjam predominantemente associadas 

a figuras antropomórficas, aparecem, por vezes, sozinhas. 

Em contrapartida, existem outras personagens mais dinâmicas que parecem estar em 

movimento, apresentando figurações semelhantes a cachimbos, mas pelos diferentes contextos 

em que se inserem (ex. em comitivas com tipoias), podem ser representações de outros 

instrumentos (ex. instrumentos musicais ou sonoros) que acompanham caçadas, funerais 

(Fig.207), ou assinalam o começo dos rituais iniciáticos como acontece, por exemplo, ainda 

hoje, na Etiópia com os Hamer - ritual de iniciação masculina começa com as mulheres que 

usam uma corneta de som metálico (LYDALL & STRECKER, 1979) (Fig.208). 

 

 

Figura 207 - Foto e decalque de uma complexa cena, envolvendo uma comitiva (Caçada? Funeral?). 

Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

 

 

 

Figura 208 - Início do ritual Hamer, com mulher tocando corneta. 

Foto: Haroldo Castro/ÉPOCA.25 

 

                                                 
25 Fonte: http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/05/vidas-e-costumes-sob-o-risco-de-extincao.html 
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Dentro das atividades económicas e de subsistência, a caça ocupa, ainda hoje, um 

importante papel, na medida em que permite o enriquecimento da dieta alimentar. Serve 

igualmente de exercício às aptidões mentais e físicas, pois implica inteligência e robustez. 

Desempenhando um papel tão importante nestas comunidades, muitas são as representações 

que a expõem (Fig.209). 

O ano é composto de duas estações: a estação chuvosa (nvula), que é mais longa (9 

meses) e a estação seca, também conhecida como cacimbo (kixibo). É nesta última que mais se 

pratica a caça por meio de queimadas (ùximika muízo). 

As grandes extensões de terras comunitárias, incluindo as de caça, são, na teoria, 

"pertença" do soba. O direito consuetudinário impõe limites geográficos não muito tangíveis, 

mas invioláveis. Ninguém, sem autorização do soba, deve atear fogo ao capim para a caça. É o 

soba ou os mais velhos da comunidade que planeiam o programa de caças durante os três meses 

de tempo seco. 

Antes da caçada são preparados minuciosamente os instrumentos de caça: la honji 

l'isongo (arcos e flechas), l'ombua (cães), salamba (cesto de junco para transporte de animais 

de pequeno porte), tubia/tibia (lume), lambala (archotes), etc., bem como o roteiro. Grandes 

espaços de capim seco são cercados e é ateado o fogo. A operação é feita de tal forma que os 

animais que se encontrem no espaço tenham apenas uma escapatória. 

Enquanto os mais velhos da comunidade se responsabilizam por apanhar os animais, os 

mais novos têm por missão carregá-los até ao local combinado para a despelagem e divisão.  

 

 

Figura 209 - Foto e decalque de uma provável cena de caça – transporte de um animal morto. 

Foto: Cristina Martins. 
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Os ganhos da caça são repartidos pelos caçadores e pelo soba.  

No período chuvoso ou impróprio para queimadas usam-se armadilhas (óbolo, indamba, 

ótuela, nzomba) e também armas. Neste caso, sendo atos individuais, o produto da caça isenta-

se de obrigações sociais, salvo para com o soba.  

Lebres, pacas, veados, palancas (castanhas), pacaças, raposas, cabras de leque, javalis, 

porcos-espinhos, “canta-pedras” (Damão-do-Cabo) são os mais caçados. Predadores como 

hienas e onças-do-Cabo Verde (leopardos) também habitam a região. 

As representações de prováveis cenas de caça são muitas e diversas na arte rupestre do 

Ebo. Algumas indiciam, de facto, a utilização de instrumentos sonoros (Para chamamento dos 

animais? Sinalização da presença? Início da caçada?) e a presença de cães de caça (Fig.210). 

Outras mostram a utilização de armas de fogo em enfrentamentos diretos homem vs. animal 

(Fig.211) e outras pinturas ainda parecem representar incidentes decorridos ou situações que se 

pretendem evitar que aconteçam e cuja invocação permitirá a proteção dos espíritos ancestrais 

(Fig.212 e Fig. 213).  

 

 

Figura 210 - Foto e decalque de uma provável cena de caça. 

Foto: Cristina Martins. 
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Figura 211 - Foto e decalque de uma provável cena de caça.Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

 

 

 

Figura 212 – Foto e decalque da representação de uma pessoa que tenta escapar de um animal. 

Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

 

 

Figura 213 - Foto e decalque de uma provável cena de caça que poderá ter corrido mal ao caçador. 

Foto: Cristina Martins. 
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No Ebo não há o conceito de animais domésticos, no sentido de proteger, cuidar e 

estimar os animais que vivem junto das pessoas. Os únicos a quem é reconhecido valor e 

cuidado são os cães de caça. Tendo em conta que há representações que se assemelham a 

canídeos, tudo leva a crer que possam estar relacionadas com a caça, inclusive pelo próprio 

conjunto conceptual em que se inserem. Embora não existam armas, a verdade é que algumas 

caçadas, como vimos, são feitas com armadilhas e com tarefas repartidas, o que significa que 

nem todos precisariam de estar armados. 

Os cães de caça são tão reconhecidos que, segundo a tradição oral, alguns, os mais 

notáveis, têm direito a um túmulo de pedra, semelhante aos dos sobas ou de pessoas importantes 

na comunidade. Existe um túmulo (Fig.214) que está mencionado como sendo de um cão de 

caça excecional. 

 

 

Figura 214 - Conjunto de túmulos em pedra. Assinalado pela seta vermelha, aquele que, segundo os habitantes 

locais, pertence a um cão de caça. 

Foto: Cristina Martins 

 

Existem representações de outras atividades que, ainda hoje, contribuem para a 

economia de subsistência das populações. É o caso da representação de pequenas embarcações 

(Fig.215)  que poderiam servir de apoio à pesca ou como meio de transporte no rio Queve, de 

pessoas e pequenas mercadorias. Nestas comunidades, à agricultura, junta-se a caça e a pesca 

para enriquecimento dieta alimentar. A pesca tradicional é feita com redes ou cestos  (Fig. 216 

e Fig. 217) que funcionam como armadilhas para os peixes.     
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Figura 215 – A -Foto e decalque de uma embarcação tripulada. Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

B – Pescador no Rio Queve. 26 

 

 

 

 

Figura 216 – A - Foto e decalque de um provável cesto de pesca (?). Foto: Cristina Martins. 

B – Mulheres transportando cestos de pesca.27 

 

                                                 
26 Fonte:http://www.kalulo.com/index.php/cultura/antropologia. 
27  Fonte:http:// pt.slideshare.net/ycaro1201/angola. 
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Figura 217 - A - Foto e decalque de uma provável cena de pesca (?). Foto: Cristina Martins/Hipólito Collado. 

B - Homem lançando a rede de pesca, no rio.28 

 

5.1.3.2. Metalurgia 

Um problema geralmente encontrado nos depósitos arqueológicos em sítios com arte 

rupestre está na demonstração de uma ligação entre os dois. Isto acontece no abrigo de 

Ndalambiri, como já referimos. Embora na Unidade Estratigráfica 2 da sondagem feita por 

Fernando Batalha, em 1971 e reavivada em 2013, se tenha encontrado vestígios de metalurgia 

- parte de um canal de um fole de ferreiro e escórias de ferro associadas a carvões que remontam 

ao séc. VI /séc. VII da nossa era (Capítulo IV) – e existam pinturas de objetos de ferro 

(machados em forma de meia-lua, lanças, pontas de seta), não há, ainda, um elemento que 

permite relacionar direta e categoricamente as pinturas com os depósitos arqueológicos.  

As pinturas com representações de objetos metálicos, surgem em vermelho e em negro, 

correspondendo à Fase III. Uma das pinturas datadas, precisamente desta fase, apontou para o 

séc. XVII/ séc. XVIII.  

Será importante fazer uma escavação em área para verificar a relação de alguma fase 

das pinturas com os depósitos arqueológicos. No entanto, para já é possível perceber que o 

abrigo de Ndalambiri tem uma longa ocupação. Além de oficina de ferreiro terá funcionado 

como oficina de talhe, tendo em conta as inúmeras peças microlíticas (lascas, lâminas, 

                                                 
28 Fonte: http:// pt.slideshare.net/ycaro1201/angola). 
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raspadeiras, pontas e núcleos) e esquírolas de talhe em quartzo branco e quartzo hialino 

encontradas. A linha entre o fim da Late Stone Age e o início da Idade do Ferro, é muito ténue, 

pois muitas comunidade continuaram a utilizar utensílios líticos a par de outros em metal. 

Também por isso, é fundamental escavar este abrigo e estabelecer cronostratigrafias precisas. 

Existe uma pintura em particular considerada pelo nosso guia, Sr. Prazeres Seralo, como 

fazendo parte do fole de ferreiro (Fig.218). É, de facto, uma possibilidade, tendo em conta a 

semelhança com alguns tipos de fole (Fig.219 e Fig.220), mas não podemos deixar de 

considerar que pode esconder uma significação mais complexa, até porque os círculos têm um 

significado relacionado com a fertilidade e esta representação está muito próxima de uma das 

poucas figuras com círculos concêntrico deste abrigo. Esta figura encaixa na Fase III, pelo que 

poderia, de facto, ser contemporânea das representações de objetos metálicos e, portanto, estar 

ligada à metalurgia. 

 

 

Figura 218 - Foto e decalque de um provável fole de ferreiro, segundo o Sr. Prazeres Seralo. Foto: Cristina 

Martins/Hipólito Collado. 

 

   

Figura 219 - Ferreiros trabalhando.29 

Figura 220 - Fole de ferreiro exposto no Museu de Antropologia de Luanda. Foto: Cristina Martins. 

                                                 
29 Fonte:http://pt.slideshare.net/ycaro1201/angola-os-chokwe. 
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5.1.3.3. Crenças  

Fruto da sua crença no poder dos defuntos e antepassados, os povos desta região são em 

grande parte animistas, embora, por vezes, professem algumas crenças religiosas - católica e 

protestante – e acreditam profundamente no feitiço. Daí que acusações de feiticismo preenchem 

o dia-a-dia do soba e das comunidades. A própria autoridade do soba é reforçada pelo animismo 

e pela ideia de feitiço, pois é tido como o detentor do “mais forte feitiço”, assim, para além de 

respeitado é igualmente temido, sendo as suas convocatórias de comparência obrigatória. 

O poder do Soba perpetua-se, de certa forma, mesmo após a morte, nos túmulos em 

pedra que fitam a paisagem. Cada um escolhe o local onde quer que o corpo venha a repousar, 

sempre sobre pedra. 

Esta região do Ebo insere-se numa área mais vasta que engloba construções em pedra 

(Fig.221), nomeadamente, morros fortificados e túmulos. 

Os túmulos surgem pelas vertentes ou no cimo de morros graníticos, destinando-se aos 

sobas ou a outras pessoas notáveis da comunidade. “Os túmulos podem ser simples ou 

geminados. Os simples dividem-se em circulares e retangulares (Fig.222). Os circulares podem 

apresentar cúpula com chapéu (Fig.223), cúpula simples com mesa ou, simplesmente, não têm 

cúpula. Em todos os tipos, a cobertura dos túmulos é feita pelo processo de falsa cúpula” 

(ERVEDOSA 1980), de dimensões diversas, por vezes decorados, com colocação de pedras em 

espinha (/////////) ou (<<<<<), ou em V (VVVVV) desconhecendo-se quando terão sido 

introduzidos na região. 

 

Figura 221 - Área das construções em pedra, segundo Ervedosa (1980). 
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Seria importante para a compreensão do território, juntar à continuidade desta 

investigação a escavação de alguns destes túmulos, com devidas autorizações e salvaguardas 

das autoridades oficiais e tradicionais. 

 

Figura 222 - Túmulo de pedra retangular Fotos: Cristina Martins. 

Figura 223 - Deposição do cadáver sentado no túmulo, segundo Vasco Rodrigues (1980). 

 

   

Figura 224 - Algumas pinturas do Ndalambiri com alguns elementos que se aproximam aos túmulos. 

 Foto: Cristina Martins. 

  

Embora, neste momento, não seja possível estabelecer uma ligação entre os túmulos e a 

arte rupestre, a análise do território tem que contemplar todos estes elementos. 

Os túmulos estão espalhados pela paisagem e, muitas vezes, perto dos abrigos com arte 

rupestre. 

Em alguns países africanos como no Uganda, por exemplo, rituais de chuva-fertilidade 

são predominantemente dirigidos aos antepassados cuja ajuda é pedida e, por vezes, esses 

rituais terminam nas sepulturas dos “fazedores de chuva”, com ofertas (WRIGHT 1946; 

LUDGER, 1954). Também aqui no Ebo poderá ter havido uma conexão entre vários locais onde 

se praticavam rituais – os abrigos e os túmulos? 

Se juntarmos, mais uma vez, os elementos – figuras geométricas nas pinturas (Fig.224), 

(que podem ter sido executadas por mulheres), com padrões que se repetem nos túmulos, 

sabendo que alguns desses túmulos além dos sobas, pertencem a pessoas que tiveram um papel 

importante na comunidade, como pode ter sido o caso dos “fazedores de chuva”, pela 

preciosidade da água para fertilizar os solos, que são cultivados por mulheres – parece que há 
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padrões simbólicos na paisagem, cheios de significado, que poderiam ser conhecidos apenas 

por alguns, mas que formam no seu todo, um conjunto coerente, atribuindo uma identidade ao 

território. 

5.1.3.4. A utilização do espaço do abrigo para pintar 

O espaço do abrigo foi todo utilizado para pintar, embora de forma diferente. As paredes 

mais próximas da atual entrada possuem menos pinturas do que a parede do outro extremo do 

abrigo, sendo curioso que a parte mais irregular do abrigo, mais convexa é aquela que exibe 

maior número de figuras, um elevado número de sobreposições, tendo sido sucessivamente 

reutilizada. Este ponto preciso do abrigo está em frente de uma área circunscrita com múltiplos 

fragmentos cerâmicos, depositados no solo, já fora da pala do abrigo (Fig.225). Poderão estes 

fragmentos ser resquícios de práticas rituais ali realizadas? Por que se encontram numa área tão 

precisa, tão limitada e precisamente em frente ao ponto mais convexo do abrigo, onde se 

encontra o maior número de sobreposições? Existirá alguma relação entre a morfologia deste 

ponto específico do abrigo com a fertilidade, dado que a saliência pode remeter para um ventre 

em gestação? Ainda não temos uma resposta definida para estas questões, mas acreditamos que 

a vamos encontrar com a continuidade da pesquisa. No entanto, a conjugação destes elementos, 

é demasiado elaborada para ser apenas uma coincidência. Parece que poderá existir uma 

ligação, entre a morfologia particular deste ponto do abrigo, as cerâmicas acumuladas no solo 

e a enorme sobreposição de pinturas. 

 

 

Figura 225 - Deposição (1) de fragmentos de cerâmica (1.1) face à parte mais convexa do abrigo (2), onde se 

localiza a maior e mais complicada sobreposição de pinturas. 

Fotos: Cristina Martins. 
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5.1.3.5. Tradição oral, Tempo e Espaço. 

A tradição oral assume um lugar de destaque na transmissão da História das sociedades 

tradicionais do Ebo. Algumas dessas narrativas partem das pinturas rupestres.  

As populações atuais não decifram as mensagens originais porque há um hiato entre 

estas e os grupos que produziram aquelas manifestações artísticas. Segundo a história oral o rei 

Kixipo Kiandíu terá liderado um grupo que partiu de Pungo Andongo, em Malange, até à região 

do Ebo e aqui se fixou. Dizem os sobas que aquele rei aqui encontrou uma escrita (= pinturas), 

o que quer dizer que já outros haviam estado nesta zona antes dele, mas não há referência sobre 

outros povos na região. A fortaleza de Pungo Andongo construída no séc. XVII mostra que esta 

região estava, nesta altura, sob controlo dos portugueses, o que pode, de facto, ter empurrado 

grupos humanos em busca de outras terras.  

 Hoje, os habitantes do Ebo desconhecem o significado das mensagens que encontram 

nas paredes, mas reconhecem-lhe importância. Aqui repousam em segredo as vozes, a maneira 

de pensar de outras gentes, mas neste território tudo tem um significado; o espaço não pode 

ficar num silêncio vazio; é preciso dar-lhe nova voz e assim atribuir-lhe significação, um 

passado, uma história assente na memória. Se essa memória em algum momento perdeu o fio 

sequencial, reinventa-se, porque o espaço dos ancestrais não pode viver num tempo sem 

memória, num “não-tempo”.  

Na construção da identidade há três elementos essenciais - há a unidade física, ou seja, 

o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do corpo da pessoa, ou fronteiras de pertencimento 

ao grupo, no caso de um coletivo; há a continuidade dentro do tempo, no sentido físico da 

palavra, mas também no sentido moral e psicológico; finalmente, há o sentimento de coerência, 

ou seja, de que os diferentes elementos que formam um indivíduo são efetivamente unificados. 

Podemos dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 

individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante 

do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo na sua própria 

reconstrução. 

Um espaço de referência para a construção da identidade é físico, é político, é 

económico e é também simbólico. Surge aqui a arte rupestre, uma marca na paisagem de 

tempos, espaços e memórias que dão sentido e constituem o Tempo, num determinado Espaço.  

Em África, nas comunidades tradicionais, o Tempo é a acumulação de vários tempos, 

de vários acontecimentos e, por isso, é múltiplo. Esses eventos podem ou não relacionar-se 
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entre si, mas implicam a participação dos indivíduos e, por isso também, são tempos ativos e 

dinâmicos. 

O Tempo, constituído por múltiplos tempos que são apreendidos por símbolos e 

materializados em obras, tornando-se parte da memória dos povos; destas obras pode fazer parte 

a arte rupestre. 

Nas sociedades tradicionais a orientação está voltada para o passado. As pessoas 

atentam mais ao que já decorreu do que àquilo que poderá acontecer. O evento atual pertence 

ao presente, integrando o passado, ou seja, o tempo presente é constituído por acontecimentos 

presentes e passados. Tudo o que ocorrerá num período mais lato que não pertença ao 

imediatamente a seguir, pertence ao tempo potencial, a um "não-tempo" – “(…) o tempo 

africano é, às vezes, um tempo mítico e social (...)" (BOUBOU & KI-ZERBO, 2010: 24). 

O Mito, narrativa de uma criação, conta uma história sagrada; relata um acontecimento 

ocorrido no "Tempo Primordial". O tempo mítico propicia consistência e segurança ao 

indivíduo e à comunidade, por isso, por todo o continente africano existem mitos da criação do 

Universo, sobre a origem da Humanidade, sobre a origem de determinado grupo, da sua 

chegada a um certo lugar. 

Através dos ritos, o indivíduo recria e reatualiza a sua história e, através desses ritos, 

consegue deixar de viver só no tempo cronológico, concreto e profano e passa a viver no tempo 

primordial e sagrado (ELIADE, 1969), tornando-se dessa forma contemporâneo dos seus 

antepassados. A arte rupestre expressa aquela reactualização da história do indivíduo e da sua 

comunidade ou estar relacionada com alguns dos rituais levados a cabo com esse objetivo. 

O tempo social de uma sociedade é aquele que lhe permite cumprir os atos necessários 

para a produção dos meios que garantem sua sobrevivência, possibilitando a produção e 

atualização de seus valores fundamentais; baseia-se em atividades humanas ligadas à natureza 

ou em atividades socioeconómicas periódicas, traduzindo uma mistura de ações diversas. 

Embora se reconheça o tempo cíclico, o tempo não deixa de ser dinâmico, pois entende-

se que o indivíduo não está preso a esse mecanismo repetitivo, podendo lutar pelo seu 

crescimento enquanto ser humano (BOUBOU & KI-ZERBO, 2010). A invocação do passado, 

embora podendo interferir no tempo social, pois como referimos os tempos também podem ter 

relação entre si, não significa a aversão ao progresso ou a estagnação, por isso, o tempo também 

é dinâmico e ativo.  
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É exatamente porque se reconhece esta aprendizagem enquanto ser humano, ao longo 

da vida, que tanto se respeita e valoriza a idade; os mais velhos são sinónimo de sabedoria em 

África. 

O Tempo organiza as atividades que se desenvolvem num cenário - o Espaço. Ambos, 

Tempo e Espaço, são alicerces estruturantes para o ordenamento da existência humana. O 

Espaço em que vive o Africano é composto por dois mundos: o invisível, dos seres espirituais; 

e o visível, dos seres humanos, dos animais, dos vegetais e dos minerais, mas num Universo 

em que tudo está interligado, numa dinâmica interventiva e de participação. 

Esta conceção de espaço deixa-nos perceber uma coisa muito interessante: os seres 

espirituais do mundo invisível desempenham um papel importante e até ajudam a regular a vida 

do mundo visível, pois as gerações passadas não estão perdidas, mas antes presentes e ativas. 

Aquela ideia está bem evidente na notícia publicada num jornal de Angola a propósito 

da morte de um rei Ovimbundo, o rei Ekuikui IV (Bailundo), em Janeiro de 2012, que tão bem 

traduz esta noção de interligação de espaços no Espaço - "o Rei não morre, apenas descansa e 

o seu espírito continua a iluminar os novos dirigentes para melhor governarem a comunidade, 

preservarem e cumprirem os preceitos da tradição.” 30 

O Espaço também é múltiplo, não só naquela dicotomia espiritual/material, mas também 

porque é construído pelo acumular de pequenos territórios (habitat, trabalho, hierárquico, 

religioso, etc.) nos quais se expressa a identidade. Entender esta ideia, implica refletir sobre 

outros conceitos. Assim, poderemos considerar o Espaço como uma composição complexa de 

formas (material ou não, como no caso do mundo invisível africano), de conteúdos, atividades 

e contextos, repletos de significados. 

Ao apropriar-se do Espaço, o indivíduo territorializa-o, transformando o Território pela 

apropriação ideológico-cultural (SOUZA & PEDON, 2007), mais do que pela apropriação da 

propriedade em si. O Território passa assim a sofrer o domínio de vários agentes (políticos, 

económicos, religiosos, etc.) e, por isso, podemos dizer que se fragmenta em vários territórios 

ou espaços.  

A Paisagem tornar-se-á, assim, um conjunto de formas naturais e culturais associadas 

numa determinada área; de acordo com a perceção e experiência de cada um, converte-se num 

campo de significação individual e coletiva (CABRAL, 2007), acrescida de uma dimensão 

simbólica.  

                                                 
30 Fonte: http://www.angonoticias.com/Artigos (23/01/2012).   
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A arte rupestre encerra em si múltiplos sentidos e significados, aos quais nem todos 

podem aceder, impedidos pela sua própria experiência de vida ou pelas especificidades da sua 

perceção. 

Estes elementos, Espaço e Tempo, na sua multiplicidade transformam-se em narrativas 

através da memória, traduzidos sob diversas formas. No relato oral não interessa a sequência 

cronológica, interessa o indivíduo apreendido na sua existência, onde cada momento tem um 

sentido próprio (OBENGA, 2010), até porque "a memória coletiva é a-histórica" (ELIADE, 

1969: 59).  

De acordo com esta reinvenção da memória se procede à construção e 

compartimentação do Espaço que adequam às suas crenças: o espaço dos vivos (a casa, a aldeia, 

as lavras, os caminhos, a zona de trabalho,…); o espaço dos mortos (os cemitérios, os túmulos); 

o espaço do poder (a casa do soba, o jango); o espaço dos espíritos ancestrais (os abrigos). 

Quando uma memória está relativamente constituída, ela efetua um trabalho de 

manutenção, de coerência, de unidade, de continuidade, de organização, daí a importância de a 

par da educação oficial, se manter a educação tradicional, efetuada pelos mais velhos, 

essencialmente nos jangos ou à volta de uma grande árvore no centro ou perto da casa do soba, 

onde a tradição oral passa de geração em geração. 

Na construção do espaço, há um reservado aos espíritos ancestrais – os abrigos com 

pinturas rupestres, lugares isolados e fora das aldeias, O acesso está condicionado à autorização 

expressa do soba. Mesmo depois de obter esta autorização, há um conjunto de regras a seguir, 

pelo menos na primeira vez que se acede ao abrigo- o primeiro a entrar é o guia, a quem cabe 

pedir autorização aos espíritos e informar da nossa presença. Às palavras (em quimbundo) se 

seguia a aspersão de alguma água. Só depois é possível entrar. Na saída, o guia é o último a 

deixar o abrigo. 

Os espíritos ancestrais que habitam o abrigo são, segundo os habitantes, capazes de 

interagir e intervir no mundo físico dos vivos, diretamente ou por intermediários: fazendo uso 

de evocações, orações, exorcismos, curas, unções, transes; em rituais de iniciação, de 

consagração, rituais festivos; nas forças da natureza, como o vento, as chuvas, trovões. Por isso, 

prestam-lhes grande respeito. Qualquer alimento ou bebida que entre no abrigo é oferecido em 

porções simbólicas aos espíritos.  

As pinturas do Ndalambiri são, assim, notáveis, tanto pela sua quantidade, como pela 

sua variedade. Há menos diversidade na cor e método e mais na forma e tamanho. Em alguns 

casos, as pinturas não pretendem representar ou descrever algo reconhecível, o que torna difícil 
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não só a sua perceção, como também a capacidade de determinar eventuais associações entre 

motivos ou grupos de imagens. A mudança regista-se, sobretudo, entre fases e é provável que 

tenha ocorrido como um processo contínuo e não subitamente. 

O abrigo, embora com algum distanciamento do quotidiano das populações, permanece 

como um local de culto e veneração, albergue dos espíritos a quem se pede proteção e se presta 

respeito e homenagem.  

A arte rupestre é, por tudo o que foi dito, uma narrativa de povos, marcando a paisagem 

de acordo com a essência cultural dos seus autores, perpetuando memórias coletivas e/ou 

individuais, configurando e refletindo noções espaciais e temporais. 

Não conhecemos os significados ou as funções originais das pinturas do Ndalambiri, 

mas pelos elementos que dispomos, até ao momento, tentamos, cruzando-os e por analogias 

com outros sítios nos quais a investigação está mais avançada, apontar diversas hipóteses e abrir 

futuros trilhos à nossa própria pesquisa. 

 

“Está cheio de vozes o meu barco” (AGUALUSA, 2004) - “Articular historicamente o 

passado não significa conhecê-lo como ele foi de facto” (BENJAMIM, 2004), significa 

atribuir-lhe significação. 
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6. Conclusão 

 

A região do Centro-Oeste de Angola é um complexo cultural com semelhanças ao nível 

do povoamento, biodiversidade e património cultural. Aqui se encontram pinturas semelhantes 

em iconografia, estilo e técnicas (por exemplo, abrigos de Galanga, Cambambi (ERVEDOSA, 

1980; SANTOS JÚNIOR, 1974) e Chitandalucua (JORGE, 1974), contextos arqueológicos 

idênticos (cerâmicas, líticos de quartzo e escórias de ferro), ou túmulos de pedra nas áreas 

envolventes aos abrigos. 

O foco do nosso estudo é uma área em particular dentro desse complexo, o Ebo, na 

Província do Kwanza Sul. Nesta região abundam os abrigos com pinturas rupestres, mas esta 

pesquisa debruçou-se sobre um em particular – o Ndalambiri. 

Este é o primeiro estudo sistemático sobre a região, traduzindo-se na organização do 

corpus pictórico das pinturas do abrigo de Ndalambiri e construção, a partir daí, de um quadro 

teórico de interpretação, examinando a totalidade das figuras com a intencionalidade de 

compreender as diversas ocupações do território de uma maneira espacial, temporal, 

populacional, tentando estabelecer algumas análises comparativas com outras regiões de 

África, melhor documentadas. 

Nas pinturas rupestres do Ebo predomina o branco como cor primária, num pigmento 

espesso ou muito espesso, aplicado com as mãos ou aplicadores, por vezes, grosseiros, de 

iconografia variável que parece exprimir diferentes etapas de execução, diferentes autores e, 

provavelmente, funções e intuitos diversos. De motivos geométrico simples aos mais 

complexos, de figuras isoladas, antropomórficas ou zoomórficas, a cenas envolvendo ambas ou 

grupos da mesma espécie, o repertório é variável e as narrativas sobrepõem-se. 

As semelhanças com a arte rupestre de outros países, os elementos pictóricos 

representados, os vestígios encontrados nos abrigos e a estratigrafia da sondagem do 

Ndalambiri apontam para uma ocupação intensa do território por grupos de agricultores com 

prática da metalurgia, que o marcaram de diferentes formas, sendo a arte rupestre um desses 

traços de identidade.  

Embora não existam estudos específicos relativos às primeiras comunidades 

agricultoras de Angola, é possível, a partir de outros estudos, estabelecer paralelos com 

sociedades de agricultores, nomeadamente do Malawi e da Zâmbia (SMITH, 1995; ZUBIETA, 

2009), onde a arte rupestre se assemelha à dos abrigos do Ebo. 
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A arte rupestre traduz a cultura de quem a produziu, implica os motivos da execução, 

assentes em conhecimento (o ato de pintar não era aleatório, mas baseado em saberes 

transmitidos de geração em geração, com um propósito, seguindo um código simbólico 

hermético), crenças (no universo africano a natureza, o mundo dos espíritos e dos ancestrais 

andam ligados e fazem parte do quotidiano dos povos), expectativas (motivações provocadas 

pelas crenças, pela necessidades de ensinar e aprender), oportunidades (capacidade de o fazer 

porque se é capaz fisicamente, porque se dispõe dos materiais), ou eventos (ritos ligados às 

crenças, com elevado poder persuasivo sobre as pessoas ou de adesão dos membros de uma 

comunidade). 

O indivíduo, produto social, demonstra nas suas escolhas e expressões a cultura do seu 

grupo de pertença. Assim, a identificação de elementos, padrões, técnicas, temáticas na arte 

rupestre revelam essas mesmas relações de pertença e permitem identificar tradições. 

As pinturas rupestres do Ebo apresentam diferentes momentos crono-estilísticos que 

designamos de fases, enquanto combinação de distintas caraterísticas de expressão artística de 

um determinado grupo (agricultores), em momentos temporais diferentes, por vezes, coevos 

(partilha ou transição), possuindo significado étnico, ou seja, modo particular de representar e 

fazer as coisas com significação para um determinado grupo. 

A definição dos motivos crono-estilísticos do Ebo passou pela análise das associações 

entre os registos gráficos e a cronologia relativa e absoluta disponível, das sobreposições, 

temáticas, tratamento estilístico das figuras, técnicas de execução, as diferenças de pátina, a 

ocupação de espaços preferenciais, aparência e aspeto do pigmento, estado de conservação e 

desgaste, distribuição dos painéis na topografia do abrigo. O estilo tem, assim, pelas suas 

especificidades, uma função no domínio da informação e como sistema de comunicação, 

mudança ou manutenção de valores sociais e ideológicos, sendo muitas vezes específico de um 

tempo e lugar. 

Mais do que um estudo quantitativo ou tipológico, pretendeu-se realizar o estudo da 

composição e dos processos de execução, a análise da localização do sítio e a sua 

contextualização topográfica, geomorfológica, paisagística e antropológica, partindo da 

reprodução das pinturas e a reconstituição dos painéis pintados, da determinação das 

estratigrafias gráficas e do uso e aproveitamento do espaço.  

Há uma forte probabilidade de pinturas do abrigo de Ndalambiri terem sido executadas 

em momentos anteriores às que atualmente podemos observar. Das quatro fases de pinturas que 
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determinados para o Ebo, a Fase I, não está presente no Ndalambiri, mas tal não diminui o seu 

papel fulcral na região, apenas pode indiciar a utilização do abrigo num passado remoto, a cotas 

muito inferiores das atuais, com deposição sedimentar gradual (comprovada pela potência 

estratigráfica da sondagem) e afetação constante pela água da chuva que invade o abrigo 

anualmente, tendo levado a que as pinturas possam estar cobertas pelos sedimentos ou ter 

desaparecido por ação erosiva do solo e água. 

Restam, assim, as pinturas que correspondem aos últimos momentos de ocupação do 

abrigo (Fases II, III e IV), executadas por grupos de agricultores, em ocasiões diferentes, 

sequenciais em termos cronológicos e, eventualmente, com funções e autores diferentes, em 

simultâneo, nas últimas duas fases, sendo que estas (Fase III e IV) poderão partir do século 

XVI/XVII (de acordo com os elementos de datação relativa e datação absoluta) e a anterior 

(Fase II) poderá remontar a períodos muito anteriores à chegada dos europeus a esta zona (séc. 

XVI), mas posteriores ao séc. VI (cruzando com os dados fornecidos pela estratigrafia da 

sondagem), por se tratarem de pinturas de grupos com conhecimento da metalurgia, que terá 

chegado à região não antes desta última data. 

Existem ainda alguns elementos nas pinturas rupestres do Ebo que permitem estabelecer 

uma cronologia relativa. É o caso das representações de objetos em metal (pontas de seta, 

machados), a partir da Fase III. Alguns autores indicam a 2ª parte do I milénio d. C. para o 

aparecimento da metalurgia nesta área (JORGE, 1974), mas não existem estudos suficientes 

que permitam confirmar esta hipótese, a não ser comprovar pela nossa investigação, com a 

datação efetuada sobre a U.E.2 que, de facto, nessa altura a fundição do ferro era já uma 

realidade, nesta zona. 

Outro indicativo que permite um balizamento cronológico prende-se com as 

representações de armas de fogo, de cavaleiros e de cachimbos longos, significando que já 

havido contacto com os europeus, por isso não podem ser anteriores ao séc. XVI.  

A Fase I, não está presente no Ndalambiri, mas encontra-se, por exemplo no Caiombo, 

traduzida em geométricos e antropomorfos esquemáticos em vermelho escuro, de traço grosso, 

pigmento pouco espesso. 

No que respeita à relação com outros contextos africanos, a aqui considerada Fase I, em 

vermelho escuro, apresenta um conjunto tipológico limitado de figuras, sendo muito comum a 

representação de círculos e semicírculos, feitos com os dedos (normalmente da largura de um 

dedo) aparece sobretudo no Malawi e na Zâmbia e em menor número no Botswana, Zimbabwe, 

Namíbia e África do Sul (SMITH, 1995). Poderá pertencer a grupos de caçadores-recolectores, 
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pelas analogias referidas com aqueles países, mas no Ebo, será necessário avançar com a 

investigação. 

A Fase II é marcada pela representação de “figuras de braços abertos”, em branco sujo, 

espesso, e castanho, em pigmento espesso e muito espesso; figuras geométricas simples, em 

pigmento branco sujo e acinzentado espesso e muito espesso. A aplicação dos pigmentos é feita 

umas vezes com as mãos, outras usando prováveis aplicadores ou pincéis grosseiros. 

A Fase III exibe figuras isoladas - geométricos, representações de objetos de metal 

(machados, pontas de seta ou lanças) e de zoomorfos estilizados “vistos de cima” ou “figuras 

de braços abertos” esquematizados – em vermelho e laranja, com pigmento pouco espesso e 

espesso; geométricos complexos, antropomorfos e zoomorfos de perfil em diferentes 

tonalidades de branco, com pigmento espesso e em negro pouco espesso. A aplicação dos 

pigmentos é feita com as mãos ou utilizando pincéis. É nesta fase que se notam que as 

associações entre figuras se tornam evidentes. 

A Fase IV apresenta zoomorfos e antropomorfos semi-naturalistas em branco puro, 

branco acinzentado, branco rosado, e laranja, espesso e pouco espesso, associados entre si ou a 

outros da mesma espécie, em prováveis cenas de caça, de conflito ou de ações da vida 

quotidiana. Surgem representações nitidamente provocadas pelo contacto com os Europeus - 

armas de fogo, cavalos, cachimbos longos (embora comecem a surgir timidamente na Fase III, 

tornam-se mais numerosos nesta, parecendo, por vezes, corresponder a um momento de 

transição entre a fase anterior e esta); utilização de composições dicromáticas – figuras a branco 

ou laranja contornadas a negro ou em vermelho - e policromáticas – utilização do branco, negro, 

laranja e amarelo, em composições geométricas. 

O Ebo integra o chamado “cinturão matrilinear da África Central”, (RICHARDS, 1956). 

Os povos que têm a sua organização assente na matrilinearidade, segundo a qual o ser humano 

é formado através do sangue da mãe, partilham ritos, o culto dos espíritos e dos ancestrais e 

atividades semelhantes (SMITH, 1995), cabendo às mulheres produção da cerâmica e grande 

parte da atividade agrícola (PHILLIPSON,1993).  

Nestas comunidades tão compartimentadas em termos de género, surgem práticas e ritos 

diferenciados, de acordo com aquilo que a sociedade espera de cada um deles. As pinturas 

poderão ser parte desse processo, uma gramática do género que codifica metáforas a ele 

relativas. 
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Ao género masculino poderão corresponder representações de animais e humanos, com 

o sexo masculino discernível ou cujo sexo não é identificável, objetos longos ou estreitos, armas 

de fogo. Representações estas ligadas ao poder e à caça, sobretudo. 

Já o género feminino apresenta animais maiores ou objetos pequenos, mas arredondados 

e espaçosos, ou grupos de animais ou objetos, fluidos ou algo que se assemelhe a partículas 

pequenas. As figurações estão associadas à fertilidade, humana e da Natureza.  

As pinturas poderão ainda estar associadas ao poder tradicional, através das 

representações de determinados animais (lagarto, leopardo). O leopardo surge representado nas 

paredes pintadas do Ebo e é muito valorizado pelas comunidades, sendo a sua pele um dos 

símbolos de poder usado pelo Soba. 

As interpretações sobre as pinturas poderão ser muitas e, neste estádio da nossa 

investigação, serão sempre muito incipientes e frágeis. Os próprios locais com arte rupestre não 

são simples de decifrar pois integram uma rede de lugares físicos e mentais que fazem parte das 

conceções e crenças de cada comunidade. Estes lugares, aliados os outros elementos como os 

túmulos em pedra transformam a paisagem natural, num espaço mais do que social, simbólico.  

A componente da arte rupestre é apenas um dos elementos que integra a paisagem 

cultural do Ebo. A paisagem surge como um sistema complexo e dinâmico, composta por factos 

naturais e antrópicos, que se influenciam mutuamente e se modificam ao longo do tempo. Além 

de ser fonte de recursos, traduz expressões de práticas humanas ou das ações da natureza e 

narra, através de suas manifestações a história daquele território.  

Fixa na paisagem a arte rupestre oferece um modo imediato de estabelecer ou manter 

relações com o passado – é memória e identidade, uma marca na paisagem de tempos, espaços 

e vivências que dão sentido e constituem o Tempo, num determinado Espaço, de determinados 

Povos.  

Tempo e Espaço são alicerces estruturantes para o ordenamento da existência humana. 

O Espaço em que vive o Africano é composto por dois mundos: o invisível, dos seres 

espirituais; e o visível, dos seres humanos, dos animais, dos vegetais e dos minerais, mas num 

Universo em que tudo está interligado, numa dinâmica interventiva e de participação. 

O Espaço é múltiplo, não só naquela dicotomia espiritual/material, mas também porque 

é construído pelo acumular de pequenos territórios (habitat, trabalho, hierárquico, religioso, 

etc.) nos quais se expressa a identidade. Os abrigos podem ter sido escolhidos ou repelidos por 

possuírem características singulares. E todas estas escolhas participam da apropriação 

simbólica do meio circundante. 
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Fruto da sua crença no poder dos defuntos e antepassados, os povos desta região 

atribuem grande significado à morte e ao espírito e os espaços funerários assomam de forma 

surpreendente na paisagem. Túmulos peculiares surgem pelas vertentes ou no cimo de morros 

graníticos, destinando-se aos sobas ou a outras pessoas notáveis da comunidade, com formas 

diversas (quadrados, redondos, com cúpula,) e, por vezes, ornamentados. A existência de 

elementos semelhantes na sua decoração com as pinturas e com a decoração de cerâmica poderá 

abrir caminho ao aprofundamento do conhecimento sobre estas estruturas e a sua relação com 

os abrigos pintados que, para já, não é clara. 

Compreender a conjugação de todos aqueles elementos na paisagem significa pensar o 

território. Atualmente, isso implica fazer uso de um conjunto de instrumentos que promovam 

também as esferas social, económica e ambiental, assente na variedade e a integração cultural, 

partindo da identificação dos problemas, procurando soluções para o território e populações 

(OOSTERBEEK, 2012).  

A investigação arqueológica acarreta responsabilidades acrescidas numa área tão 

específica como o Ebo. Ao estudar e divulgar é preciso pensar no impacto que isso pode ter na 

região e para as populações, com um modo tão específico de vida. Será importante para o Ebo 

pensar no turismo cultural organizado, que poderá trazer benefícios económicos e estruturais à 

população, mas não menos importante a criação de uma consciência crítica das próprias 

populações para a importância da proteção e preservação da paisagem cultural do Ebo. Os 

programas de preservação e gestão do património arqueológico terão que existir a par dos 

programas de gestão territorial (OOSTERBEEK 2007), uns e outros formulados e executados 

com a participação direta das autoridades e populações locais. 

Esta pesquisa é apenas o primeiro passo de uma investigação que se pretende contínua. 

Para já, um aspeto essencial é que Angola conta com o primeiro catálogo de pinturas rupestres 

de um dos mais interessantes abrigos que possui e um dos que está classificado como 

monumento nacional – O abrigo de Ndalambiri. Em breve, é nossa intenção apresentar o corpus 

de arte rupestre do Ebo, formado por este e todos os outros abrigos que já visitamos. A intenção 

será continuar o trabalho de campo e alargar a área prospetada. 

O apoio efetivo do Governo Angolano ao nosso trabalho deixa-nos muito esperançados 

no futuro da investigação no Ebo. 

Angola evidencia já capacidade de desenvolver a investigação científica de uma forma 

dinâmica e rigorosa, com outros projetos de dimensão considerável, com elevado grau de 

exigência e de recursos, como M’Banza Congo ou Tchitundo-Hulo, mas há que continuar a 
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aposta na investigação e formação de quadros e técnicos, desenvolvendo programas de pesquisa 

sistemáticos, assentes em procedimentos teórico-metodológicos sólidos, pautados pela 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e cooperação. 

A aposta do país no desenvolvimento da investigação arqueológica terá inferências 

capitais também na compreensão da História da África Austral. Urge compreender os 

fenómenos migratórios que ocorreram em grande escala, temporal e espacialmente, remontar 

ao passado de África para lá das fronteiras herdadas do colonialismo, estudar as civilizações, 

as organizações, as estruturas, as técnicas agrárias e de metalurgia, as artes, os circuitos 

comerciais, as formas de poder e de pensamento, os cultos.  

O incremento da pesquisa arqueológica nesta imensa região central do continente 

africano, a continuação do estudo das evidências culturais e materiais, do sistema cognitivo, da 

linguagem e do ADN contribuirá para compreender e conhecer os povos que deixaram aquelas 

mensagens pintadas, pois, o estudo da arte rupestre é, na verdade, um estudo sobre pessoas, 

uma perspetiva sobre a Humanidade - Na arte os objetos não são representados pelas suas 

próprias formas, mas como veículos de sentimentos e significados cujas origens são pessoais, 

sociais e religiosas (RAPAHEL, 1968).
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Nota Introdutória 

Este segundo volume da tese - Anexos - é composto por seis partes e visa complementar 

e fundamentar as informações apresentadas ao longo do Volume I: 

 

A. A primeira parte apresenta um quadro-síntese com o inventário dos sítios de arte 

rupestre de Angola, com registos completos ou que estão em fase de estudo, para 

dar a conhecer as manifestações rupestres do país, contextualizando o Ebo. Não 

foram contabilizados aqueles cujas indicações são imprecisas no que respeita à 

localização ou descrição da arte rupestre. 

 

B. A segunda parte apresenta os modelos de fichas utilizados no trabalho de campo 

e referenciados no capítulo de metodologia, do Volume I, para dar suporte ao que 

foi apresentado. 

 

C. A terceira parte apresenta uma ilustração referente à topografia do abrigo de 

Ndalambiri, com o desenho simples, mas revelador do espaço estudado. 

 

Nota: O levantamento topográfico foi efetuado à escala de 1:200, mas o croqui 

apresentado não corresponde a essa escala dada a redução aqui efetuada. Considere-

se, pois, as medidas (em metros) apresentadas. 

 

D. Na quarta parte apresentam-se as fichas indicativas da localização de cada painel 

no abrigo e respetiva fotografia (não tratada). 

 

E. Na quinta parte é feita a descrição de cada uma das figuras dos painéis, incluindo 

medidas e sobreposições entre figuras. 

 

F. Na sexta parte encontram-se todas as ilustrações que incluem os decalques a cores 

dos dezassete painéis do Ndalambiri e os decalques a preto e branco, com a 

numeração de todas as figuras, com uma nota introdutória sobre os programas 

utilizados e legendas das cores usadas. 
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G. A sétima parte apresenta a reconstituição total da faixa pintada do abrigo de 

Ndalambiri, a preto e branco e desdobrável. 

 

Todos os decalques apresentados foram executados pela autora. 
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A. QUADRO-SÍNTESE DOS SÍTIOS DE ARTE RUPESTRE EM 

ANGOLA 
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Quadro síntese dos sítios registados ou em fase de estudo. Não se consideraram aqueles 

cujas referências precisam de ser revistas ou os dados são insuficientes para integrar um 

inventário (sem fotografias, desenhos, número de figuras ou localização). 

 

Sítios já registados 

 

Sítio/Província Técnica Figuras Figuras - Exemplo 

Pedra do Feitiço 

Zaire 

 

Modeladas 

sobre 

rocha 

Antropomorfos 35 

Zoomorfos 17 

Geométricos 6 

Diversos 18 

 

 

Segundo Gutierrez 

(1996). 

 

 

 

Figurações da Pedra do Feitiço, reproduzidas pelo 

Tenente Hawkey (Ervedosa,1980). 

 

 

Pedra 

Quinhengo 

Kwanza sul 

 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Negro 

Amarelo 

Branco 

Castanho 

 

40 Figuras 

(Antropomorfos 

zoomorfos, diversos). 

 

Segundo Gutierrez, 

(1996). 

 

 

 

 

220 Figuras, 

Segundo Ervedosa 

(1980). 

 

 

 

 

Figuras da Pedra Quinhengo, segundo Ervedosa 

(1980). 
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Caninguiri 

Huambo 

 

Pinturas 

 

 

 

 

 

Cores: 

Vermelho 

Branco 

Antropomorfos 19 

Zoomorfos 10 

Geométricos 17 

Diversos 25 

 

 

Segundo Gutierrez, 

(1996). 

 

 

 
Figuras do Caninguiri, segundo Gutierrez (1996). 

 

Quissádi 

Kuanza Norte 

Pinturas 

 

 

 

 

 

Cores: 

Negro 

Vermelho 

50 Figuras 

(a maior parte 

geométricos, embora 

com zoomorfos e 

antropomorfos) 

 

Segundo Ervedosa, 

(1980). 

 

 

 
Pinturas de Quissádi, segundo Ervedosa (1980). 

 

Galanga 

Huambo 

Pintura 

 

 

 

 

 

Cores: 

Amarelo 

Branco 

Castanho 

Negro 

 

Antropomorfos 33 

Zoomorfos 19 

Geométricos. 8 

Diversos 6 

 

 

Segundo Gutierrez, 

(1996). 

 

 

 
Pinturas do abrigo de Galanga, segundo Santos 

Júnior e Ervedosa (1978). 

 

Quissange 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Vermelho 

Negro 

113 figuras 

(Geométricos, 

antropomorfos, 

zoomorfos) 

 

 

 

Segundo Gutierrez  

(1996). 

 

 

 

 

 
Pinturas Pedra Quissange, segundo Neves e Sousa 

(Ervedosa, 1980). 
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Tchipòpilo 

Namibe 

 

Gravuras Antropomorfos 10 

Zoomorfos 4 

Geométricos 7 

Diversos 103 

 

 

Segundo Gutierrez 

(1996). 

 
Gravuras do Tchipòpilo, segundo Ervedosa 

(1980). 

 

Cambambi 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

Cores: 

Negro 

Vermelho 

Branco 

Antropomorfos 43 

Zoomorfos 16 

Geométricos 3 

Diversos 42 

 

 

Segundo Gutierrez 

(1996). 

 

 

 
Pinturas de Cambambi, segundo Ervedosa (1980). 

 

Chitandalucua 

Benguela 

Pintura 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Laranja 

Antropomorfos 2 

Zoomorfos 1 

Geométricos 1 

Diversos 1 

 

Segundo Gutierrez 

(1996). 

 

 
Pinturas de Chitandalucua, segundo Gutierrez 

 (1996). 

Alto Zambeze 

Moxico 

 

Gravura Capelo: 

Geométricos 9 

 

Bambala: 

Geométricos 4 

 

Calola: 

Geométricos 82 

Zoomorfos 1 

Diversos 6 

 

Segundo Gutierrez 

(1996). 

 

 
Gravuras de Calola, segundo Redinha (1948). 
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Haï 

Namibe 

 

Pintura 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

vermelho 

Antropomorfos 0 

Zoomorfos 17 

Geométricos 7 

Diversos 5 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas de Haï, segundo Gutierrez (2009). 

 

Kenguerera I 

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

vermelho 

Antropomorfos 1 

Zoomorfos 10 

Geométricos 21 

Diversos 34 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas de Kenguerera I, segundo Gutierrez 

(2009). 

Kenguerera II 

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Antropomorfos 0 

Zoomorfos 0 

Geométricos 15 

Diversos 0 

 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
 

Pinturas de Kenguerera II , segundo Gutierrez 

(2009). 

Lumbundjo 

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Negro 

Branco 

Vermelho 

Antropomorfos 1 

Zoomorfos 13 

Geométricos 19 

Diversos 57 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
 

Pinturas de Lumbundjo, segundo Gutierrez 

(2009). 
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Macahama 

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Negro 

Branco 

Antropomorfos 7 

Zoomorfos 82 

Geométricos 20 

Diversos 40 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas de Macahama, segundo Gutierrez (2009). 

. 

Majole  

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Vermelho 

Antropomorfos 5 

Zoomorfos 63 

Geométricos 20 

Diversos 34 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas de Majole, segundo Gutierrez (2009). 

 

Manacombo 

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Negro 

Antropomorfos 1 

Zoomorfos 6 

Geométricos 4 

Diversos 11 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas de Manacombo, segundo Gutierrez 

(2009). 

 

Onkala  

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Antropomorfos 1 

Zoomorfos 28 

Geométricos 10 

Diversos 13 

 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas de Onkala,  segundo Gutierrez (2009). 
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Vihalo I 

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Negro 

Antropomorfos 2 

Zoomorfos 5 

Geométricos 36 

Diversos 36 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas de Vihalo I, segundo Gutierrez (2009). 

 

Vihalo II 

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Negro 

Antropomorfos 16 

Zoomorfos 2 

Geométricos 19 

Diversos 8 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas de Vihalo II, segundo Gutierrez (2009). 

 

Tchitundo-Hulo 

Opeleva 

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Negro 

Vermelho 

 

Antropomorfos 1 

Zoomorfos 7 

Geométricos 28 

Diversos 23 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas Tchitundo-hulo Opeleva, segundo 

Gutierrez (2009). 

 

Tchitundo-Hulo 

Mulume 

Namibe 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Negro 

Vermelho 

Laranja 

Antropomorfos 2 

Zoomorfos 16 

Geométricos 128 

Diversos 74 

 

 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas do Tchitundo-Hulo 

Mulume, segundo Gutierrez (2009). 
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Tchitundo-Hulo 

Mulume 

Namibe 

Gravura Antropomorfos 1 

Zoomorfos 0 

Geométricos 45 

Diversos 7 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(2009). 

 

 

 
Pinturas do  Tchitundo-Hulo 

Mulume, segundo Gutierrez (2009). 

Monte Negro 

Cunene 

Gravura Podomorfos 7 

Zoomorfos 17 

Geométricos 50 

Diversos 19 

 

 

 

 

Segundo Gutierrez 

(1996). 

 

 

 
Gravuras de Monte Negro, segundo Ervedosa 

(1980). 

Ndalambiri 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Negro 

Vermelho 

Amarelo 

Laranja 

Castanho 

Antropomorfos 438 

Zoomorfos 153 

Teriantropos 12 

Figuras braços 

abertos 47 

Geométricos 237 

Indefinidos - 366 

Diversos - 111 

  

Segundo Cristina 

Martins. 

 

 

 
Pinturas de Ndalambiri, segundo Cristina Martins 

(2012). 

Sítios em estudo (dados provisórios) 

 

Sítio/Província Técnica Figuras Figuras- Exemplo 

Caiombo 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Vermelho 

Negro 

Laranja 

88 Figuras 

(Antropomorfos, 

zoomorfos, 

geométricos e 

diversos) 

 

Segundo Cristina 

Martins. 

 
Pinturas de Caiombo, segundo Cristina Martins. 
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Cumbira 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Negro 

Laranja 

Vermelho 

101 Figuras 

(Antropomorfos, 

zoomorfos, 

geométricos e 

diversos) 

 

 

Segundo Cristina 

Martins. 

 

 
Pinturas de Cumbira, segundo Cristina Martins 

(2012). 

Hungombo 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

3 Figuras 

(Geométricos) 

 

 

 

 

 

Segundo Cristina 

Martins. 

 

 
Pinturas de Hungombo, segundo Cristina Martins 

(2013). 

Quizólo 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Negro 

Laranja 

Castanho 

Cerca de 100 Figuras 

(Antropomorfos, 

zoomorfos, 

geométricos e 

diversos) 

 

 

 

Segundo Cristina 

Martins. 

 

 
Pinturas de Quizólo, segundo Cristina Martins 

(2013). 

Lowanga 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Negro 

Laranja 

Cerca de 50 Figuras 

(Antropomorfos, 

zoomorfos  e 

diversos) 

 

 

 

 

Segundo Cristina 

Martins. 

 

 
Pinturas de Lowanga, segundo Cristina Martins 

(2013). 
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Matembo-

Cahundi 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Castanho 

Cerca de 500 Figuras 

(Antropomorfos, 

zoomorfos, 

geométricos e 

diversos) 

 

 

Segundo Cristina 

Martins. 

 

 
Pinturas de Matembo-Cahundi, segundo Cristina 

Martins (2013). 

Kionhuíla1 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Vermelho 

Cerca de 250 Figuras 

(Antropomorfos, 

zoomorfos, 

geométricos e 

diversos) 

 

 

Segundo Cristina 

Martins. 

 

 
Pinturas de Kionhuíla1, segundo Cristina Martins 

(2013). 

Kionhuíla2 

Kwanza Sul 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

Cores: 

Branco 

Vermelho 

Cerca de 100 Figuras 

(Antropomorfos, 

zoomorfos, 

geométricos e 

diversos) 

 

 

Segundo Cristina 

Martins. 

 

 
Pinturas de Kionhuíla2, segundo Cristina Martins 

(2013). 
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C. TOPOGRAFIA - ABRIGO DE NDALAMBIRI 
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D. FICHAS 

IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PAINÉIS  

NO ABRIGO DE NDALAMBIRI 
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Ficha Painel 1 

A - Identificação e indicação do Painel 1 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B - Fotografia do Painel.  
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Ficha Painel 2 

A - Identificação e indicação do Painel 2 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B- Fotografia do Painel. 
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Ficha Painel 3 

A - Identificação e indicação do Painel 3 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B- Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 4 

A - Identificação e indicação do Painel 4 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B - Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 5  

A - Identificação e indicação do Painel 5 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B - Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 6 

A - Identificação e indicação do Painel 6 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B - Fotografia do painel. 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Ficha Painel 7  

A - Identificação e indicação do Painel 7 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B - Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 8 

A - Identificação e indicação do Painel 8 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B – Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 9 

A - Identificação e indicação do Painel 9 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B – Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 10  

A - Identificação e indicação do Painel 10 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B – Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 11  

A - Identificação e indicação do Painel 11 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B – Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 12  

A - Identificação e indicação do Painel 12 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B – Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 13 

A - Identificação e indicação do Painel 13 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B – Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 14  

A - Identificação e indicação do Painel 14 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B – Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 15  

A - Identificação e indicação do Painel 15 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B – Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 16  

A - Identificação e indicação do Painel 16 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B – Fotografia do painel. 
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Ficha Painel 17  

A - Identificação e indicação do Painel 17 no abrigo (assinalado a vermelho). 

 

 

B - Fotografia do painel. 
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Painel 1  

1- Provável antropomorfo, pintado em branco, pouco espesso, muito esbatido, pouco 

visível, dela restando apenas vestígios. Medidas máximas do que é possível ver: 20cm altura X 

9 cm largura.  

2- “Figura de braços abertos” (provável zoomorfo) pintado em branco, pouco espesso, 

esbatida, mas mais visível que a fig.1, com a qual parece estar relacionada. Medidas: 25 cm 

alt.X 14 larg.  

3- Antropomorfo pintado em branco, expressando a ideia de movimento e parecendo 

levar algo num dos braços. Figura esbatida, de visibilidade semelhante à figura 2, mas que pela 

tipologia parece pertencer a uma fase posterior. Medidas: 28 cm alt. X 17 cm larg.  

4- Antropomorfo desempenhando uma ação (aparenta fumar cachimbo ou tocar um 

instrumento musical). Pintado em branco, pouco espesso e já algo esbatido. Parece estar 

associado à fig.5. Medidas: 35 cm alt. X 25 larg. 

5 - Antropomorfo desempenhando uma ação (aparenta fumar cachimbo ou tocar um 

instrumento musical). Pintado em branco, pouco espesso e já algo esbatido, mas mais visível 

do que a fig.4, com a qual parece estar associado. Medidas:43 cm alt. X 27 larg.  

6 - Antropomorfo aparentando estar sentado e com um objeto na mão (arma, cachimbo 

ou outro instrumento?). Pintado em branco, pouco espesso, já muito esbatido e sob a fig.7. 

Medidas: 16 cm alt. X 17 cm larg. 

7- Figura indefinida composta por dois elementos, pintada em laranja claro e pouco 

espesso, muito esbatida, sobre a fig.6. O elemento que constitui a parte superior é linear, com 

as pontas arredondadas e o elemento inferior, parcialmente ovalado. Representação de um 

provável instrumento de uso quotidiano? (pilão? Instrumento musical?). Medidas: 22 cm alt. X 

28 cm larg.  

8 - Figura geométrica (linha) pintada em branco, pouco espesso, um pouco esbatida. 

Ligeiramente sob a fig. 7 e a fig.9. Medidas: 3 cm espessura X 70 cm comp.  

9 - Figura indefinida parcialmente visível (o resto desapareceu), pintada em branco, 

pouco espesso, tornando impercetível sua tipologia original. O que resta dela cobre ligeiramente 

a fig.8. Medidas: 9 cm alt. X 18 cm larg.  
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10 - Figura parcialmente visível (o resto parece ter desaparecido) de um zoomorfo 

pintada em branco, pouco espesso. Apenas são reconhecíveis as patas dianteiras e o que parece 

ser a cauda ou uma das patas traseiras. Medidas: 11 cm alt. X 23 comp.  

11- Figura parcialmente visível (o resto desapareceu) de um zoomorfo (provável 

representação de um elefante), pintada em branco, pouco espesso. Apenas são reconhecíveis 

partes do corpo e a cabeça do animal. Medidas: 20 cm alt. X 42 cm comp.  

12 - Figura de um antropomorfo, provavelmente querendo representar o sexo masculino, 

com representação do sexo ou de um avental e provável toucado, pintada em branco, pouco 

espesso e pouco visível. Medidas: 28 cm alt. X 19 cm larg.  

13 - Figura de um provável antropomorfo, pintada em branco, pouco espesso, muito 

esbatida e, portanto, pouco percetível. Está sob a fig. 14. Medidas: 27 cm alt. X 14 larg.  

14 – Teriantropo, figura que conjuga características antropomórficas (tronco e cabeça) 

com outras zoomórficas, mas de forma excêntrica (diversos tipos de patas e caudas), pintada 

em branco, muito claro, pouco espesso. Pouco visível a olho nu. Medidas: 36 cm alt x 43 cm 

larg.  

15-Teriantropo de braços abertos, figura que conjuga características antropomórficas 

(cabeça e pés) com outras zoomórficas (mãos com dois e três dedos e corpo oval), pintada em 

branco, pouco espesso, esbatida, mas mais visível que a fig. 14, em relação à qual parece ter 

alguma afinidade. Medidas: 35 cm alt. X 39 cm larg.  

16- Figura indefinida pintada em branco, pouco espesso, esbatida, representando uma 

forma retangular, aberta na parte inferior. Está sob a fig.15. Medidas: 13 cm alt. X 9 cm larg.  

17- Figura geométrica (traço) pintada em branco, pouco espesso, um pouco esbatida. 

Medidas: 2 cm espessura X 8 cm comp. 

18 - Figura representando um provável antropomorfo, pintada em branco, pouco 

espesso, esbatida e parcialmente visível (cabeça, tronco e pernas). Medidas: 12 cm alt. X 7 cm 

larg.  

19 - Figura indefinida composta por três barras verticais, duas das quais atravessada por 

um traço oblíquo, pintada em branco, pouco espesso, esbatida. Medidas: 37 cm alt. X 28 cm 

larg.  

20 - Figura pintada em branco, pouco espesso e muito esbatida, representando um 

provável zoomorfo, do qual apenas são percetíveis as pernas traseiras e a cauda, tendo sido 
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“cortado” pelas figuras 22 e 23. Poderá pertencer à categoria de figuras de “braços abertos”. 

Medidas: 28 cm alt. X 21 cm larg.  

21 - Figura indefinida pintada em branco, pouco espesso, esbatida, representando uma 

forma de cruz imperfeita. Medidas: 15 cm alt x 15 cm larg.  

22 – Figura geométrica representando uma linha ondulada, pintada em branco, pouco 

espesso, esbatida. Tapa uma pequena parte da Fig. 26 e sobrepõe-se parcialmente à fig. 20. 

Medidas: 8 cm espessura X 58 cm comp.  

23 – “Figura de braços abertos”, provável zoomorfo esquematizado, acéfalo, pintada em 

branco, pouco espesso, esbatida. Juntamente com a fig. 22 parece sobrepor-se à fig. 20, tapando-

a parcialmente. Medidas: 26cm alt. X 25 cm larg.  

24 - Figura geométrica representando um traço horizontal, levemente inclinado, pintado 

em branco, pouco espesso, esbatido. Medidas: 10 cm comp. X 2 cm espessura.  

25 - Traço vertical, levemente curvo, pintado em branco, pouco espesso, esbatido. 

Medidas: 8cm alt. X 2 cm espessura. 

26 - Representação de um provável antropomorfo, em branco, pouco espesso e muito 

esbatida, com possível toucado e cujos braços são impercetíveis, embora o tronco apresente 

uma proeminência que pode indiciar que tenham existido. Medidas: 28 cm alt. X 10 cm larg.  

27 - Representação de um provável antropomorfo, em branco, pouco espesso e um 

pouco esbatida, fazendo uso de um objeto (cachimbo ou instrumento musical?). Cobre uma 

pequena parte da fig. 26. Medidas: 36 cm alt. X 23 cm larg.  

28 - Figura indefinida pintada em branco, pouco espesso, esbatida, uma espécie de 

“hélice com três pás”. Medidas: 9 cm alt. X 6 cm larg.  

29 - Figura em branco alaranjado, pouco espesso, um pouco esbatida, composta por 

diversos elementos – dois antropomorfos, carregando uma tipoia, com o que parece ser um 

zoomorfo (provável cena ligada à caça) ou antropomorfo (morto?). Medidas: 45 cm alt. X 61 

cm larg.  

30 - Figura em branco, pouco espesso, um pouco esbatida, representação de 

antropomorfo carregando algo que não é percetível. Medidas: 27 cm alt. X 18 cm larg.  
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31 - Figura pintada em branco, pouco espesso, esbatida, representando uma figura 

humana que carrega consigo algumas coisas que não são reconhecíveis. Medidas: 36 cm alt. X 

18 cm de larg.  
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Painel 2  

32 - Antropomorfo, pintado em laranja, esquemático, com um braço fletido na cintura e 

outro na cabeça. Poderá estar associado à figura 34. Medidas: 48 cm alt. X 25 cm larg.  

33 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, sendo apenas percetível uma 

mancha de forma irregular. Medidas: 61 cm alt. X 53 cm larg.  

34 - Geométrico complexo, pintado em laranja, composto por duas linhas verticais mais 

alongadas nas extremidades, ligadas por duas verticais, cujo interior é preenchido por três linhas 

verticais paralelas entre si e com as das extremidades. Poderá estar associada à figura 32. 

Representação de uma tipoia? Medidas: 26 cm alt. X 31 cm comp.  

35 - Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, composto por um simples linha 

oblíqua. Medidas: 2 cm espessura X 15 cm comp.  

36 – Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, composto por um simples linha 

côncava. Medidas: 2 cm espessura X 25 cm comp.  

37 – Zoomorfo, pintado em branco, esbatido, representando um quadrúpede com chifres 

(caprídeo?). Medidas: 38 cm alt. X 50 cm comp.  

38 – “Figura de braços abertos”, pintada em branco, representando uma provável um 

zoomorfo “visto de cima”, sendo apenas visível a parte superior do corpo, apenas dois dedos 

numa das mãos, quatro dedos na outra e uma espécie de espigão num dos braços. Está sob as 

figuras 39 e 40. Medidas: 225 cm larg. X 150 cm alt.  

39 – Provável representação de uma tipoia, pintada em branco, esbatido, assumindo uma 

forma retangular, no interior da qual existem alguns traços e uma pequena forma quadrada que 

pode indiciar o transporte de algo. Está sobre a figura 38. Medidas: 20 cm alt. X 53 cm de comp.  

40 – Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das pernas 

e apresentando um braço levantado, com algo na cabeça (espécie de toucado ou penteado?). 

Medidas: 33 cm alt. X 20 cm larg.  

41 - Antropomorfo, pintado em branco, apresentando os braços fletidos na cintura e 

indiciando movimento pela postura das pernas. Medidas: 27 cm alt. X 14 cm larg.  

42 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das pernas 

apresentando os braços levantados, sendo que numa das mãos leva algo comprido (arma?). 
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Também parece ter algo na cabeça (espécie de toucado ou penteado?). Medidas: 35 cm alt. X 

25 cm larg.  
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Painel 3  

43 - Figura Indefinida, pintada em laranja, representada por uma linha de grosso traço, 

arredondada. Poderá estar às figuras 45 e 46. Tem sobreposta a figura 44. Medidas: 16cm alt. 

X 37 cm comp.  

44- Geométrico complexo, pintado em branco, composto por um quadrado linhas 

paralelas verticais, das quais partem várias oblíquas, de tamanhos diversos, chegando a formar 

triângulos ou pequenos retângulos no interior da figura. Possivelmente associada à figura 58, 

pela forma e cor. Está sobre as figuras 43 e 45. Medidas: 54 cm larg. X 59 cm alt.  

45- Figura indefinida, pintada em alaranjado, composta por uma linha de grosso traço 

intermitente, bifurcada na parte superior. Poderá estar associada às figuras 43 e 46. Tem 

sobreposta, parcialmente, a figura 44. Medidas: 17 cm alt.X 70cm comp.  

46 - Figura indefinida, pintada em laranja, composta por várias manchas intermitentes. 

Poderá estar associada às figuras 43 e 45. Medidas: 40cm alt. X 28 cm larg.  

47 - Antropomorfo esquemático, pintada em laranja, apetrechado por diversos outros 

elementos (Armas? Tipo de escudo?). Medidas: 40 cm alt. X 32 cm larg.  

48 - Zoomorfo, pintado em branco, espécie indefinida (canídeo?), aparentemente 

associado às figuras 49, 50, 51, 53 e 54, numa provável cena relacionada com a caça. Está 

sobreposta à figura 52. Medidas: 27 cm alt. X 19 cm comp.  

49 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço levantado como se tencionasse 

advertir ou dar um sinal. Poderá estar associado com as figuras 48, 50,51, 53 e 54, numa 

provável cena relacionada com a caça. Está sobreposta à figura 52. Medidas: 29 cm alt. X 13cm 

larg.  

50 - Antropomorfo, pintado em branco, podendo carregar arma de fogo. Poderá estar 

associado com as figuras 48, 49, 51, 53 e 54, numa provável cena relacionada com a caça. Está 

sobreposta à figura 52. Medidas: 13 cm alt. X 14 cm larg.  

51 - Antropomorfo, pintado em branco, podendo carregar arma de fogo. Poderá estar 

associado com as figuras 48, 49, 50, 53 e 54, numa provável cena relacionada com a caça. Está 

sobreposta à figura 52. Medidas: 22 cm alt. X 22 cm larg.  

52 - Figura indefinida, pintada em laranja, pouco percetível, composta por diversos 

pontos e pequenos traços. Está sob as figuras 48, 46, 50,51,52 e 54. Medidas: 35 cm alt. X 93cm 

comp.  
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53 - Zoomorfo, pintado em branco, evidenciando orelhas ou chifres e uma longa cauda. 

Poderá estar associado com as figuras 48, 49, 50, 51 e 54, numa provável cena relacionada com 

a caça. Poderia ser o alvo da caça. Está sobreposta à figura 52. Medidas: 23cm alt. X 30 cm 

comp.  

54 – Figura indefinida, pintada em branco, formadas por um arco de dupla linha na parte 

direita da figura. Poderá estar associada com as figuras 48, 49, 50, 51 e 53, numa provável cena 

relacionada com a caça, representando um obstáculo ou objeto relacionado com esta atividade. 

Está sobreposta à figura 52. Medidas: 18 cm alt. X 20cm larg.  

55- Figura indefinida, pintada em laranja, composta por uma composição que envolve 

linhas e formas semicirculares unidas entre si. Poderá estar associada à figura 56. Medidas: 

60cm alt. X 99 cm larg.  

56 – Geométrico simples, pintado em laranja, composto por uma linha vertical. Poderá 

estar associada à figura 56. Medidas: 62 cm alt. X 12 cm espessura.  

57 – Antropomorfo, pintado em branco, apresenta uma espécie de toucado na cabeça, 

estando a fazer uso de um objeto (Cachimbo? Instrumento?). Está sobreposta pelas figuras 59, 

60, 61 e 62. Medidas: 75 cm alt. X 35 cm larg.  

58 – Geométrico complexo, pintado em branco, representando uma forma quase 

quadrada, composto por linhas paralelas verticais, atravessadas por outras oblíquas que formam 

figurações retangulares no interior desta figura. Medidas: 25 cm alt. X 22 cm larg.  

59 - Zoomorfo, pintado em branco, bastante esbatido, de espécie indefinida. Está sobre 

a figura 60. Medidas: 22 cm alt. X 28 cm comp.  

60 - Antropomorfo, pintado em branco, bastante estilizado com indicação do sexo 

masculino, apresentando vários adereços ou a excessiva representação das mãos. Está sobre a 

figura 57. Medidas: 84 cm alt. X 42 cm larg.  

61- Geométrico simples, pintado em branco, representando um traço vertical. Medidas: 

16 cm altura X 10 cm espessura.  

62 -Antropomorfo, pintado em branco, muito esquemático, com dupla linha que poderá 

representar o tronco, ou o tronco e um dos braços, podendo indicar uma posição sentada. Está 

sobre a figura 56. Medidas: 60cm alt. X 25 cm larg.  
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63 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida e pouco percetível, formada 

por vários traços unidos entre si. Está ligeiramente sob a figura 65. Medidas: 34 cm alt. X 30cm 

comp.  

64 – Zoomorfo, pintado em branco, de espécie indefinida, apresentando longas orelhas 

ou chifres e uma das patas dianteiras fletida ou algo que liga as patas traseiras às dianteiras 

(Espécie de armadilha? Corda?). Está ligeiramente sob a figura 65, com a qual pode estar 

associada. Medidas: 28 cm alt. X 25 cm comp.  

65 - Zoomorfo, pintado em branco, de espécie indefinida, apresentando longas orelhas 

ou chifres e uma pequena cauda. Está ligeiramente sobre as figuras 63 e 64, sendo que pode 

estar associado a esta última. Medidas: 28 cm alt. X 30 cm comp.  

66 – Antropomorfo esquemático, pintado em branco, sendo apenas visível a parte 

superior do corpo, com indicação dos braços erguidos que seguram algo ao nível dos ombros 

(provável arma de fogo?). Medidas: 16 cm alt. X 18 cm larg.  

67 - Antropomorfo esquemático, pintado em branco, com um dos braços erguidos que 

segura algo ao nível dos ombros (provável arma de fogo?) e o outro fletido ao nível da cintura. 

Medidas: 36 cm alt. X 30 cm larg.  

68 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma forma retangular, da 

qual sai um pequeno traço na parte superior e dois outros na parte inferior. Não se exclui a 

possibilidade de ser um antropomorfo muito estilizado. A metade inferior do seu interior 

encontra-se subdividida em dois pequenos quadrados e cinco retângulos. Poderá estar associada 

às figuras 69 e 70. Medidas: 35 cm alt. X 16 cm larg.  

69 – Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, de braços 

erguidos, transportando algo numa das mãos (Arma? Pau?). Poderá estar associado às figuras 

68 e 70. Medidas: 34 cm alt. X 19 cm larg.  

70 – Zoomorfo, pintado em branco, de espécie indefinida (equídeo?), apresentando 

orelhas e tendo algo no lombo (Mercadoria? Corda? Sela?). Poderá estar associado às figuras 

68 e 69. Medidas: 15 cm alt. X 25 cm comp.  

71 - Zoomorfo, pintado em branco, apresentando longos chifres (caprídeo?) ou orelhas 

e cauda. Medidas: 23 cm alt. X 40 cm comp.  

72 – Figura indefinida, pintada em branco, de forma cruciforme, podendo representar 

um antropomorfo muito estilizado. Medidas: 62 cm alt. X 85 cm larg.  
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73 – Figura composta por dois antropomorfos, com penteados ou toucados evidentes, 

transportando uma tipoia onde jaz um zoomorfo um outro antropomorfo, pintada em branco. 

Medidas: 51 cm alt. X 54 cm larg.  
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Painel 4  

74 – Antropomorfo, pintado em branco, apresenta uma espécie de vestimenta ao nível 

dos joelhos (saia?), com apenas um braço visível e indicação dos dedos da mão e num dos pés, 

apesar de estarem os dois visíveis. Poderá estar associada às figuras 75, 76 e 77. Medidas: 47 

cm alt. X 25 cm larg.  

75 – Figura indefinida, pintada em branco, formada por um traço grosso em forma “<”, 

um pouco inclinado. Poderá estar associada às figuras 75, 76 e 77. Medidas: 15 cm alt. X 11 

cm larg.  

76 - Figura indefinida, pintada em branco, formada por uma linha em forma de “L”, um 

pouco inclinada, encimada por uma outra côncava. Medidas: 23 cm alt. X 13 cm larg.  

77 - Figura indefinida, pintada em branco, assume uma forma cruciforme, podendo ser 

a representação estilizada de um antropomorfo. Poderá estar associada às figuras 75, 76 e 77. 

Medidas: 19 cm alt. X 15 cm larg.  

78 – Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, com braços afastados do corpo e 

perceção de três dedos numa das mãos, enquanto as pernas surgem num único traço que apenas 

bifurca para dar a sensação de pés. Medidas: 81 cm alt. X 42 cm larg.  

79 – “ Figura de braços abertos”, pintada em branco, podendo ser a representação de 

uma antropomorfo, com indicação do sexo masculino ou de um zoomorfo “visto de cima”, com 

indicação de dedos nas mãos e nos pés e de algo que pende da cabeça ou do focinho. Medidas: 

100 cm alt. X 134 cm larg.  

80 – Antropomorfo, pintado em laranja, esquemático, com um braço fletido na cintura 

e o outro segurando algo comprido (Arma? Vara?). Está sobre a figura 79 e sob a figura 81. 

Poderá estar associada com a figura 81. Medidas: 38 cm alt. X 45 cm larg.  

81 – Figura esquemática composta por dois antropomorfos, pintada em laranja, virados 

um para o outro, segurando dois objetos retilíneos compridos (Armas? Varas?), estando um em 

posição superior, ao nível da cabeça, e o outro ao nível da cintura (Atividade lúdica? Combate?). 

Está sobre as figuras 79 e 80. Poderá estar associada com a figura 81. Medidas: 32 cm alt. X 

38cm larg.  

82 - Zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, representando um quadrúpede com 

chifres longos (bovídeo?). Está sob as figuras 83, 84 e 85 e ligeiramente sobre a figura 90. 

Medidas: 40 cm alt. X 53cm larg.  
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83 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, sendo um linha vertical, com 

pequenos traços horizontais laterais na parte superior (braços?), poderá ser a representação 

estilizada de um antropomorfo. Poderá estar associada às figuras 84 e 85. Medidas: 22 cm alt.X 

8 cm espessura.  

84 - Figura indefinida, pintada em branco, traduz-se numa linha vertical, que termina 

com pequenos traços na parte inferior (indicação do sexo masculino e pés?), poderá ser a 

representação estilizada de um antropomorfo. Poderá estar associada às figuras 83 e 85. 

Medidas: 19 cm alt. X 6 cm espessura.  

85 - Figura indefinida, pintada em branco, traduz-se numa linha vertical, que termina 

com dois pequenos traços na parte inferior (indicação dos pés?), poderá ser a representação 

estilizada de um antropomorfo. Poderá estar associada às figuras 83 e 84. Medidas: 26 cm alt. 

X 7 cm espessura.  

86 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com longas orelhas ou chifres 

(caprídeo?). Está sobre a figura 79. Poderá estar associado à figura 87. Medidas: 32cm alt. X 

37 cm comp.  

87 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com longas orelhas ou chifres 

(caprídeo?). Poderá estar associado à figura 86. Medidas: 20cm alt. X 30 cm comp.  

88 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma forma quadrada, com 

várias linhas oblíquas em direções opostas, formando uma espécie de reticulado. Do lado 

direito, existe uma linha colada ao quadrado que forma um triângulo, do qual sai uma linha 

oblíqua, arredondada. Poderá estar associada à figura 100. Medidas: 47cm alt. X 24 cm larg.  

89 - Figura de braços abertos”, pintada em branco, podendo ser a representação de uma 

antropomorfo ou de um zoomorfo “visto de cima”, com indicação de quatro dedos em cada 

mãos, sendo visível apenas do troco para cima. Está por baixo das figuras 90, 95, 96 e 97. 

Medidas: 70 cm alt. X 125 cm larg.  

90 - Figura Indefinida, pintada em branco, esbatida, formada por uma mancha 

aproximadamente retangular, que acompanha e se sobrepõe ao tronco da figura 89. Medidas: 

30 cm alt. X 25 cm larg.  

91 - Figura indefinida, pintada em vermelho, composta por duas linhas em forma de 

arco. Está sobre a figura 93 e por baixo da figura 92. Medidas: 25 cm alt. X 27cm larg.  
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92 – Figura, pintada em branco, composta por um antropomorfo, com braço fletido na 

cintura e o outro colocado na outra figura desta composição, uma figura indefinida, formada 

por várias linhas, sendo que duas são mais evidentes e longas, uma na vertical e outra na 

horizontal (Espécie de arma?). Está sobre as figuras 91 e 92. Medidas: 17 cm alt. X 18 cm larg.  

93 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por uma mancha 

em forma de “U”, um pouco inclinado. Poderá estar associada à figura 99. Está sob as figuras 

91 e 92. Medidas: 30 cm alt. X 40 cm larg.  

94 – Antropomorfo, pintado de branco, representado com indicação do sexo masculino, 

apontando um objeto comprido ao nível do pescoço (Arma de fogo?). Medidas: 30 cm alt. X 

40 cm larg.  

95 – “Figura de braços abertos”, pintada em branco, esbatida, podendo ser a 

representação de uma antropomorfo, com indicação do sexo masculino, ou de um zoomorfo 

“visto de cima”, com indicação de três dedos em cada mão. Está por baixo das figuras 96 e 98 

e sobre a figura 89. Medidas: 55 cm alt. X 45 cm larg.  

96 – Figura indefinida, pintada em vermelho, sendo apenas percetível uma mancha 

irregular descontínua. Está por cima das figuras 89 e 95. Medidas: 45 cm alt. X 75 cm larg.  

97 – Forma indefinida, pintada em branco, esbatida, formada por um traço vertical cuja 

extremidade superior termina em forquilha. Está sobre a figura 89 e ligeiramente sobre a figura 

90. Poderá estar associado à figura 98. Medidas: 16 cm alt. X 10 cm larg.  

98 – Zoomorfo, pintado em branco, esbatido, quadrúpede, com pequenas orelhas e 

cauda longa (canídeo?). Está sobre as figuras 93 e 95. Poderá estar associado à figura 97. 

Medidas: 18 cm alt. X 18 cm comp.  

99 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, constituída por uma mancha 

de forma ovoide. Poderá estar associada à figura 93. Medidas: 29 cm alt. X 40 cm larg.  

100 – Geométrico complexo, pintado em branco, representado sob a forma de quadrado, 

com várias linhas horizontais e verticais, no seu interior, que formam uma espécie de reticulado. 

Poderá estar associado com a figura 88. Medidas: 22 cm alt. X 16 cm larg.  
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Painel 5  

101 – Provável representação parcial de um zoomorfo “visto de cima”, pintado em 

branco, muito esbatido, mas com preenchimento completo, sendo apenas visível a parte traseira 

(patas e cauda). Medidas: 45 cm al.t x 30 larg.  

102 - Figura indefinida, pintada em branco, formando uma forma semelhante a um “U” 

inclinado, muito esbatida. Medidas: 20 cm alt. x 15 larg.  

103 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, semelhante a um “9” invertido. 

Poderá estar associada às figuras 104A e 104B. Medidas: 45 cm alt. x 30 cm larg.  

104A – Provável composição composta por um antropomorfo sobre um zoomorfo 

(equídeo?), pintado em branco. Poderá estar associada às figuras 103 e 104B. Medidas: 40 cm 

alt. x 30 cm comp.  

104B - Figura indefinida, pintada em branco, formando uma pequena mancha que se 

aproxima de uma forma em “L”. Poderá estar associada às figuras 103 e 104A. Medidas: 10 cm 

alt. x 12 larg.  

105 – Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, com um braço levantado e algo à 

cintura (Acessório? Arma?). Medidas: 30 cm alt. x 13 larg.  

106 – Antropomorfo, pintado em branco, muito esquemático, com extremidades quase 

ramiformes numa alusão aos dedos e cabelos, encimado por uma linha geométrica côncava. 

Medidas: 50 cm alt. x 25 cm larg.  

107 – Figura cruciforme, representando, provavelmente, um antropomorfo esquemático, 

pintado em branco. Medidas: 12 cm alt. x 8cm larg.  

108 – Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino e apontando 

um objeto comprido (Arma?). Medidas: 21 cm alt. X12 cm larg.  

109 A – Figura indefinida, semelhante a um “V” invertido, embora um pouco boleada, 

pintada em branco. Está encostada à figura 111. Medidas: 11cm alt. x 14cm larg.  

109B – Figura indefinida, semelhante a um “P” invertido e tombado, pintada em branco. 

Medidas: 13 cm alt. x 24 cm comp.  

110 - Geométrico simples, pintado em vermelho, composto por uma linha, descontínua 

que quase forma um retângulo. Está sobre as figuras 103,104A, 109B. Medidas: 5cm espess. x 

40 cm alt.  
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111 A – Geométrico complexo, pintado em branco, representando um retângulo 

preenchido por várias linhas verticais paralelas entre si e algumas linhas oblíquas. Medidas: 25 

cm alt. x 20 cm larg.  

111B – Figura indefinida, pintada em branco, composta por quatro traços verticais 

oblíquos que parte de uma mesmo ponto, alargando sob a forma de leque. Medidas: 40 cm alt. 

x 40 comp.  

111 C- Figura de braços abertos, pintado em branco, com braços abertos, um dos quais 

fletido, podendo representar um zoomorfo “visto de cima” ou um antropomorfo com indicação 

do sexo masculino exagerado. Está sobre as figuras 109A e 114. Medidas: 50cm alt. x 35 cm 

larg.  

112 – Figura indefinida, pintada em branco, composta por diversos traços. Medidas: 15 

cm alt. X 25 cm larg.  

113 – Antropomorfo, pintado em negro, evidenciando grande dinamismo pela posição 

das pernas e braços (Dançando? Correndo?).Medidas: 10 cm alt. x 20 larg.  

114 – Antropomorfo, pintado em laranja, representado com as pernas grossas, ancas e a 

cintura larga, com um dos braços fletidos na cintura. Por baixo da figura 111C. Medidas: 60 cm 

alt. x 42 cm larg.  

115 - Figura, pintada em negro, composta por um geométrico, representado por um 

quadrado, sendo que do vértice inferior direito parte uma linha sobre a qual parece estar, na 

outra extremidade, um antropomorfo esquemático. Poderá estar associada às figuras 122, 123, 

124 e 125. Medidas: 15 cm alt. x 32 cm larg.  

116 – Figura indefinida, pintada em laranja, composta por duas manchas, das quais uma 

semicircular. Poderá estar associada à figura 114. Está sobre a figura 117. Medidas: 18 alt. x 

20cm larg.  

117 – Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, sendo apenas visível um dos braços 

e as pernas. Está por baixo da figura 116. Medidas: 35 cm alt. x 15 cm larg.  

118A - Antropomorfo, pintado laranja, com um dos braços fletidos ao nível da cintura 

e tronco alongado num único traço, parecendo estar sentado. Está sobreposto pelas figuras 119 

e 120. Medidas: 92 cm alt. x 47 cm larg.  

118B – Provável antropomorfo esquemático, pintado em vermelho, cujo tronco assume 

a forma de um losango. Está sobre a figura 119. Medidas: 60cm alt. x 15cm larg.  
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119 – Geométrico complexo, pintado em branco, representando um retângulo 

imperfeito, com várias linhas no seu interior, formando uma espécie de reticulado. Está sobre a 

figura 118A e por baixo da 118B. Medidas: 60 cm alt. x 40 cm larg.  

120 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um retângulo cuja base 

apresenta um reticulado. As partes laterais superiores são adornadas por semicírculos. Está 

sobre a figura 118A. Medidas: 42 cm alt x 83 cm larg.   

121 – Figura indefinida, pintada em negro, composta por um traço grosso, quase em 

forma de “L” tombado. Medidas: 18 cm alt x 25 cm larg.  

122 - Antropomorfo, pintado em negro, representado com os braços fletidos na cintura. 

Provavelmente associado às figuras 115, 123, 124 e 125. Medidas: 18 cm alt. x 10 cm larg.  

123 - Antropomorfo, pintado em negro, representado com os braços no ar. 

Provavelmente associado às figuras 115, 122, 124 e 125. Medidas: 8cm alt.x 5 cm larg.  

124 - Antropomorfo, pintado em negro, representado com um braço fletido na cintura e 

outro levando algo ou apontando (Arma de fogo?) diretamente à figura 125. Provavelmente 

associado às figuras 115, 122, 123 e 125. Medidas: 15 cm alt.x 22 cm larg.  

125 - Antropomorfo, pintado em negro, representado com os braços no ar, um dos quais 

tocando a cabeça. Provavelmente associado às figuras 115, 122, 123 e 124. Medidas: 10 cm 

alt.x7 cm larg.  

126 – Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, representado de perfil, como se 

estivesse a correr, com um braço mais à frente do que o outro, assim como as pernas. Medidas: 

62 cm alt x 27 cm larg.  

127 – Zoomorfo, pintado em laranja, muito estilizado, como se fosse visto de cima, com 

as patas estendidas para o lado, cauda e orelhas longas. Medidas: 32 cm alt. X 38 cm comp.  

128 - Antropomorfo, pintado em branco, representado de perfil, indiciando movimento, 

como se estivesse a correr ou a dançar, pernas e braços abertos. Medidas 22 cm alt x 25 cm 

larg.  

129 - Provável representação de tipoia, pintada em branco, composta por uma linha 

horizontal da qual pende uma representação semicircular rendilhada, com a possível 

representação de dois antropomorfos, muito esquemáticos, em cada uma das extremidades, 

cujos braços seguram a tipoia. Medidas: 35 cm alt x 86cm comp.  
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130 – Figura composta por um zoomorfo sobre um geométrico, pintada em branco. O 

zoomorfo, quadrúpede, apresenta longas orelhas e uma cauda muito comprida; o geométrico 

sobre o qual está o zoomorfo, corresponde a um retângulo preenchido por duas linhas cruzadas 

(Eventual armadilha? Cerca?). Medidas: 42 cm alt. x 35 cm larg.  

131 – Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, sendo apenas 

percetível os membros inferiores, indiciando movimento pela postura que apresentam. 

Medidas: 20 cm alt. x 20 cm de larg.  

132 - Provável antropomorfo, pintado em negro, indiciando movimento e segurando 

algo numa das mão. Poderá estar associada com as figuras 115, 122, 123, 124 e 125. Medidas: 

7 cm alt. x 10 cm de larg.  

133 – Figura indefinida (antropomorfo?), pintado em negro, representada por traços que 

chegam a forma um pequeno círculo na parte inferior. Poderá estar associada com as figuras 

115, 122, 123, 124, 125 e 132. Medidas: 10cm de larg. x 8cm de alt.  

134 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, representada por duas linhas 

paralelas. Medidas: 6 cm de larg. x 10 cm de larg.  
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Painel 6  

135 – Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, sendo percetível uma 

linha que poderá corresponder ao corpo e uma parte da perna, um braço fletido na cintura e 

parte de outro. Medidas: 46 cm de larg. x 37 cm de larg.  

136 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das pernas, 

com indicação do sexo masculino, um braço fletido na cintura e outro mantendo apontada uma 

eventual arma de fogo. Medidas: 43 cm alt x 47 cm larg.  

137- Antropomorfo, pintado em branco, muito esquemático, indiciando movimento pela 

postura das pernas e braços, segurando à sua frente um grande objeto (Arma? Escudo? 

Instrumento?). Medidas: 40cm alt x 22 cm larg.  

138 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos na extremidades, 

virados um para o outro, com objetos junto ao rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?), no meio 

dos quais existe uma complexa forma geométrica formada por linhas na parte superior, podendo 

ser a representação de uma tipoia com outro antropomorfo ou um zoomorfo no seu interior, mas 

por baixo da qual existe uma outra figura, quadrada, dividida em quatro partes por linhas 

cruzadas, sendo que cada parte é preenchida por vários pontos. Podendo o conjunto representar 

uma estrutura complexa (Túmulo? Armadilha? Transporte de alguém importante?). Medidas: 

53cm alt x 50 cm larg.  

139 - Antropomorfo, pintado em branco, um braço fletido na cintura, de onde sai para a 

parte de trás da figura algo muito comprido e retilíneo (Espada? Arma);o outro braço segura 

algo também comprido que parte do rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Medidas: 64 cm 

alt x 73 cm larg.  

140 – Figura indefinida, pintada em branco, sendo uma mancha que se aproxima da 

forma de um losango imperfeito. Medidas: 9 cm alt x 24 cm larg.  

141 - Antropomorfo, pintado em branco, parecendo estar numa posição sentada, com 

um braço descido e o outro braço segurando algo que parte do rosto (Cachimbo? Instrumento 

sonoro?). Medidas: 36 cm alt x 28 cm larg.  

142 - Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, indiciando movimento pela 

postura das pernas e braços. Medidas: 45cm alt x 35 cm larg.  

143 - Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, sendo apenas percetível um 

braço fletido na cintura e segurando algo junto ao tronco. Medidas: 17cm alt x 20 cm larg.  
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144 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, composta por algumas linhas 

verticais e horizontais, algumas das quais boleadas. Medidas: 18 cm alt x 37 cm comp.  
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Painel 7  

145 – Antropomorfo, pintado em vermelho, com indicação de um braço levantado, 

segurando algo comprido, em posição vertical (Arma – lança ou espada?). Poderá estar 

associado à figura 151. Medidas: 50cm alt x 23 cm larg.  

146 - Antropomorfo, pintado em vermelho, muito esquemático, formado por linhas, mas 

dando a impressão de movimentos pela postura das pernas. Medidas: 40cm alt x 25 cm larg.  

147 – Figura indefinida, pintada em vermelho, muito esquemática, formada por três 

formas ovoides colocadas umas sobre as outras, em forma de torre, encimada por uma linha 

côncava, podendo ser a representação estilizada de um zoomorfo ou de um antropomorfo. 

Medidas: 25 cm alt x 19 cm larg.  

148 – Geométrico complexo, pintado em branco, esbatido, formado por uma foram 

retangular preenchida por linhas oblíquas em direções opostas, formando um reticulado. 

Medidas: 20 cm alt x 30 cm comp. 

149 - Provável antropomorfo, pintado em branco, esbatido, muito esquemático, sendo 

apenas visível uma parte do corpo e um braço fletido na cintura. Medidas: 15 cm alt x 13 cm 

larg.  

150 – Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, formada por uma linha vertical 

coroada por um círculo. Medidas: 31 cm alt x 11 cm larg.  

151 – Antropomorfo, pintado em vermelho, com os braços fletidos na cintura, com 

indicação de algo ao seu lado, formado por um pequeno traço. Poderá estar associado à figura 

145. Medidas: 40cm alt x 25 cm larg.  

152 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, aliando formas cruciformes, 

a outras mais irregulares, podendo ser a representação de pelo menos um antropomorfo 

esquemático associado a algum tipo de estrutura. Medidas: 45cm alt x 70 cm comp.  

153 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular 

vertical, reticulada no interior, podendo ser um figuração antropomórfica, dado que apresenta 

nos dois vértice superiores traços que podem corresponder a braços, dos quais um segura algo 

e ainda na parte central superior um círculo que assenta num outro traço, como se se tratasse do 

pescoço e cabeça. Poderá ser a representação de uma espécie de armadura ou traje? Está sobre 

a figura 154. Medidas: 63cm alt x 50 cm larg.  
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154 – Geométrico complexo, pintado em vermelho, formado por uma espécie de rosácea 

recortada de quatro pontas. Está por baixo da figura 153. Medidas: 10cm alt x 10 cm larg.  

155 – Figura indefinida, pintada em vermelho, aproximando-se de uma fora de “R”, 

podendo corresponder à representação de um antropomorfo, estilizado com os braços fletidos 

na cintura e uma das pernas em movimento (Corrida? Dança?). Medidas: 17cm alt x 19 cm larg.  

156 – Provável antropomorfo, pintado em branco, de forma cruciforme, encimado por 

um círculo. Medidas: 38 cm alt x 15cm larg.  

157 – Figura indefinida, pintada em branco, formada por uma mancha da qual restam 

alguns pequenos traços que partem de um ponto central. Medidas: 8 cm alt x 13cm larg.  

158 – Provável representação de uma tipoia, pintada em branco, esbatida, representada 

por um traço horizontal, do qual pende uma figura semicircular, sem preenchimento. Medidas: 

15cm alt x 56 cm comp.  

159 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um retângulo horizontal 

cujos vértices se prolongam sob a forma de simples traços. Está ligeiramente sob as figuras 160 

e 161 com as quais poderá estar associada. Medidas: 8 cm alt x 22 cm comp.  

160 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com indicação dos sexo 

masculino e de braços e pernas abertos. Está ligeiramente sob as figuras 159 e 162. Poderá estar 

associado às figuras 159 e 161. Medidas: 23 cm alt x 17 cm larg.  

161 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com indicação dos braços 

fletidos na cintura, sendo a parte inferior representada apenas por uma linha simples. Está 

ligeiramente sob a figura 159. Poderá estar associado às figuras 159 e 160. Medidas: 25 cm alt 

x 16 cm larg.  

162 – Geométrico complexo, pintado em vermelho, constituído por uma forma oval, 

preenchida por várias linhas oblíquas em direções opostas que formam uma reticulado. Está 

sob as figuras 160 e 163. Medidas: 33 cm alt x 15 cm larg.  

163 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, de corpo alongado, com longa 

comprida, orelhas ou chifres pequenos. Está sobre a figura 162. Medidas: 17cm alt x 64 cm 

comp.  

164 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, de corpo alongado, com longa 

comprida, orelhas ou chifres pequenos. Está sob a figura 166. Medidas: 15cm alt x 47 cm comp.  
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165 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma espécie de rosácea, 

composto por um círculo subdividido no seu interior por diversas linhas que convergem para o 

centro. Está sob a figura 166. Medidas: 11 cm de diâmetro.  

166 – Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, 

transportando algo à cintura que assume a forma de um pequeno círculo totalmente preenchido 

e apontado algo (Arma?) ou transportando uma espécie de tipoia. Está sobre as figuras 164 e 

165. Medidas: 24cm alt x 34 cm larg.  

167 - Antropomorfo, pintado em branco, transportando algo (Instrumento sonoro? 

Cachimbo?) numa das mãos cujo braço está levantado, sendo que o outro está fletido na cintura. 

Está sob a figura 170. Medidas: 25cm alt x 20cm larg.  

168 - Antropomorfo, pintado em branco, apontando algo (Arma de fogo?) com um dos 

braços, sendo que o outro está fletido na cintura. Medidas: 21cm alt x 22cm larg.  

169 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das pernas 

e braços (Corrida? Dança?). Poderá estar associado à figura 170. Medidas: 20cm alt x 15cm 

larg.  

170 - Antropomorfo, pintado em branco, sendo apenas visível a parte superior do corpo 

e respetivos membros. Poderá estar associado à figura 169. Está sobre as figuras 169 e 171. 

Medidas: 26cm alt x 21cm larg.  

171 – Teriantropo, pintado em branco, esbatido, apresentando indícios de formas 

antropomórficas (corpo, braços e pernas) com outras zoomórficas (cabeça comprida ou bico). 

Está sob a figura 170. Medidas: 26cm alt x 18cm larg.  

172 - Antropomorfo, pintado em branco, com os braços no ar. Poderá estar associado à 

figura 173. Medidas: 17cm alt x 12cm larg.  

173 – Zoomorfo, pintado em branco, representando uma provável ave, com indicação 

de pequenas garras e grande bico. Poderá estar associado à figura 172. Está ligeiramente sob a 

figura 174. Medidas: 19cm alt x 14cm larg.  

174 – “Figura de braços abertos”, pintada em vermelho, com braços abertos, podendo 

representar um zoomorfo “visto de cima”, com indicação de garras ou dedos, cauda e focinho 

alongado ou bico, sendo a cabeça e o corpo constituído por dois círculos encostados. Está 

ligeiramente sobre a figura 173. Medidas: 44 cm alt x 47cm larg.  
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175 – Figura pintada em branco, esbatida, composta por dois antropomorfos nas 

extremidades, eventualmente um terceiro, na parte central, ligados por uma figura geométrica 

complexa, formada por diversas linhas horizontais que unem as figuras das extremidades, 

preenchida por diversas outras linhas verticais e oblíquas. Medidas: 24 cm alt x 49cm comp.  

176 - Antropomorfo, pintado em branco, transportando algo (Instrumento sonoro? 

Cachimbo?) numa das mãos cujo braço está levantado, sendo que o outro está fletido na cintura. 

Está sob a figura 170. Medidas: 23cm alt x 19 cm larg.  

177 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formando uma mancha de 

forma irregular, sendo percetíveis alguns traços oblíquos que partem de um horizontal (provável 

zoomorfo?). Medidas: 17cm alt x 17 cm larg.  

178 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo robusto, cauda e orelhas 

compridas. Poderá estar associado à figura 179, naquilo que parece ser uma cena de 

perseguição. Medidas: 20cm alt x 27cm comp.  

179 – Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das mãos 

e pés (corrida?). Poderá estar associado à figura 178, naquilo que parece ser uma cena de 

perseguição. Medidas: 22cm alt x 17cm comp.  

180 - Antropomorfo, pintado em branco, transportando algo (Instrumento sonoro? 

Cachimbo?) numa das mãos cujo braço está levantado, sendo que o outro está fletido na cintura, 

com indicação do sexo masculino e dos dedos dos pés. Está sob a figura 174 e sobre a figura 

181. Medidas: 39cm alt x 25 cm larg.  

181- Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular 

vertical, preenchida por linhas horizontais, sendo que de um vértices superiores sai uma linha 

horizontal e de um vértice inferiores, uma linha vertical. Medidas: 25cm alt x 24cm larg.  

182 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um semicírculo raiado no 

interior, do qual sai um pequeno traço vertical na parte superior. Está sob a figura 180. Medidas: 

21cm alt x 23 cm larg.  

183A – Zoomorfo, pintado em branco, representado com o corpo alongado, cauda e 

orelhas ou chifres compridos. Está sobre a figura 183B. Medidas: 25cm alt x 56 cm comp. Fase 

IV. 

183B – Geométrico simples, pintado em vermelho, constituído por um cruciforme 

formado por duas linhas. Está sobre a figura 183A. Medidas: 13cm alt x 11 cm larg.  
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184 - “Figura de braços abertos”, pintada em branco, podendo representar um zoomorfo 

“visto de cima” ou um antropomorfo com indicação exagerada do sexo masculino. Poderá estar 

associada às figuras 185 e 186. Medidas: 24 cm alt x 25cm larg.  

185 – Provável “figura de braços abertos”, pintada em branco, podendo representar um 

zoomorfo “visto de cima” ou um antropomorfo com indicação exagerada do sexo masculino. 

Poderá estar associada às figuras 184 e 186. Medidas: 8 cm alt x 7cm larg.  

186 – Figura indefinida, pintada em branco, podendo ser a representação de um 

antropomorfo, mas é pouco percetível. Poderá estar associada às figuras 184 e 185. Medidas: 

10 cm alt x 6cm larg.  

187 – Antropomorfo, pintado em branco, representado com os braços fletidos na cintura 

e indicação dos dedos das mãos, com eventual toucado ou penteado especial. Poderá estar 

associado à figura 188. Medidas: 31 cm alt x 17cm larg.  

188 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um círculo completamente 

preenchido. Poderá estar associado à figura 187. Medidas: 8 cm de diâmetro. 

189 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por dois quadrados 

preenchidos por linhas oblíquas em diferentes direções, formando uma espécie de reticulado 

cruciforme, por cima dos quais, passa uma linha horizontal. Está ligeiramente sob a figura 190. 

Medidas: 17 cm alt x 38 cm comp.  

190 – Antropomorfo, pintado em negro, representado com os braços fletidos na cintura 

e indicação do sexo masculino. Está ligeiramente sobre a figura 189. Medidas: 33 cm alt x 17 

cm larg.  

191 – Figura indefinida, pintada em vermelho, formada por um círculo, do qual saem 

para cada lado dois traços que se assemelham a pernas fletidas com pés (figura parcialmente 

pintada?). Medidas: 15 cm alt x 23 cm larg. 
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Painel 8  

192 – Provável representação de tipoia pintada em branco. Medidas: 24cm altura x 52 

cm comp.  

193 – Figura geométrica complexa pintada em branco. Apresenta forma retangular 

preenchida por traços diversos, uns mais arredondados nas extremidades da figura, outros retos 

juntos a estes e ainda outros formando no centro da figura vários “ v” invertidos. Medidas: 8 

cm alt. x 18 larg.  

194 – Antropomorfo pintado em branco, representado com os braços esticados para os 

lados, contribuindo para dar a impressão de movimento e dinamismo à figurar. Medidas: 20 cm 

alt. x 18 cm larg.  

195 - Antropomorfo pintado em branco, com braços fletidos levantados e pernas abertas, 

indicando movimento. Parece estar associado à figura 194. Medidas: 18 cm alt x 9 larg.  

196 – Zoomorfo pintado em branco, com a cabeça impercetível. Medidas: 14 cm alt. x 

22cm larg.  

197 – Provável antropomorfo esquemático pintado em branco. Medidas: 22 cm alt. x 

16cm larg.  

198 – “Figura de braços abertos” pintada em branco, parcialmente desgastada, sobretudo 

na parte inferior; encontra-se por baixo da figura 199. Medidas: 40 cm alt. x 35 cm larg.  

199 - Dois antropomorfos transportando aos ombros uma tipoia. Figura sobreposta à 

198. Medidas: 62 cm comp x 30 cm alt.  

200 – Representação de zoomorfo com orelhas alongadas e cauda comprida., pintado 

em branco. Medidas: 15 cm alt. x 25 cm larg.  

201 – Figura indefinida pintada em branco, formada por diversos traços ligados entre si, 

uns retos, outros arredondados, mas que no seu conjunto não apresentam uma forma 

identificável. Medidas: 8cm alt. x 12 comp.  

202 – Figura esquemática representando dois prováveis antropomorfos, provavelmente 

sentados, um em cada ponta, virados um para o outro, segurando algo ou ligados por algo que 

pode corresponder a instrumentos ou outros objetos, visando representar uma ação específica. 

Medidas: 30 cm alt. x 35 cm comp.  
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203 - Figura geométrica complexa, pintada em branco, apresentando três linhas na 

vertical paralelas e no interior linhas oblíquas e direitas a unir as anteriores. Medidas: 30 cm 

alt. x 22cm larg.  

204 - Figura de um antropomorfo, pintado em negro, de braços fletidos em diferentes 

posições e pernas abertas indicando a ideia de movimento (parece correr). Medidas: 15cm alt.x 

18cm larg.  

205 - Figura geométrica complexa pintada em branco, formada por três linhas verticais 

paralelas, ligadas entre si por quatro traços horizontais paralelos, formando um retângulo, 

grosso modo, na parte superior, de onde partem várias linhas paralelas entre si, na parte inferior 

da figura. Medidas: 16 cm alt x 28 cm larg.  

206 - Inscrição pintada em branco. Provável representação maiúscula das letras “I”, “T” 

e “A”. Medidas: 26 cm alt. x 36 cm larg.  

207 – “Figura de braços abertos” em branco sujo, sendo apenas visível a parte superior 

da figura. Um dos prováveis braços termina sob a forma de três dedos. Está sob as figuras 208 

e 209. Medidas: 35 cm alt. x 62 cm larg.  

208- Figura geométrica representando um traço vertical pintado em branco, com ligeira 

curva para a direita na parte inferior. A parte inferior está sobre a figura 207. Medidas: 2 cm 

espessura x 15 cm alt.  

209 – “Figura de braços abertos”, representando um provável antropomorfo muito 

esquemático, como se estivesse deitado ou uma espécie de exercício acrobático, pintada em 

vermelho. Está sobre as figuras 207 e 211. Medidas: 49 cm alt x 42 cm larg.  

210 – Figura geométrica representando uma linha ondulada na horizontal, pintada em 

branco. Está sob as figuras 211 e 218. Medida28 cm alt. x 60 cm larg.  

211- Figura geométrica complexa, representando um retângulo preenchido por três 

linhas verticais paralelas ligadas por várias linhas oblíquas. Está sobre a figura 210 e sob a 209 

e 213. Medidas: 37 cm alt. x 30 cm larg.  

212 – Antropomorfo pintado em branco representado de pé, com um braço na cintura e 

outro segurando um cachimbo ou um instrumento. Provável associação com a figura 213. 

Medidas: 53 cm alt. x  33  cm larg.  

213 – Zoomorfo representando talvez um canídeo. Provável associação à figura 212. 

Está sobre as figuras 214 e 211. Medidas: 20 cm alt. x 43 cm comp.  
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214 – Figura geométrica simples, pintada em branco, representando um linhas que 

formam um retângulo. Está por baixo das figuras 213, 215 e 216. Medidas: 26cm alt.x 57 cm 

larg.  

215 – Antropomorfo esquemático, pintado em branco, de pé, com um braço na cintura 

e o outro segurando cachimbo ou instrumento musical (?). Associada às figuras 216 e 217. Está 

sobre a figura 214. Medidas: 28 cm alt. x 36 cm larg.  

216 – Antropomorfo esquemático, pintado em branco, sentado, com um braço na cintura 

e o outro segurando cachimbo ou instrumento musical (?). Associada às figuras 215 e 217. Está 

sobre as figuras 212 e 214. Medidas: 27cm alt x 28cm larg.  

217 – Antropomorfo esquemático, pintado em branco, provavelmente sentado, com um 

braço numa perna e o outro, apoiado na outra perna, segurando cachimbo ou instrumento 

musical (?). Associada às figuras 215 e 216. Medidas: 23 cm alt x 124cm larg.  

218 – Antropomorfo esquemático, pintado em branco, provavelmente com indicação do 

género (sexo masculino),com um braço na cintura outro segurando um objeto (instrumento 

musical?). Parcialmente sobre a figura 210. Medidas: 27 cm alt. x 17 cm larg.  

219 – Figura geométrica complexa, pintada em branco, representando um retângulo 

preenchido por linhas oblíquas diversas e do qual sai na parte exterior direita um triângulo 

preenchido por uma linha vertical. Medidas: 19 cm alt x 32 cm larg.  

220- Figura geométrica simples, pintada em branco, representando uma linha 

meandriforme com uma pequena mancha na parte inferior direita. Medidas: 8 cm alt. x 10 cm 

comp. Está parcialmente por baixo da figura 221.  

221 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos carregando uma 

provável tipoia. Está por cima da 220, 225 e 227. Medidas: 28 cm alt. x 39 cm comp.  

222- Figura indefinida, ramiforme, pintada em branco, composta por uma linha vertical 

cuja parte superior termina em forma de seta, atravessada por cinco linhas horizontais, paralelas 

entre si, aparecendo num grupo de duas, mais longas, na parte inferior e de três na parte superior 

da figura. Medidas: 37 cm alt. x 15 cm de larg.  

223 - Zoomorfo (representação de caprídeo com chifres), pintado em branco. Medidas: 

38 cm alt. x 48 cm comp.  
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224 – Figura indefinida pintada em branco, de difícil interpretação. Poderá ser o que 

resta de uma figura dado que se encontra na linha atingida pelas águas na época das chuvas. 

Medidas: 12 cm alt. x 15 cm larg.  

225 – Figura geométrica complexa, pintada em branco, composta por diversas linhas 

que formam triângulos preenchidos por ramiformes, formas retangulares preenchidas por 

reticulados, linhas simples paralelas horizontais e verticais e até um círculo totalmente pintado 

que pode representar a cabeça de um antropomorfo esquemático integrante desta composição 

complexa. Está sob as figuras 221, 226,228 e 231. Medidas: 61 cm alt. X 92 cm larg. 

226 – Antropomorfo, pintado em branco, representado de pé com as mãos na cintura. 

Está sobre as figuras 225 e 227. Poderá estar associado à figura 228. Medidas: 30 cm alt. X 

13cm larg.  

227 – Geométrico simples representando uma linha horizontal, ligeiramente convexa, 

pintada em branco, já bastante esbatida. Está sob as figuras 221, 226 e 228. Medidas: 3cm 

espessura X 53 cm comp.  

228 – Antropomorfo, pintado em branco, com os braços levantados ao nível dos ombros, 

parecendo que um está fletido. Está sobre as figuras 225 e 227. Poderá estar associado à figura 

226. Medidas: 20 cm alt. X 23 cm larg.  

229 – Antropomorfo pintado em branco, segurando algo de forma semicircular na mão 

esquerda, com o outro braço fletido ao nível da cintura, de onde parece pender um tipo de objeto 

ou, eventualmente, a indicação do género masculino da figura. Está sobre a figura 225 e por 

baixo da figura 231. Medidas: 23 cm alt. X 15 cm larg. 

230 – Antropomorfo esquemático, quase em forma de “8”, pintado em branco, com os 

braços na cintura e a indicação do género masculino. Está pro baixo da figura 231. Medidas: 18 

cm alt. X 8 cm larg.  

231 – Geométrico complexo, pintado em vermelho, formado por duas linhas com quatro 

círculos, paralelas entre si, mas separadas, contornadas por uma linha à esquerda, na parte 

superior e à direita, apresentado todo o conjunto uma forma retangular. Está sobre as figuras 

225, 229 e 230. Medidas: 30 cm alt. X 37 cm larg.  

232 – Zoomorfo indefinido (Felino? Equídeo) com algo associado sobre ele (provável 

antropomorfo?), pintado em branco. Está ligeiramente sobre a figura 228. Medidas: 20cm alt.x 

28 cm larg.  
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233 – Geométrico simples, pintado em amarelo, composto por uma forma 

essencialmente retangular, cuja linha do lado esquerdo apresenta alguns meandros e a meio da 

linha que constituiu o lado direito sai uma pequena linha perpendicular. Apresenta-se esbatida. 

Medidas: 30 cm alt. X 40 cm larg.  
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Painel 9 

234 - Figura composta pela associação de um antropomorfo e de um fitomorfo (provável 

árvore), pintada em branco. O antropomorfo parece estar apetrechado com uma série de 

acessórios que carrega com um dos braços na cintura, enquanto a trepa o fitomorfo. Outra 

possibilidade é de antropomorfo estar sentado sob o fitomorfo. Medidas: 85cm alt. x 50 cm 

larg.  

235 - Antropomorfo, pintado em branco, poderá representar uma figura humana sentada 

ou, eventualmente, desenvolvendo determinada ação (dança?), apresentando as pernas fletidas 

e os braços também fletidos à frente parecendo que tem algo nos braços/mãos. Medidas: 30 cm 

alt. x 24 larg.  

236 - Geométrico complexo representando um quadrado com linhas internas paralelas 

e verticais, ligadas por diversas outras diagonais, formando pequenos triângulos, cinco dos 

quais estão preenchidos por um ponto. Está sobre as figuras 234 e 235 e sob a figura 237. 

Medidas: 28 cm alt. x 17 cm larg.  

237 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma linha em “L” 

alongado, que separa uma forma triangular semipreenchida na parte inferior, de uma forma 

meandriforme na parte superior. Esta fig. Está sobre a figura 236. Medidas: 28 cm alt x 32 larg.  

238 – Figura indefinida pintada em vermelho, encontra-se sobre as figuras 236 e 237. 

Medidas: 73cm alt x 45 cm larg.  

239- Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma linha vertical. Parece 

estar associado à figura 239. Medidas: 14 cm alt. x 1cm larg (cada linha).  

240 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma linha vertical cujo 

parte superior termina tipo foliácea (provável lança?). Medidas: 16 cm alt. x 4 cm larg.  

241 - Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma linha vertical que 

termina em forma de “L” invertido, sendo mais espessa na parte superior. Medidas: 9 cm alt. x 

4cm larg.  

242 – Geométrico complexo composto, pintado em branco, apresenta uma forma 

retangular vertical, fálica, cuja parte superior é boleada, dividida no interior em duas pequenas 

partes, separadas da parte central da figura por uma linha vertical. Da parte central interna parte 

uma linha diagonal que se direciona para a parte inferior, mas que não chega a tocar em qualquer 
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linha. A parte inferior da figura é novamente separada da parte central por um traço horizontal, 

estando preenchia por dois traços oblíquos, paralelos entre si. Medidas: 25cm alt.x 10cm larg. 

243 – Zoomorfo pintado em negro, espécie indefinida, apresentando orelhas longas e 

focinho comprido, mas sem cauda. Medidas: 8 cm alt. x 10cm comp.  

244 – Antropomorfo pintado em branco, aparentemente sem braços. 27cm alt. x 10cm 

larg.  

245 – Figura indefinida pintada em branco, composta por uma linha vertical que termina 

na parte superior numa linha horizontal com as extremidades em forma de “T” e “L” tombados, 

e na parte inferior numa linha arredondada em forma de “T” deitado. Medidas: 25cm alt.x 17cm 

larg.  

246 – Antropomorfo de perfil, pintado em branco, com braços levantados para a frentes, 

indiciando movimento e com algo pendente na cintura (Armas? Acessórios?). Está sobre as 

figuras 255 e 247. Medidas: 22cm alt. x 17 larg.  

247 – Geométrico simples, pintado em branco, formando um provável quadrado, mas 

cuja linha esquerda é impercetível de ver dado que se encontra por baixo da figura 246. Medidas 

6cm alt.x 6cm larg.  

248 – Geométrico pintado em branco, composto por uma linha oblíqua. Está sob a figura 

249. Medidas: 9cm alt.x 1cm espessura.  

249 – Antropomorfo pintado em branco com os braços arredondados, formando quase 

um círculo, com uma linha oblíqua na parte superior direita (Representação de algum tipo de 

arma ou escudo?). Está sobre a figura 248 e sob a figura 250. Medidas: 22cm alt. x 9cm larg. 

250 – Antropomorfo pintado em branco, esquemático, com indicação do sexo 

masculino, com um objeto (Cachimbo? Instrumento sonoro ou musical?). Está sobre a figura 

249. Medidas: 22cm alt.x 12cm larg.  

251 – Zoomorfo “visto de cima”, espécie de sáurio, pintado em branco. Medidas: 57cm 

alt.x 21cm larg.  

252 – Geométrico complexo, pintado em branco, formando um reticulado composto pro 

quatro linhas oblíquas viradas para a direita e outras, também oblíquas, viradas para a esquerda. 

Medidas: 16cm alt.x 20cm larg.  
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253 – Indefinido, pintado em branco, composta por uma linha alongada que se divide 

em duas mais espessas na parte inferior e outras tantas mais finas na parte superior, mostrando-

se bastante desgastada. Medidas: 32cm alt.x 25 larg.  

254 – Geométrico simples, pintado em branco, traduzindo-se numa linha ondulada. 

Medidas: 25cm comp. x 2cm espessura.  

255 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por um retângulo à esquerda 

de onde parte um quadrado que se estende para a direita, dividido em quatro partes semelhantes. 

Está sob as figuras 246 e 256. Medidas: 20cm alt.x 45 comp.  

256 – Figura composta por dois antropomorfos que carregam um objeto (provável 

tipoia), com os braços direitos fletidos na cintura. O antropomorfo do lado direito está a segurar 

a extremidade da tipoia com o braço esquerdo. Está sobre a figura 255. Medidas: 25cm alt.x 30 

cm larg.  

257 – Zoomorfo pintado em branco, provável felino ou canídeo. Medidas: 12cm alt. x 

45cm comp. 

258 – Geométrico simples, pintado em branco, traduzindo-se num quadrado formado 

por quatro linhas, sem preenchimento interior. Medidas: 10cm alt. X 10 cm alt.  

259 – Figura composta por dois antropomorfos com prováveis toucados, carregando aos 

ombros uma provável tipoia ou cesto de forma retangular, no interior do qual surgem dois outros 

antropomorfos (figuras 260 e 261) que podem ou não estar associados a esta composição. 

Medidas: 45cm alt. X 80 cm comp.  

260 – Antropomorfo pintado em branco com um dos braços fletidos na cintura, fazendo 

uso de um objeto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Está associado à figura 261 e poderá fazer 

parte da figura 259. Medidas: 17 alt.x 13 cm larg.  

261 – Antropomorfo pintado em branco com um dos braços fletidos na cintura, fazendo 

uso de um objeto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Está associado à figura 261 e poderá fazer 

parte da figura 259. Medidas: 18 alt. x 10 cm larg.  

262 – Zoomorfo pintado em branco, espécie indefinida, bastante esbatido. Está sob as 

figuras 259, 260 e 261. Medidas: 15cm alt. x 35cm comp.  

263 – Antropomorfo esquemático, pintado em branco (alaranjado), com apenas um 

braço identificável e longo pescoço. Medidas: 21cm alt.x 14cm larg.  



 

94 

 

264 – Geométrico simples, pintado me branco, composto por traço horizontal. Medidas: 

6cm de espessura x 45cm de comp.  

265 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por linhas que no seu conjunto 

forma uma espécie de “M”. Medidas: 14cm alt.x 12cm de comp.  

266 – Antropomorfo pintado em branco, fazendo uso de um objeto (Cachimbo? 

Instrumento Sonoro?) que segura com um dos braços, tendo o outro fletido na cintura. Medidas: 

20cm alt. x 15cm de larg.  

267 – Figura indefinida pintada em branco, constituída por um traço arredondado. Pode 

fazer parte da Figura 262. Medidas: 7cm alt x 15 cm de espessura.  

268 – Figura indefinida pintada me branco, composta por uma linha que termina em 

forma de gancho na parte superior e uma linha oblíqua a meio descontínua da linha vertical que 

constitui a figura. A parte de baixo é circular, terminando com dois pequenos apêndices 

paralelos entre si. Ligeiramente sob a figura 259. Medidas: 37cm alt. x 17 cm larg.  

269- Geométrico simples pintado em branco, apresentando uma forma retangular 

alongada, preenchida por uma linha em forma de “L”, na parte inferior, e na parte superior 

termina também em forma de “L” invertido. Medidas: 35 cm alt. X 10 cm larg.  

270 – Figura indefinida pintada em branco, poendo ser o que resta de um antropomorfo 

esquemático. Está sob as figuras 259 e 271. Medidas: 25cm alt. x 21cm larg.  

271 – Antropomorfo pintado em branco, evidenciando movimento com a postura das 

pernas, de braços fletidos na cintura (dançando?). Medidas: 40cm alt.x 22 de larg. 

272 – Zoomorfo de perfil, pintado em branco, apresentando prováveis chifres, cujo 

focinho está ligeiramente tapado pela figura 259. Medidas: 17cm alt.x 26cm comp.  

273 – Antropomorfo pintado em branco, indiciando movimento com os braços no ar e 

uma das pernas fletidas para trás (dançando?), com algo pendendo da sua cintura (espécie de 

saia?). Medidas: 42 cm alt. x 21 cm larg.  

274 – Geométrico simples pintado em branco, composto por quatro linhas verticais 

paralelas entre si e vestígios de uma quinta linha quase completamente tapada pela figura 273. 

Medias: 8 cm alt. x 12 cm de larg.  

275 – Figura indefinida pintada em branco, podendo representar dois antropomorfos 

muito esquemáticos que interagem numa mesma ação. Medidas: 28 cm alt. x 29 larg. 
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276 – Figura indefinida pintada em branco podendo representar dois antropomorfos 

esquemáticos interagindo numa determinada atividade. Medidas: 21 cm alt. x 39cm larg.  

277 – Figura indefinida pintada em branco muito esbatida da qual restam algumas linhas 

e traços. Medidas: 55cm alt. x 35 cm larg.  

278 – Provável inscrição, pintada em branco, composta pelas letras “ A n I”. Está sobre 

a figura 279. Medidas: 26 cm alt. x 20cm larg.  

279 – Figura indefinida, pintada em branco, que poderá ser a representação muito 

esquemática de um antropomorfo em grande esforço físico (Correndo? Saltando obstáculos?). 

Está sob a figura 279. Medidas: 20cm alt. x 50cm comp.  

280 – Geométrico complexo, composto por um retângulo formado por linhas, pintado 

em branco, subdividido em seis retângulos que se concentram nas partes esquerda e superior 

internas e por algumas linhas que partem da linha inferior, para o centro da figura. Medidas: 12 

cm alt. X 30 cm larg.  

281 – Antropomorfo pintado em branco, apresentando os braços abertos ao nível dos 

ombros e as pernas também abertas, indiciando assim movimento. Medias: 12 cm alt. X 11 cm 

larg.  

282 – Geométrico complexo composto por várias linhas oblíquas paralelas de diferentes 

tamanhos, atravessada por outras perpendiculares horizontais, formando uma espécie de 

reticulado. Está ligeiramente sobre a figura 283. Medidas: 28cm alt.x 28 cm comp.  

283 – Figura pintada em vermelho, com a parte superior de forma triangular assente 

numa linha vertical, representando um objeto que poderá ser uma arma (Ponta de seta? Lança?). 

Está sob as figuras 282 e 284. Medidas: 90cm alt. x 18cm larg.  

284 – Antropomorfo pintado em branco, com um braço fletido na cintura e outro na 

cabeça como se tentasse avistar algo. A parte debaixo foi tapada e provavelmente aproveitada 

para representar um outro antropomorfo (figura 285). Está sobre a figura 283. Medidas: 24cm 

alt. x 21cm larg 

285 – Antropomorfo pintado em branco, com apenas um braço percetível e fletido na 

cintura. Tapa ou foi pintado a partir da parte inferior do antropomorfo da figura 284. Medidas: 

20cm alt.x 10cm larg.  
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Painel 10  

286 – Zoomorfo, pintado em branco, de espécie indefinida com características de 

bastante difícil compreensão, não se excluindo a possibilidade de se tratar de uma espécie de 

equídeo que transporte algo no lombo, até mesmo um eventual antropomorfo. Poderá estar 

relacionado com a figura 314. Medidas: 39 cm alt.x 54cm comp.  

287 - Figura indefinida, pintada em branco, composta por um traço vertical do qual saem 

dois mais pequenos e perpendiculares na parte inferior e um em forma de “L” invertido da parte 

central, acompanhado a figura no sentido descendente. Poderá ser uma representação muito 

esquemática de um antropomorfo. Medidas: 47 cm alt.x 17 cm larg.  

288 - Antropomorfo, pintado em branco, aparentemente com as mãos sobre a cabeça, 

formando com os braços uma forma circular; o corpo e as pernas são formadas por um só traço 

vertical, tornando-se mais grosso em baixo, provavelmente para representar os pés. Está sobre 

a figura 299. Medidas: 37cm alt. X 15cm larg.  

289 – Figura indefinida, representando um provável antropomorfo esquemático, pintado 

em branco, sendo a parte superior cruciforme e a parte inferior semicircular. Está parcialmente 

sobre a figura 299.Medidas 50 cm alt. x 55 cm  comp.  

290 - Figura indefinida, pintada em branco, composta por um traço vertical, cujas 

extremidades são círculos. Está sobre a figura 301. Medidas: 24 cm alt. x 105 cm comp.  

291 - Figura representando uma provável tipoia, pintada em branco, cuja parte inferior 

é preenchida por múltiplos pontos. Está sobre as figuras 292, 293 e 294. Medidas: 27 cm alt. x 

59 cm comp.  

292 – Geométrico simples, pintado em vermelho, composto por um traço horizontal que 

afunila numa das extremidades. Poderá estar associada com as figuras 293, 294, 295 e 296. Tem 

sobreposta a figura 291. Medidas: 6 cm espessura x 21 cm comp.  

293 – Geométrico simples, pintado em vermelho, composto por um traço vertical, 

ligeiramente oblíquo, que afunila na extremidade inferior. Poderá estar associada com as figuras 

292, 294, 295 e 296. Tem sobreposta a figura 291. Medidas: 56 cm alt x 10 cm espessura. 

294 - Geométrico simples, pintado em vermelho, composto por um traço vertical, 

ligeiramente oblíquo. Poderá estar associada com as figuras 292, 293, 295 e 296. Tem 

sobreposta a figura 291. Medidas: 75 cm alt x 12 cm espessura.  
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295 -Geométrico simples, pintado em vermelho, composto por um traço vertical, que 

afunila na extremidade inferior. Poderá estar associada com as figuras 292, 294, 295 e 296. Tem 

sobreposta a figura 291. Medidas: 47 cm alt x 11 cm espessura.  

296 – Geométrico simples, pintado em vermelho, composto por dois pequenos traços 

verticais, ligeiramente oblíquos. Poderá estar associada com as figuras 292, 293, 294 e 295. 

Medidas: 4 cm larg x 11 cm alt.  

297 - Figura indefinida, pintada em branco, vertical, ligeiramente oblíqua, semelhante a 

uma ampulheta, mas com uma forma circular na parte central. Medidas: 23 cm alt. x 14 cm 

larg.  

298 - Figura indefinida, pintada em branco, composta por múltiplos traços finos, 

podendo ter sido a tentativa de fazer uma inscrição. Esta sobre as figuras 299 e 294. Medidas: 

20 cm alt. x 59 cm larg.  

299 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma linha serpentiforme, 

vertical, cuja parte inferior é um triângulo. Está sobreposta pelas figuras 288, 289, 300,301, 295 

e 294. Medidas: 48 cm alt x 28 cm larg.  

300 – Geométrico complexo, pintado em branco, representando um forma quase 

retangular, embora de contornos muito irregulares, formado por várias linhas no seu interior. 

Está sobre as figuras 299 e 301. Medidas: 33 cm alt. x 37 cm comp.  

301 – Zoomorfo, pintado em branco, serpentiforme. Está parcialmente por baixo das 

figuras 300 e 290 e sobrepõe as figuras 302 e 299. Medidas: 64 cm alt. x 23 cm larg.  

302 - Figura indefinida, pintado de branco, composta por vários traços, um horizontal e 

outros verticais, sendo que um dos lados apresenta uma forma triangular. Está sobreposta pela 

figura 301. Medidas: 13 cm alt. x 31 cm comp.  

303 – Figura indefinida, pintado em vermelho, representando uma forma em “L”, com 

traço descontínuo. Esta sobreposta pela figura 304, pode estar associada com as figuras 292, 

293, 204, 295 e 296. Medidas: 28 cm alt. x 23 cm larg.  

304 – Figura representando uma provável tipoia, pintada em branco, representada por 

uma linha horizontal e outra, na parte inferior desta, semicircular, sem preenchimento. Está 

sobre as figuras 303 e 318. Medidas: 18 cm alt. x 69 cm comp.  

305 – Antropomorfo, pintado em branco, carregando algo (arma de fogo?). Medidas: 12 

cm alt. x 9 cm larg.  
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306 – Geométrico complexo, pintado em branco, representando um quadrado cujo 

interior é formado por um reticulado. Está sobre a figura 307. Medidas: 22 cm alt. x 23 cm larg.  

307 - Geométrico simples, pintado em vermelho, composto por um traço vertical, 

ligeiramente oblíquo. Sobreposta pela figura 306. Medidas: 12 cm alt. x 3 cm espessura.  

308- Geométrico simples, pintado em branco, formado por um traço boleado, bastante 

esbatido. Medidas: 4 cm espessura x15 cm comp. 

309 – Zoomorfo, pintado em negro, representando um quadrúpede com representação 

de chifre ou orelhas longas. Poderá estar associada com as figuras 310, 311 e 313. Está sob a 

figura 326. Medidas: 27 cm alt. x 38 cm comp.  

310 - Figura indefinida, pintada em negro, pouco percetível, composta por diversos 

traços que, na parte inferior parecem formar uma espécie de reticulado e, na parte superior, uma 

forma quase circular intermitente. Pode estar associada com as figuras 309, 311, 313. Está sob 

a figura 312. Medidas: 38 cm alt. x 27 cm larg. 

311 - Teriantropo, pintado em negro, esbatido, apresenta características antropomórficas 

no que respeita ao corpo (cabeça, braços e pernas, em posição vertical), mas com pormenores 

no pescoço e na parte de trás que o tornam híbrido, parecendo que tem uma espécie de asas e 

cauda. Pode estar associada com as figuras 309, 310, 313. Sobreposta pela figura 312. Medidas: 

36 cm alt. x 37 cm larg.  

312 – Geométrico simples, pintado em branco, apresentando duas linhas na vertical, que 

se prolongam e duas na horizontal, formando um quadrado. Sobrepõe as figuras 310 e 311. 

Medidas: 54 cm alt. x 29 cm larg.  

313 - Figura indefinida, pintada em negro, pouco nítida, composta por uma linha, cuja 

parte superior é vertical e a inferior meandriforme, podendo estar associada com as figuras 309, 

310 e 311. Está sobreposta pela figura 329. Medidas: 24 cm alt. x 2 cm espessura.  

314 - Zoomorfo, pintado em branco, de espécie indefinida de quadrúpede, com 

características de bastante difícil compreensão, não se excluindo a possibilidade de se tratar de 

uma espécie de equídeo que transporta algo no dorso, até mesmo um eventual antropomorfo. 

Poderá estar relacionado com a figura 286. Medidas: 32 cm alt. x 47 cm larg.  

315 - Figura representando uma provável tipoia, pintada em branco, representada por 

uma linha horizontal e outra, na parte inferior desta, semicircular, sem preenchimento e, por 
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vezes, descontínua. Poderá estar associada às figuras 316 e 337. Medidas: 23 cm alt. x 138 cm 

comp.  

316- Figura indefinida, pintada em branco, composta por um traço em forma de “L” 

invertido. Poderá estar associada às figuras 315 e 337. Medidas: 16 cm alt. x 3cm espessura.  

317 – Zoomorfo, pintado em branco, provavelmente representando uma ave de pescoço 

longo. Poderá estar associada com a figura 319. Medidas: 23 cm alt. x 27 cm larg.  

318 - Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede com chifres ou 

orelhas longas. Está parcialmente sob a figura 304 e sobrepõe a figura 325. Medidas: 34 cm 

alt.x 39 cm comp.  

319 – Antropomorfo, pintado em branco, com um dos braços levantados para a frente. 

Poderá estar associada com a figura 317, com a qual parece interagir. Medidas: 27 cm alt.x18 

cm larg.  

320- Geométrico complexo, pintado em branco, representando um retângulo, do qual 

desce uma pequena linha na parte inferior e exterior central, estando o interior preenchido por 

alguns pontos, na parte superior direita. Sobrepõe-se à figura 325. Medidas: 52 cm alt.x 46 cm 

larg. 

 321 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, apresenta longas pernas e algo 

indefinido nos pés. Está sobre as imagens 322 e 323 e pode estar associada com as figuras 305 

e 324. Medidas: 38 cm alt. x 19 cm larg.  

322 – Figura indefinida, pintado em amarelo, representando uma linha vertical, 

ligeiramente oblíqua. Poderá estar associada com as figuras 323 e 325 e está sob a figura 321. 

Medidas: 2 cm espessura x 13 cm comp.  

323 - Figura indefinida, pintada em amarelo, pode representar um objeto (Enxada?) 

Pá?). Pode estar associada às figuras 322 e 325. Está sobreposta pelas figuras 321, 324 e 307. 

Medidas: 44 cm alt. x 29 cm larg.  

324 – Antropomorfo, pintado em branco, aparentemente deitado, tendo um objeto numa 

das mãos (Arma?). Está sobre a figura 323 e pode estar associada as figuras 305, 321 e 324. 

Medidas: 16 cm alt. x 32 cm comp.  

325 - Figura indefinida, pintada em amarelo, composta por uma linha horizontal que 

serviu para demarcar a figura 326, que lhe é posterior. Esta linha “sobe” pela parede, dividindo-

se em diversas outras mais pequenas, assumindo uma forma impercetível. Pode estar associada 
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às figuras 322 e 323. Está sobreposta pelas figuras 320, 318 e 326. Medidas: 74 cm alt. x 87 cm 

larg.  

326 - Figura geométrica complexa, pintada em branco, mas cuja extremidade esquerda 

apresenta preenchimento em negro, com a provável representação de dois antropomorfos 

esquemáticos integrados no geometrismo da figura. Para a direita destas figuras a negro, com 

contorno a branco, a figura assume uma forma retangular, alongada de horizontal, o seu interior 

é composto por várias linhas que formam reticulados e também por pequenos círculos. Sobre 

levemente a figura 325 que parece ter servido de guia para planeamento desta figura. Sobrepõe 

as figuras 327, 328 e 309. Medidas: 57 cm alt. x 225 cm comp.  

327 - Figura indefinida, pintada em vermelho, representando um traço cuja parte 

superior se assemelha a um gancho. Está sobreposta pela figura 326. Medidas: 39 cm alt. x 24 

cm larg. 

328 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino. Está sobre 

a figura 327 e pode estar associada com a figura 329. Medidas: 16 cm alt.x10 cm larg.  

329 – Geométrico complexo, pintado em branco, de forma retangular, cujo interior é 

preenchido por uma série de linhas oblíquas, paralelas entre si. Está sobre as figura 313 e 327 

e poderá estar associada à figura 328. Medias: 23 cm alt. x 46 cm comp.  

330 – Geométrico complexo, pintado em branco, representado por um retângulo maior 

preenchido por linhas verticais paralelas entre si, outro menor na base exterior daquele, também 

preenchido por linhas. Sobrepõe levemente a figura 331. Medidas: 39 cm alt. x 42 cm comp.  

331 - Figura composta por dois antropomorfos, pintada em branca, transportando uma 

tipoia que surge com a forma quadrangular, preenchido por vários traços que sugerem um 

rendilhado. Sobrepõe a figura 332. Medidas: 29 cm alt. x 52 cm larg.  

332 - Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede com cauda longa. 

Está sobreposta pela figura 331. Medidas: 15 cm alt. x 33 cm comp.  

333- Antropomorfo, pintado em branco, apresenta os braços levantados, mas parece 

transportar algo ou ter acessórios, representados por traços que acompanham os braços de forma 

paralela. Sobrepõe a figura 335. Medidas: 24 cm alt.x 23 cm larg. 

334 – Geométrico complexo, pintado em branco, formando um retângulo imperfeito, 

preenchido por várias linhas verticais paralelas e algumas horizontais, apresentando uma 
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figuração semelhante a um losango na extremidade inferior e exterior direita. Medidas: 26 cm 

alt. x 33 cm larg.  

335 - Figura indefinida, pintada em laranja, composta por vários traços que lhe dão uma 

configuração retangular, embora pouco percetível porque está muito esbatida. Sobreposta pela 

figura 333. Medidas: 19 cm alt. x 28 cm comp.  

336 – Geométrico simples, pintado em laranja, representado por uma linha vertical. Está 

por baixo das figuras 325 e 326. Medidas: 17 cm alt. x 3 cm larg.  

337 - Figura indefinida, pintada em branco, sendo sobretudo uma mancha quase 

quadrangular. Poderá estar associada às figuras 315 e 316. Medidas: 8 cm alt. x 8 cm larg.  

338 – Antropomorfo, pintado em branco, apresentando um braço fletido na cintura e 

outro carregando algo ao nível dos ombros (Arma de fogo? Instrumento sonoro?). Medidas: 27 

cm alt. X 24 cm larg.  

339 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela posição das pernas 

e como levando algo nos braços (Espécie de arco?). Medidas: 16 cm alt. X 13 cm larg.  

340 – Antropomorfo, pintado em branco, representado de forma esquemática, com um 

traço vertical do qual saem outros a formar os braços e os pés. Está sobreposta pela figura 341. 

Medidas: 53 cm alt. X 34 cm larg.  

341 - Figura representando uma provável tipoia, pintada em branco, representada por 

uma linha horizontal e outra, na parte inferior desta, semicircular, sem preenchimento. Sobrepõe 

a figura 340. Medidas: 17 cm alt. X 55 cm comp.  

342 – Figura composta por dois antropomorfos, pintada em branca, transportando uma 

tipoia representada por uma linha horizontal e outra, na parte inferior desta, semicircular, 

preenchida por uma linha em ziguezague. Está parcialmente sobre a figura 343. Medidas: 44 

cm alt. X 125 cm comp.  

343 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, carregando 

algo ou possuindo algum tipo de acessório representado por linhas que acompanham os braços 

de forma paralela. Está sobreposta pela figura 342. Medidas: 27 cm alt. X 23 cm larg.  

344 - Figura composta por dois antropomorfos, pintada em branca, transportando uma 

tipoia cujo interior está preenchido por algo de forma impercetível, podendo ser um zoomorfo 

(ligação à caça) ou outro antropomorfo (ligação à morte ou simples transporte). Medidas: 25cm 

alt. X 42 cm larg.  
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345 - Zoomorfo, pintado em branco, representação de um quadrúpede com orelhas e 

uma espécie de tromba, talvez com presas (Elefante?). É ligeiramente sobreposta pela figura 

346. Medidas: 16 cm alt. X 51 cm larg.  

346 - Figura representando uma provável tipoia, pintada em branco, representada por 

uma linha horizontal e outra dupla, na parte inferior, semicircular, cujo preenchimento é feito 

por uma espécie de rendilhado. Sobrepõe-se ligeiramente às figuras 326 e 345. 
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Painel 11 

347 – Provável representação de um machado, pintado em vermelho. Poderá estar 

associada coma figura 348. Está sob a figura 342. Medidas: 51cm de alt. x 30 cm larg.  

348 – Provável representação de uma lança, pintada em vermelho. Poderá estar 

associada com a figura 347. Está sob as figuras 342 e 349. Medidas: 70cm alt. x 20cm larg.  

349 – Antropomorfo, pintado em branco (assume parcialmente uma coloração laranja 

por contágio com o vermelho da figura 348), esquemático, com indicação do sexo masculino. 

Está ligeiramente sobre a figura 348. Medidas: 18cm alt.x 8 cm de larg.  

350 – Figura indefinida, pintada em branco, correspondendo a uma espécie de “L” 

tombado. Está ligeiramente sobre a figura 342. Medidas: 10 cm alt.x 14cm comp.  

351 – Geométrico complexo, pintado em branco, de forma irregular, mas aproximando-

se do retangular, vertical, preenchido por várias linhas que formam uma espécie de reticulado 

no interior. Está sobre a figura 348. Medidas: 22 cm larg. X 55 cm alt.  

352 – Geométrico simples, pintado em negro, esbatido, composto por um linha 

horizontal. Poderá estar associada às figuras 353, 354, 355, 356, 357 e 358. Está sob a figura 

356. Medidas: 2cm espessura x 25 cm comp.  

353 – Antropomorfo, pintado em negro, esbatido, transportando algo comprido numa 

das mãos (Vara?). Poderá estar associada às figuras 352, 354, 355, 356, 357 e 358. Está sobre 

a figura 354. Medidas: 37 cm alt. X 30 cm larg.  

354 – Figura composta por dois antropomorfos que carregam uma tipoia, pintada em 

negro., muito esbatida. Poderá estar associada às figuras 352, 353, 355, 356, 357 e 358. Está 

sob a figura 353 e sobre a figura 355. Medidas: 42 cm alt. X 45 cm larg. 

355 – Geométrico complexo, pintado em negro, esbatido, representado por um 

retângulo, horizontal, preenchido por linhas oblíquas, cruzadas, formando um reticulado no seu 

interior. Poderá estar associada às figuras 352, 353, 354, 356, 357 e 358. Está sob a figura 354. 

Medidas: 13cm alt. X 33cm comp.  

356 - Antropomorfo, pintado em negro, esbatido, transportando algo numa das mãos. 

Poderá estar associada às figuras 352, 353, 354, 355, 357 e 358. Está sobre a figura 353. 

Medidas: 29 cm alt. X 35 cm larg.  
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357 – Figura indefinida, pintada em negro, esbatida, formada por duas formas 

descontínuas semelhantes a um T”, podendo ser o que resta de uma representação zoomórfica. 

Poderá estar associada às figuras 352, 353, 354, 355, 356 e 358. Medidas: 7cm alt. X 13 cm 

comp.  

358 - Figura indefinida, pintada em negro, esbatida, formada por duas formas 

descontínuas retilíneas na parte superior e com formas semicirculares na parte inferior. Poderá 

estar associada às figuras 352, 353, 354, 355, 356 e 357. Medidas: 9 cm alt. X 45 cm comp.  

359 – “Figura de braços abertos” ou zoomorfo “visto de cima”, pintado em branco, 

muito esbatido. Medidas: 21cm alt. X 13cm larg.  

360 – Figura indefinida, pintada em vermelho, podendo representar um objeto em metal 

(ponta?). Medidas: 17cm alt. X 7 cm larg.  

361 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, podendo representar um 

antropomorfo muito esquemático. Está sob a figura 362. Medidas: 20cm alt. X 12 cm larg.  

362 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, Está sobre a figura 361. 

Medidas: 22 cm alt. X 18 cm larg.  

363 – Geométrico complexo, pintado em branco, esbatido, formado por um quadrado, 

cujo lado esquerdo surge boleado, dividido em quatro partes no seu interior por uma forma 

cruciforme. Medidas: 16cm alt. X 15 cm larg.  

364 – Zoomorfo, pintado em branco, esbatido, representando um quadrúpede de cauda 

e orelhas ou chifres longos. Medidas:15 cm alt.x 27 cm comp. 

365 - Figura indefinida, pintada em laranja, representando uma forma em “U” invertido 

e muito alongado. Está sobre a figura 368. Medidas: 38 cm alt. X 4 cm larg.  

366 – “Figura de braços abertos”, pintada em branco, esbatida, podendo representar um 

antropomorfo esquemático ou um zoomorfo “visto de cima”. Está sob a figura 367. Medidas: 

15 cm alt. X 17 cm larg.  

367 – Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, representado com indicação do sexo 

masculino e apontando um dos braços ou um objeto (arma de fogo?), Está sobre a figura 366. 

Medidas: 17 cm alt. X 18 cm larg.  

368 – Geométrico complexo, pintado em branco, esbatido, formado por uma linha em 

forma de “L” tombado, dois retângulos, um dos quais atravessado por uma linha oblíqua e 
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encimado por um pequeno círculo sem preenchimento. Está sob a figura 365. Medidas: 23cm 

alt. X 27 comp.  

369 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, sendo apenas visível uma 

mancha de forma retangular. Está sob a figura 370 com a qual pode estar associada. Medidas: 

8 cm alt.x 5 cm larg.  

370 – Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido formando por uma grossa 

linha meandriforme. Está sobre a figura 369, com a qual pode estar associada. Medidas: 4 cm 

espessura x 25 cm comp.  

371 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, de forma cruciforme, mas cuja 

cabeça é um pequeno círculo e a parte de baixo parece indicar a forma de um pé. Medidas: 12 

cm alt.x 7 cm larg.  

372 – Antropomorfo, pintado em branco, sendo apenas visível a parte superior do corpo, 

com um dos braços afastado do tronco e o outro segurando algo que parte do rosto (Arma de 

fogo? Instrumento musical?). Medidas: 17 cm alt. X 22 cm de larg.  

373 – Geométrico complexo, formado por uma forma triangular, dividida por uma linha 

vertical no seu interior, e de cujos vértices sai uma pequena linha vertical, podendo ser 

representação estilizada de um antropomorfo. Medidas: 29 cm alt. X 18 cm larg.  

374 - Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, muito esbatido, de forma 

cruciforme, cuja cabeça é um pequeno círculo e a parte de baixo ligeiramente oblonga, 

indiciando pés. Medidas: 12 cm alt.x 6 cm larg.  

375 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma forma elíptica, sendo 

que, pelo exterior, da parte superior central sai um pequeno traço vertical e o seu interior é 

preenchido por duas linhas oblíquas cruzadas, sendo que uma das subdivisões é preenchida por 

outra linha, e dois pequenos pontos. Está sob a figura 376. Medidas: 40 cm alt. X 35 cm larg.  

376 - Provável representação de um machado ou de uma enxada, pintada em vermelho. 

Está sobre a figura 375 e por baixo da figura 378. Medidas: 45cm alt.x 30 cm larg. 

377 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por um círculo no interior do 

qual está um pequeno ponto. Poderá estar associado à figura 378. Medidas: 8cm diâmetro.  

378 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma semelhante 

a uma rosácea central, rendilhada por completo no interior, e da qual partem duas linhas, uma 

para a esquerda, no fim da qual existe um pequeno círculo com um ponto no interior, outra para 
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a direita, no fim da qual existe outra rosácea, mais pequena, mas também rendilhada. Está sobre 

a figura 376. Medidas: 34 cm alt. X 65 cm comp.  

379 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das pernas, 

com indicação dos dedos dos pés, braços levantados, segurando um objeto comprido (Arma?), 

com uma das extremidades em forma de “8” e a outra extremidade, com um pequeno traço 

vertical na parte superior. Medidas: 33cm alt. X 31 cm larg.  

380 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, 

apresentando um braço fletido na cintura e o outro segurando um objeto comprido que encosta 

ao rosto (Instrumento sonoro?). Está associado às figuras 381 e 382. Medidas: 20 cm alt. X 12 

cm larg.  

381 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, 

apresentando um braço fletido na cintura e o outro segurando um objeto comprido que encosta 

ao rosto (Instrumento sonoro?). Está associado às figuras 380 e 382. Está ligeiramente sobre a 

figura 383. Medidas: 20 cm alt. X 17 cm larg.  

382 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, 

apresentando um braço fletido na cintura e o outro apenas esticado para baixo. Está associado 

às figuras 380 e 381. Medidas: 23 cm alt. X 11cm larg.  

383 – Provável representação de uma arma de fogo, pintada em branco. Está sob a figura 

381. Medidas: 9 cm espessura x 45 cm comp.  

384 - Provável representação de uma tipoia, pintada em branco, completamente 

rendilhada no interior, podendo os traços verticais das extremidades representarem apoios ou 

antropomorfos estilizados. Está sobre a figura 391. Medidas: 18cm alt. X 43 cm comp. 

385 - “Figura de braços abertos” ou zoomorfo “visto de cima”, pintado em branco, muito 

esbatido. Medidas: 21cm alt. X 11cm larg.  

386 - Antropomorfo, pintado em branco, indicia a existência de seios e parece estar 

sentado, apresentando um braço fletido na cintura e o outro segurando um objeto comprido que 

encosta ao rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Parece estar associado à figura 388. 

Medidas: 22 cm alt. X 15 cm larg.  

387 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha com ângulo 

agudo, em forma de “>” e dois pequenos traços descontínuos. Medidas: 2 cm espessura x 15 

cm comp.  
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388 - Antropomorfo, pintado em branco, indicia a existência de seios, apresentando um 

braço fletido na cintura e o outro segurando um objeto comprido que encosta ao rosto 

(Cachimbo? Instrumento sonoro?). Parece estar associado à figura 386. Medidas: 29 cm alt. X 

15 cm larg.  

389 – Geométrico complexo, pintado em branco, esbatido, formado por um retângulo 

de forma alongada vertical, um pouco inclinado, cujo interior se apresenta completamente 

rendilhado, encimado por um pequeno círculo, na parte exterior. Medidas: 23 cm alt. X 10 cm 

larg.  

390 – Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, composto por um 

retângulo, cuja parte inferior é subdividida por uma linha, formando outro pequeno retângulo. 

Está sob a figura 395. Medidas: 15 cm alt. X 10 cm larg.  

391 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma linha horizontal 

central, da qual irradiam várias outras perpendiculares, por sua vez ligadas entre si linhas 

oblíquas. Algumas dessas linhas si chegam a formar, do lado direito, um quadrado preenchido 

por linhas cruzadas. Está sob a figura 384. Medidas: 33 cm alt. X 50 cm comp.  

392 – Figura indefinida, pintada em branco, podendo ser o que resta da representação 

de antropomorfo esquemático com um objeto comprido (Arma?). Está sob a figura 394. 

Medidas: 15 cm alt. X 33 cm comp.  

393 - “Figura de braços abertos” ou zoomorfo “visto de cima”, pintado em branco. Está 

sob a figura 394. Medidas: 43cm alt. X 32cm larg.  

394 – Figura composta por dois prováveis antropomorfos, pintados em branco, muito 

esquemáticos, formados por linhas sem preenchimento, indiciando que estão “a dar as mãos”. 

Está sobre as figuras 392 e 393. Medidas: 26 cm alt. X 25 cm larg.  

395 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e outro 

segurando um objeto comprido que parece uma arma de fogo. Está sobre a figura 390. Medidas: 

29cm alt. X 32 cm larg.  

396 – Figura composta por um zoomorfo de longas orelhas (equídeo?) que parece puxar 

algo (mercadoria?) ou estar amarrado a uma estrutura, que surge sob a forma de um quadrado, 

pintada em branco. Está sobre a figura 397. Medidas: 17 cm alt. X 17 cm comp.  

397 – Figura composta por um antropomorfo muito esquemático e um geométrico 

complexo, que pode ser a representação de um zoomorfo numa espécie de armadilha ou 
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transporte (carroça) pintado em branco. Está sob as figuras 398 e 399. Medidas:19 cm alt. X 43 

cm comp.  

398 – Zoomorfo, pintado em laranja, quadrúpede. Está sob a figura 397. Medidas: 9 cm 

alt. X 10 cm comp.  

399 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por um traço afunilado, 

horizontal, sendo que a parte mais larga assume uma forma circular, da qual pende um pequeno 

traço oblíquo, podendo corresponder à estilização de uma arma de fogo. Está ligeiramente sobre 

a figura 397. Pode estar associada às figuras 401 e 402. Medidas: 8 cm larg. X 42 cm comp.  

400 – Geométrico complexo, pintado em branco, que assume a forma de uma rosácea. 

Medidas: 10 cm de diâmetro.  

401 – Figura indefinida, pintada em branco, composta por uma pequena mancha cuja 

parte superior surge em forma de leque e a parte inferior, mais estreita, é ligeiramente bifurcada. 

Pode estar associada às figuras 399 e 402.Medidas: 20 cm alt. X 10 cm larg.  

402 - Figura indefinida, pintada em branco, composta por uma pequena mancha em 

forma de lágrima invertida. Pode estar associada às figuras 399 e 401.Medidas: 11 cm alt. X 

8cm larg. 
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Painel 12  

403 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento (Dança? Combate?) 

pela postura dos braços e pernas, segurando algo numa das mãos. Poderá estar associado à 

figura 404. Medidas: 27cm altura x 25 cm largura.  

404 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento (Dança? Combate?) 

pela postura dos braços e pernas. Poderá estar associado à figura 403. Medidas: 25 cm alt. X 14 

cm larg.  

405 – Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, representada por diversos 

pequenos traços horizontais que quase fazem um semicírculo. Medidas: 23 cm alt. X 30 cm 

larg.  

406 – Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com um braço fletido na 

cintura e outro transportando algo que vem do rosto (Cachimbo? Instrumento?). Medidas: 18 

cm alt x 20 larg.  

407 – Zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, representando um quadrúpede, 

com cauda comprida e orelhas pequenas (canídeo?), sobrepõe ligeiramente a figura 406), com 

a qual poderá estar associado. Medidas: 12 cm alt. x 25 larg.  

408 – Figura indefinida, pintada em vermelho, muito esbatida, mas reconhecendo-se 

alguns traços que parecem aproximar-se da representação estilizada de um antropomorfo. Está 

sobre a figura 393. Medidas: 18 cm alt. X 16 cm larg.  

409 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, mas reconhecendo-se alguns 

traços que parecem aproximar-se da representação de um antropomorfo. Medidas: 14 cm alt. X 

10 cm larg.  

410 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, poderá ser a representação de uma 

mão, objeto ou planta. Medidas: 12 cm alt. X 14 cm larg.  

411 - Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, sendo apenas visível a parte superior 

do corpo, parecendo apontar um objeto (Arma? Instrumento?) Poderá estar associado com as 

figuras 416 e 419. Medidas: 20 cm alt. X 21 cm larg.  

412 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento (Corrida?) pela postura 

dos braços e pernas, indicação do sexo masculino e segurando algo numa das mãos, que parte 

do rosto (Instrumento sonoro?). Sobrepõe parcialmente a figura 413. Medidas: 22 cm larg. x 38 

alt.  
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413 – Figura indefinida, pintada em branco, formada por linhas semicirculares que 

terminam em dois traços verticais. Esta parcialmente sob a figura 412. Medidas: 22 cm alt. X 

20 cm larg.  

414 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, percebendo-se alguns traços 

que podem indiciar um antropomorfo ou um zoomorfo. Está parcialmente sob a figura 418. 

Medidas: 15 cm alt. X 16 cm larg.  

415 – Geométrico simples, pintado em branco, formando essencialmente uma forma 

retangular, não fechada, formada por linhas verticais e pequenos traços horizontais, algo 

boleados. Poderá estar associado com as figuras 418 e 427. Medidas: 22 cm alt. X 14 larg.  

416 - Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, segurando com um dos braços um 

objeto que parte do rosto (Arma? Instrumento?) e os pés representados com dedos. Poderá estar 

associado com as figuras 411 e 419. Medidas: 30 cm alt x 32 cm larg.  

417 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma linha vertical cujas 

laterias é composta por várias outras semicirculares, podendo ser a representação esquemática 

de antropomorfo, dado que é encimada por um pequeno círculo que poderá corresponder à 

cabeça. Medidas: 22 cm alt. X 11 cm larg. 

418 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um simples traço horizontal, 

ligeiramente inclinado. Está sobre a figura 414. Pode estar associado às figuras 415 e 427. 

Medidas: 4 cm espessura. x 18 cm comp.   

419 - Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, segurando com um dos braços um 

objeto que parte do rosto (Arma? Instrumento?), não sendo visíveis os membros inferiores. 

Poderá estar associado com as figuras 411 e 416. Medidas: 21 cm alt. X 16 cm larg.  

420 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, podendo corresponder a um 

zoomorfo. Poderá estar associada à figura 421. Medidas: 18 cm alt x 22 cm comp.  

421 – Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede, de cauda e orelhas 

curtas, mas focinho alongado. Poderá estar associado à figura 420. Medidas: 16 cm alt. X 26 

cm comp.  

422 – Geométrico complexo, pintado em branco, representando uma forma retangular, 

composta por várias linhas horizontais e verticais que forma uma espécie de reticulado no sue 

interior, embora a base se apresente mais “desalinhada”, composta sobretudo por linhas 

oblíquas verticais. Está sob as figuras 423, 424, 425 e 426. Medidas: 48 cm alt x 44 cm larg.  
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423 - Antropomorfo, pintado em branco, segurando algo numa das mãos, que parte do 

rosto (Instrumento sonoro?) e a parte inferior termina numa linha arqueada. Poderá estar 

associado à figura 412. Sobrepõe parcialmente a figura 422 e está sob as figuras 424, 425 e 426. 

Medidas: 34 cm alt x 22 cm larg.  

424 – Figura indefinida, pintada em vermelho, esbatida, sendo percetível um pequeno 

traço vertical e uma mancha. Está sobre as figuras 422, 425 e 426. Medidas: 17 cm alt. X 20 

cm larg.  

425 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, sendo percetível um forma 

semiretangular, cuja base termina de forma arredondada e a parte superior num pequeno traço, 

sendo que à sua direita surge, de forma descontínua, um apêndice composto por uma forma 

irregular da qual sai uma linha. Está sobre as figuras 422, 423, e 426 e sob a figura 424. 

Medidas: 15 alt. x 20 cm larg.  

426 – Figura indefinida, pintada a em branco, composta por linhas meandriformes. Está 

sobre a figura 422 e sob as figuras 424, 425 e 426. Medidas: 32 cm alt. x 37 cm larg.  

 427 – Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, composta por uma linha vertical 

e outra horizontal de aspeto cruciforme, encima por um pequeno traço horizontal, podendo ser 

a representação esquemática de um antropomorfo. Poderá estar associado às figuras 415 e 418. 

Medidas: 15 cm alt x 13 cm larg.  

428 – Provável antropomorfo, pintado em branco, esbatido, muito esquemático, 

composto parte superior do corpo e sendo visível apenas uma parte de uma perna. Medidas: 16 

cm alt x 13 cm larg. 

429 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, da qual apenas são visíveis 

alguns traços. Medidas: 16 cm alt. X 12 cm larg.  

430 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por figurações retangulares, 

preenchidas por linhas e pequenos círculos, podendo na lateral direita representar de forma 

esquemática dois antropomorfos. Está parcialmente sobre a figura 431. Medidas: 56 cm alt x 

45 cm larg.  

431 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma retangular, 

outra circular, ambas preenchidas por linhas que formam uma espécie de rendilhado e entre as 

quais surgem linhas que podem representar um zoomorfo muito esquemático. Está parcialmente 

sob as figuras 422 e 430. Medidas: 32 cm alt. X 46 cm larg.  
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432 – Geométrico simples, pintado em branco, representado por um traço pouco, 

esbatido. Medidas: 2 cm espess. x 20 cm comp.  

433 - Geométrico complexo, pintado em branco, muito esbatido, composto por uma 

forma retangular preenchida por uma espécie de rendilhado que não atinge o centro da figura. 

Medidas: 15 cm alt. X 18 cm de larg.  

434 – Teriantropo, pintado em branco, conjugando características antropomórficas 

(cabeça e pernas) com outras zoomórficas (vários braços). Está ligeiramente por baixo da figura 

435. Medidas: 20 cm alt. X 19 cm larg.  

435 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com orelhas longas e cauda curta. Esta 

ligeiramente sobre as figuras 434., 435 e 445. Medidas: 18 cm alt. X 30 cm larg.  

436 – Figura indeterminada, pintada em branco, composta por um traço semicircular, 

descontínuo. Está por baixo da figura 435. Poderá estar associada às figuras 444 e 445. Medidas: 

9 cm alt. X 13 cm larg.  

437 – Provável antropomorfo, pintado em negro, muito esquemático, sem indicação dos 

membros superiores. Medidas: 15 cm alt x 9 cm larg.  

438 - Figura indeterminada, pintada em negro, composta por um traço semiondulado, 

encimado na parte central por um pequeno círculo. Poderá estra associado à figura 437. 

Medidas: 8 cm alt x 18 cm larg.  

439 – Figura composta por um antropomorfo com tipoia, pintada em branco. Está 

ligeiramente sobre as figuras 446 e 456. Medidas: 23 cm alt. X 80 cm comp. 

440 – Zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, representando um quadrúpede com 

cauda longa, mas cuja cabeça e um dos membros dianteiros não são visíveis. Medidas: 8 cm 

alt. X 15 cm comp.  

441 – Geométrico complexo, pintado em branco, muito esbatido, composto por um 

retângulo de postura vertical, subdividido seu interior por duas linhas horizontais oblongas e 

um traço vertical na parte inferior. Está sob a figura 442. Medidas: 25 cm alt. X 14 cm larg.  

442 – Geométrico complexo, pintado em branco, esbatido, composto por uma forma 

retangular, preenchida por um rendilhado, terminando a base em pequenos traços abertos. 

Medidas: 22 cm alt. X 23 cm larg.  
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443 – Geométrico complexo, pintado em branco, apresentando uma forma coniforme, 

inclinada, preenchida por linhas que se cruzam no seu interior formando um reticulado. 

Encontra-se sobreposta à figura 442. Medidas: 42 cm alt. X 55 cm larg. 

444 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por três linhas horizontais 

paralelas entre si. Está sob a 435 e poderá estar associada às figuras 436 e 445. Medidas: 11cm 

alt.x 40 cm comp.  

445 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, representado com pés, onde se 

reconhecem os dedos, exagerados. Está sob a figura 435 e poderá estar associado às figuras 436 

e 444. Medidas: 25 cm alt. X 20cm larg.  

446 – Figura indeterminada, pintada em branco, muito esbatida, composta por um traço 

vertical do qual saem dois outro semicirculares, podendo ser a representação da parte superior 

de um antropomorfo. Medidas: 12 cm alt. X 10 cm larg.  

447 - Figura indeterminada, pintada em branco, muito esbatida, composta por dois 

traços verticais e três horizontais. Ligeiramente sob a figura 459. Medidas: 19 cm alt. X 14 cm 

larg.  

448 – Provável representação de tipoia, pintada em branco, apresentando uma forma 

semicircular, preenchida por vários pontos. Está parcialmente sob a figura 460 e ligeiramente 

sobre a figura 459. Medidas: 12 cm alt. X 52 cm larg.  

449 - Geométrico complexo, pintado em branco, apresentando forma retangular, 

preenchida por linhas oblíquas, paralelas entre si, atravessadas por uma outra perpendicular. 

Medidas: 10 cm alt. X 14 cm comp.  

450 – Geométrico simples, pintado em branco, apresentando uma forma quase 

retangular, sendo que o lado esquerdo é levemente boleado. Está sobre a figura 461 e por baixo 

das figuras 460, 462 e 463. Medidas: 30cm alt.x 40 «cm comp.  

451 – Figura indeterminada, pintada em branco, podendo representar a parte inferior de 

um antropomorfo. Está sob a 453. Medidas: 13 cm alt. X 16 cm larg.  

452 – Figura indeterminada, pintada em branco, podendo representar um pequeno 

antropomorfo com adereços. Medidas: 9 cm alt. X 7 cm larg.  

453 – Figura composta por uma provável embarcação sobre a qual seguem dois 

antropomorfos, um dos quais se destaca pelas mãos com dedos exagerados, a par de outros 
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elementos que parecem fazer parte da provável embarcação. Está ligeiramente sobre as figuras 

450, 451 e 464. Medidas: 33 cm alt. X 62 cm comp.   

454 - Provável representação de tipoia, pintada em branco, apresentando uma forma 

retangular arredondada nas extremidades inferiores, preenchida por uma linha horizontal de 

pontos. Medidas: 11 cm alt. X 22 cm comp.  

455 - Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede (Equídeo?), com 

cauda longa, orelha e carregando algo no lombo (Sela?). Medidas: 16 cm alt. X 39 cm comp.  

456 – Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatida, apresentando a forma de 

um “C”. Ligeiramente por baixo da figura 239. Medidas: 11 cm alt. X 8 cm comp. 

457 - Antropomorfo, pintado em branco, representado sentado, como se estivesse a 

fumar cachimbo ou a tocar um instrumento musical. Medidas: 18 cm alt. X 18 cm larg.  

458 - Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede com longa cauda, 

com cauda e focinho comprido. Medidas: 22 cm alt. X 34 cm comp.  

459 - Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede com longa cauda e 

orelhas ou chifres. Está sobre a figura 447 e por baixo das figuras 448 e 460. Medidas: 14 cm 

alt. X 29 cm comp.  

460 – Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, um braço 

fletido na cintura e o outro segurando uma provável arma de fogo. Está sobre as figuras 448, 

450, 459 e 462. Medidas: 38 cm alt. X 45 cm larg.  

461 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um traço. Está por baixo da 

figura 462. Medidas: 2cm esp.x 2cm comp.  

462 - Provável representação de tipoia, pintada em branco, apresentando uma forma 

semicircular, preenchida por vários pontos. Está sobre as figuras 450 e 461 e por baixo da figura 

460. Medidas: 12 cm alt. X 34 cm comp.  

463 – Figura indefinida, pintada em vermelho, correspondendo a uma pequena mancha 

linear. Está sobre a figura 450. Medidas: 4 cm larg. X 9cm comp.  

464 – Antropomorfo, pintado em branco, apresentando diversos adereços (Vestuário?) 

traduzidos sob a forma de pequenos traços de um lados da figura e na parte inferior, indiciando 

movimento (dança?). Está ligeiramente sob a figura 453. Medidas: 33 cm alt. X 19 cm larg.  
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465 – Zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, quadrúpede, de cauda longa, mas 

cuja cabeça não é visível. Medidas: 10 cm alt. X 19 cm comp.  

466 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, composta por uma linha 

vertical inclinada, que se divide em duas na parte superior. Medidas: 4 cm esp. X 18 cm comp.  

467 - Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, apresentando toucado ou um 

penteado formado por vários traços pontiagudos, apontando algo que leva numa das mãos 

(Arma?). Medidas: 14 cm alt. X 12 cm comp.  

468 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, composta por uma linha 

bifurcada. Medidas: 7 cm alt. X 8 cm comp.  

469 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, composta por alguns traços 

bifurcados, descontínuos. Medidas: 9 cm alt. X 25 cm comp.  

470 - Antropomorfo, pintado em branco, apresentando a forma de “8”, com indicação 

do sexo masculino. Está ligeiramente sobre a figura 471. Medidas: 14 cm alt. X 13 cm larg.  

471 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, representando um provável 

antropomorfo. Está sob as figuras 470 e 472. Medidas: 13 cm alt. X 9 cm larg.  

472 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, representando um provável 

antropomorfo. Está sobre a figura 471 e por baixo da figura 473. Medidas: 28 cm alt. X 10 cm 

larg.  

473 - Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede, de cauda e orelhas 

ou chifres longos. Está sobre a figura 472 e por baixo da figura 461. Medidas: 25 cm alt. X 60 

cm comp.  

474 – Provável representação de uma embarcação, pintada em branco e em negro. Está 

sobre a figura 487 e por baixo das figuras 486, 488, 489, 432, 493, 508 e 509. Medidas: 86 alt.X 

155 comp.  

475 – Antropomorfo, pintado em branco, apontando algo para a frente (arma de fogo?). 

Está sobre a figura 474. Medidas: 35 cm alt. X 29 cm larg.  

476 – Zoomorfo, pintado em branco, sendo apenas visível a parte da cabeça, com 

pequenas orelhas ou chifres, e os membros dianteiros. Ligeiramente por baixo da figura 477. 

Medidas: 15 cm alt. X 16 cm comp.  
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477 - Geométrico complexo, pintado em branco, apresentando forma irregular, sendo a 

parte central preenchida por uma linha horizontal oblíqua e a parte inferior e lateral direita por 

uma espécie de rendilhado. Medidas: 35 cm alt. X 40 cm larg.  

478 - Geométrico complexo, pintado em branco, apresentando forma irregular, formado 

por linhas finas. Está sobre as figuras 477 e 481 e por baixo das figuras 482 e 483. Medidas: 60 

cm alt. X 70 cm larg.  

479 - Geométrico complexo, pintado em branco, apresentando forma oblonga na parte 

superior e quadrada na parte inferior, ambas preenchidas por linhas verticais e horizontais que 

forma um reticulado. Medidas: 50 cm alt. X 40 cm larg.  

480 - Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, apontando algo para a frente (Arma 

de fogo?). Poderá estar associada à figura 486. Medidas: 29 cm alt. X 27 cm larg.  

481 – Figura indefinida, pintada em branco, assumindo a forma de um “C” invertido. 

Está sob a figura 482 e 478 e sobre a figura 474.Medidas: 4 cm esp. X 37 cm comp. 

482 - Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com um braço fletido na cintura 

e outro esticado para a frente, não apresenta os membros inferiores. Está sobre as figuras 477, 

478, 481 e 482. Medidas: 38 cm alt. X 32 larg.  

483 - Geométrico simples, pintado em branco, composto por um círculo completamente 

preenchido. Está por cima da figura 478 e ligeiramente por baixo da figura 484. Medidas: 18 

cm de diâmetro.  

484 – Figura composta por dois antropomorfos que carregam uma provável tipoia, 

pintada em branco. Está ligeiramente sobre a figura 483. Medidas: 33 cm alt. X 25 cm comp.  

485 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatido, representando uma forma 

alongada da qual saem alguns traços na parte inferior. Medidas: 10 cm alt. X 23 cm comp. 

486 - Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com indicação do sexo 

masculino, um braço fletido na cintura e outro esticado para a frente. Está sobre a figura 474. 

Poderá estar associado à figura 480. Medidas: 29 cm alt. X 15 cm comp. 
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Painel 13  

487 - Antropomorfo, pintado em branco, um braço esticado para a frente. Está sob a 

figura 474. Medidas: 40 cm alt. X 33 cm larg.  

488- Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, embora sejam apenas visíveis uma pata 

dianteira e outra traseira, com cauda e orelhas ou chifres compridos. Está sobre as figuras 474, 

487 e 493. Medidas: 22 cm alt. X 43 cm comp.  

489 – Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento, pela postura dos 

braços e pernas, com indicação do sexo masculino. Está sobre as figuras 474, 497 e 498. 

Medidas: 33 cm alt. X 22 cm larg.  

490 – Zoomorfo, pintado em branco, representando uma ave, de longas patas, bico curto, 

olhando para trás. Medidas: 23 cm alt. X 18 cm larg.  

491 – Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede de pernas e cauda 

longas, com orelhas ou chifres médios. Está por baixo da figura 492, com a qual poderá estar 

associada. Medidas: 31 cm alt. X 66 cm comp.  

492 – Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede com orelhas ou 

chifres, pernas e cauda longos. Está sobre as figuras 474 e 491. Medidas: 27 cm alt. X 48 cm 

comp.  

493 - Antropomorfo, pintado em branco, com braços fletidos na cintura. Está por baixo 

da figura 488 e sobre a figura 474. Medidas: 35 cm alt. X 20 cm larg.  

494 – Provável representação de um antropomorfo esquemático, pintado em branco, 

esbatido, sendo apenas visível o troco, os membros inferiores, com indicação do sexo 

masculino. Medidas: 14 cm alt. X 7 cm larg.  

495 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento, pela postura das pernas 

e com os braços no ar. Está sob a figura 496 com a qual parece estar relacionada. Medidas: 26 

cm alt. X 23 cm larg.  

496 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e outro 

esticado para a frente. Está sobre a figura 495 com a qual parece estar relacionada, e por baixo 

da figura 498. Medidas: 27 cm alt. X 20 cm larg.  
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497 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma figura retangular, 

horizontal preenchida por linhas verticais, paralelas entre si. Está sob as figuras 489 e a 498, 

com a qual parece estar relacionada. Medidas: 13 cm alt. X 33 cm comp.  

498 - Geométrico complexo, pintado em negro, formado por uma figura retangular, 

horizontal preenchida por linhas verticais, paralelas entre si. Está sob a figura 489 e sobre a 

figura 497, com a qual parece estar relacionada. Medidas: 20 cm alt. X 45 cm comp.  

499 – Zoomorfo, pintado em branco, apresentado com chifres longos ramificados 

(caprídeo?) numa posição vertical, mas que pode querer indicar que está deitado (morto?), em 

associação à figura 513 (caçador?). Medidas: 30 cm alt. X 27 cm larg.  

500 – Figura indefinida, pintada em negro, formada por uma linha descontínua e 

irregular. Medidas: 3 cm espessura X 23 cm comp.  

 501 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com grandes orelhas ou chifres; a 

parte traseira foi reaproveitada para pintar a figura 515. Medidas: 26 cm alt. X 25 cm comp.  

502 – Provável antropomorfo esquemático, pintado em vermelho, com representação da 

parte superior do corpo e apenas um braço fletido na cintura. Medidas: 20 cm alt. X 7 cm larg.  

503 – Figura indefinida, pintada em branco, podendo ser a representação de um 

machado, esbatido. Medidas: 12cm alt. X 20cm larg.  

504 - Provável antropomorfo esquemático, pintado em vermelho, com representação da 

parte superior do corpo e apenas um braço fletido na cintura. Está ligeiramente sob a figura 505. 

Medidas: 11 cm alt. X 7 cm larg.  

505 - Antropomorfo, pintado em branco, sendo o que resta da representação da parte 

superior - cabeça, tronco e braços, segurando algo numa das mãos. Está ligeiramente sobre a 

figura 504. Medidas: 10 cm alt. X 17 cm larg.  

506 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com cauda comprida e orelhas ou 

chifres pequenos. Está sobre as figuras 522 e 507. Poderá estar associado à figura 522. Medidas: 

21 cm alt. X 60 cm comp.  

507 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro 

apontando algo que poderá ser uma arma de fogo, numa provável cena de caça à qual está 

associada a figura 490. Medidas: 37 cm alt. X 24 cm larg.  
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508 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com pequenas orelhas ou chifres. Está 

sobre a figura 474. Medidas: 20cm alt. X 46 cm comp.  

509 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento, pela postura das 

pernas, com os braços fletidos na cintura. Está sobre as figuras 474 e 510. Medidas: 49 cm alt. 

X 30 cm larg.  

510 – Geométrico complexo, pintado em branco, com uma forma aproximadamente 

retangular, embora uma das extremidades apareça de forma oblíqua, com algumas linhas 

verticais arredondadas a servir de preenchimento e uns pequenos traços que saem da parte 

inferior externa. Medidas: 27 cm alt. X 53 cm comp.  

511 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um quadrado subdivido 

em quatro partes semelhantes, de cuja parte superior, mais irregular, sai um traço vertical e à 

direita uma forma raiada formada por traços diversos. Está sob as figuras 510 e a 512. Medidas: 

25 cm alt. X 35 cm larg.  

512 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com pernas altas, cauda e focinhos 

comprido. Está sob as figuras 511,513, 529 e 531. Medidas: 24 cm alt. X 55 cm comp. Fase III. 

513 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro 

apontando algo que poderá ser uma arma de fogo, numa provável cena de caça à qual está 

associada a figura 499. Medidas: 37 cm alt. X 24 cm larg.  

514 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com pernas altas, orelhas ou chifre 

longos, cauda comprida. Está ligeiramente sob a figura 516. Medidas: 24 cm alt. X 55 cm comp.  

515 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro 

apontando algo que poderá ser uma arma de fogo, parecendo ter reaproveitado parte da figura 

501 para ser executada, podendo estar associada àquela figura. Medidas: 21 cm alt. X 22 cm 

larg.  

516 - Antropomorfo, pintado em branco, com os braços ligeiramente levantados ao nível 

da cintura. Está sobre a figura 517 e por baixo da figura 513. Medidas: 26cm alt. X 15 cm larg.  

517 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com pequenas orelhas, cauda 

comprida e focinho curto (Canídeo?). Está sob a figura 516. Poderá estar associado à figura 

534. Medidas: 13cm alt. X 22 cm comp.  

518 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com pernas altas, orelhas ou chifres 

médios, cauda curta. Está ligeiramente sob a figura 519. Medidas: 24 cm alt. X 55 cm comp.  
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519 – Antropomorfo, pintado em vermelho, esquemático, apontando algo (Arma de 

fogo?). Está ligeiramente sobre as figuras 518 e 520. Medidas: 14 cm alt. X 16cm larg.  

520 – Figura indefinida, pintada em branco, parcialmente visível, podendo corresponder 

à parte superior de um conjunto de antropomorfos, um dos quais apontando algo (Arma de 

fogo?). Está ligeiramente sob a figura 519. Medidas: 21 cm alt. X 35 cm comp.  

521 – Provável zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com pernas altas, cauda e 

focinho longos, parecendo carregar algo sobre o lombo, que surge aqui sobre a forma de dois 

traços verticais. Está ligeiramente sob a figura 516. Medidas: 18cm alt. X 17 cm comp.  

522- Antropomorfo, pintado em branco, com o braço levantado, parecendo segurar uma 

objeto (espécie de corda?). Está sobre a figura 506 com a qual poderá estar associada. Medidas: 

45cm alt. X 27 cm larg.  

523- Teriantropo, pintado em branco, associando características antropomórficas 

(verticalidade e braço fletido), com outras zoomórficas (espécie de patas, cauda). Está sobre a 

figura 540. Medidas: 26 cm alt. X 23 cm larg.  

524 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com pequenas orelhas, cauda 

comprida e focinho curto. Está sob a figura 540. Medidas: 27cm alt. X 37 cm comp.  

525 – Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, sendo apenas visível um traço 

vertical, do qual partem dois horizontais, Está sob as figuras 510 e 524. Medidas: 23cm alt. X 

7 cm larg.  

526 - Figura indefinida, pintada em vermelho, esbatida, composta por um traço vertical, 

encimado por uma forma irregular. Medidas: 7cm alt. X 5 cm larg.  

527 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com pequenas orelhas, cauda 

comprida e focinho curto. Medidas: 16 cm alt. X 35 cm comp.  

528 – Figura indefinida, pintada em vermelho, composta por uma mancha irregular e 

descontínua. Medidas: 12 cm alt. X 9 cm larg.  

529 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro para 

baixo, associado a um círculo preenchido que surge, em baixo, ao seu lado. Está sobre as figuras 

312 e 530. Medidas: 25 cm alt. X 14 cm larg.  

530 – Figura indefinida, pintada em vermelho, aproximando-se de uma triangular, sem 

preenchimento. Está sob a figura 529. Medidas: 8 cm alt. X 6 cm larg.  
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531 - Figura indefinida, pintada em vermelho, constituída por três traços verticais. 

Ligados entre si por uma plataforma horizontal, irregular, podendo ser a representação 

esquemática de um conjunto de antropomorfos. Está sobre as figuras 512 e 533. Medidas: 34cm 

alt. X 31 cm larg.  

532 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma linha em forma de 

“L” tombado. Está por baixo da figura 531. Medidas: 6cm alt. X 10 cm larg.  

533- Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, composto por semicírculo 

fechado por uma linha horizontal. Está por baixo da figura 531. Medidas: 12 cm alt. X 24 cm 

larg.  

534 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com pequenas orelhas, cauda 

comprida e focinho curto (Canídeo?). Poderá estar associado à figura 517. Medidas: 17cm alt.x 

30 cm comp.  

535 - Zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, quadrúpede, grande cabeça e talvez 

tromba (elefante?). Medidas: 10 cm alt. X 19 cm comp.  

536 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, da qual apenas é visível uma linha 

horizontal e grossa, com um traço oblíquo numa das extremidades. Medidas: 10 cm alt. X 25cm 

comp.  

537 – Figura composta por dois antropomorfos, pintada em branco, transportando algo 

que surge no meio dos dois e que poderá corresponder a uma espécie de tipoia. Está sobre a 

figura 538. Medidas: 25 cm alt. X 35 cm comp.  

538 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, da qual apenas é visível uma 

pequena linha horizontal. Está por baixo da figura 537. Medidas: 4 cm espessura X 20 cm comp.  

539 - Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com indicação do sexo 

masculino. Medidas: 33cm alt. X 16 cm larg.  

540 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado, patas altas e 

cauda comprida (Felino?). Está sobre as figuras 524,541, 550, 551 e sob a figura 523. Medidas: 

25cm alt. X 100 cm comp.  

541 – Geométrico complexo, pintado em negro e branco, formado por linhas cruzadas, 

sendo que do traço branco, partem três linhas horizontais oblíquas. Está sob as figuras 540, 542, 

554. Medidas: 32cm alt. X 33cm comp.  
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542 - Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com indicação do sexo 

masculino e apontando algo para a sua frente (Arma? Vara?). Está sob a figura 524 e sobre 541. 

Medidas: 31cm alt. X 30 cm larg.  

543 – Provável antropomorfo, pintado em branco, esbatido, do qual apenas é visível a 

parte inferior (membros inferiores) e uma pequena parte dos membros superiores. Está tapado 

parcialmente pela figura 542. Medidas: 15 cm alt. X 25 cm larg.  

544 – “Figura de braços abertos”, correspondendo a um antropomorfo estilizado com 

indicação do sexo masculino ou de um zoomorfo “visto de cima”, pintado em branco, esbatido. 

Medidas: 20 cm alt. X 17 cm larg.  

545 – Antropomorfo, pintado em vermelho, indiciando movimento pela postura das 

pernas, parecendo carregar algo na parte da frente. Está sobre as figuras 547 e 561. Poderá estar 

associado à figura 546. Medidas: 27 cm alt. X 20 cm larg.  

546 - Antropomorfo, pintado em vermelho, com braços fletidos na cintura; apenas uma 

parte dos membros inferiores é visível. Poderá estar associado à figura 545. Está sobre as figuras 

547. Medidas: 25 cm alt. X 12 cm larg.  

547 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação dos dedos nas mãos. Está sob 

as figuras 545, 546, 548. Medidas: 28 cm alt. X 20cm larg.  

548 - Figura indefinida, pintada em branco, correspondendo a uma mancha de forma 

aproximadamente circular. Está sobre a figura 547. Medidas: 10 cm alt. X 13cm larg.  

549 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino e apontado 

aquilo que poderá ser a representação de uma arma de fogo. Está sob as figuras 550 e 567. 

Medidas: 35 cm alt. X 51cm larg.  

550- Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino e apontado 

aquilo que poderá ser a representação de uma arma de fogo. Está sob as figuras, 540, 549 e 551. 

Medidas: 49 cm alt. X 47cm larg.  

551- Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das pernas 

e braços. Está sob as figuras 540 e 561. Poderá estar associado à figura 546. Medidas: 29 cm 

alt. X 25 cm larg.  

552 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura. Está sob a 

figura 570 e sobre a figura 551. Medidas: 26 cm alt. X 15 cm larg.  
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553- Figura indefinida, pintada em vermelho, composta por vários traços verticais 

oblíquos e alguns horizontais. Está sobre a figura 541 e poderá estar associada à figura 554. 

Medidas: 20 cm alt. X 17 cm larg.  

554 – Antropomorfo, pintado em vermelho, indiciando movimento pela posição das 

pernas. Está sobre a figura 541 e poderá estar associada à figura 553. Medidas: 20 cm alt. X 

15cm larg.  

555 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha horizontal, 

irregular. Está sobre a figura 571. Medidas: 3 cm espessura X 33 cm comp.  

556 – Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino e braços 

levantados transportando algo (Arma?). Está sobre a figura 571. Medidas: 28 cm alt. X 33 cm 

larg.  

557 – Figura indefinida, pintada em vermelho, sugerindo uma forma aproximada a uma 

forquilha invertida. Está sob a figura 556. Medidas: 9 cm alt. X 5 cm larg.  

558 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com patas altas, orelhas médias e 

cauda longa. Está sobre as figuras 559 e 575. Medidas: 20 cm alt. X 27cm comp.  

559 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com patas e orelhas pequenas e cauda. 

Está sob as figuras 558 e 560. Medidas: 15 cm alt. X 24cm comp.  

560 – Figura indefinida pintada em branco, assumindo a forma de um traço horizontal 

oblíquo. Está sob a figura 559. Medidas: 22 cm alt. X 15cm larg.  

561 – “Figura de braços abertos”, pintada em branco, esbatido, representando um 

antropomorfo com indicação do sexo masculino exagerado ou um zoomorfo “visto de cima”. 

Está sob a figura 562. Medidas: 25 cm alt. X 15cm larg.  

562 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por uma mancha 

aproximadamente circular. Medidas: 5 cm de diâmetro.  

563 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos de braços levantados 

que carregam algo traduzido num traço comprido horizontal (Arma? Vara?). Medidas: 21 cm 

alt. X 23 cm larg.  

564 – Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, do qual apenas é 

visível uma parte do tronco, um braço fletido na cintura e a cabeça. Medidas: 15 cm alt. X 9 cm 

larg.  
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565 – Figura indefinida, pintada em branco, assemelhando-se a uma espécie de báculo. 

Medidas: 15 cm alt. X 7 cm larg. 

566 - Provável antropomorfo, pintado em branco, do qual apenas é visível uma parte do 

tronco, com os braços fletidos na cintura. Medidas: 11 cm alt. X 20 cm larg. 

567 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das pernas 

e braços, que aparecem levantados. Está sobre a figura 568.Medidas: 33 cm alt. X 25 cm larg.  

568 – Geométrico complexo, pintado em branco e negro, formado por um quadrado 

preenchido por vários traços horizontais e verticais que forma uma espécie de enlaçado. Está 

sob as figuras 568, 569, 582 e 583. Medidas: 33 cm alt. X 46 cm larg.  

569 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação dos exo masculino, 

apresentando um chapéu ou espécies de toucado, usando um instrumento sonoro ou cachimbo. 

Está sobre a figura 568. Medidas: 24 cm alt. X 22 cm larg.  

570 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos que carregam uma 

tipoia na qual vai deitado (morto?) um outro antropomorfo ou um zoomorfo. Está sobre as 

figuras 571 e 552. Medidas: 28 cm alt. X 56 cm comp.  

571 – Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, indiciando movimento pela postura 

do corpo e pernas. Está sob as figuras 556, 570, 571, 574. Medidas: 75 cm alt. X 82 cm larg.  

572- Antropomorfo, pintado em negro, muito esbatido e esquemático, com indicação do 

sexo masculino e alguns dedos nas mãos, sendo a cabeça formada por um círculo não 

preenchido. Está sobre as figuras 571 e por baixo da figura 586 e 574. Medidas: 36 cm alt. X 

35 cm larg.  

573 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação de um braço levantado como 

estivesse acenando. Medidas: 21 cm alt. X 13 cm larg. 

574 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, assemelhando-se a uma pequena 

plataforma horizontal na qual assenta um traço vertical encimado por outro horizontal oblíquo. 

Está sobre as figuras 571 e 574. Poderá estar associada à figura 575. Medidas: 20 cm alt. X 20 

cm larg.  

575 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, com uma pequena base horizontal 

na qual assenta um traço vertical do qual saem, na parte superior, dois outros traços horizontais 

juntos. Está sobre as figuras 571 e por baixo da figura 558. Poderá estar associada à figura 574. 

Medidas: 16 cm alt. X 18 cm larg.  
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576 – Antropomorfo, pintado em branco, com braços fletidos na cintura, envolvido por 

um algo que pode corresponder a um objeto ou vários (Cordas? Varas? Escudo e lanças?). Está 

sobre as figuras 577, 589, 590. Medidas: 27 cm alt. X 54 cm larg.  

577 – Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatida, constituído por uma linha 

meandriforme. Está sob a figura 576. Medidas: 18 cm alt. X 16 cm larg.  

578 - Figura indefinida, pintada em branco, apresentando uma forma preenchida 

próxima a uma forma em “R”. Medidas: 13 cm alt. 8 cm larg.  

579 - Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, constituído por traço 

horizontal, arredondado. Medidas: 10 cm alt. X 4 cm espessura.  

580 – Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, composta por duas figurações 

ovoides, uma vertical, quase completamente preenchida, numa posição superior, mas encostada 

a outra que surge, em baixo, na horizontal, com alguns traços oblíquos que a preenchem 

parcialmente. Medidas: 38 cm alt. X 55 cm comp.  

581 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, com um 

provável chapéu na cabeça e segurando algo que o liga à figura 593 (espécie de rédeas?). Está 

sobre as figuras 567 e 568. Medidas: 32 cm alt. X 28 cm larg.  

582 - Antropomorfo, pintado em branco, com braços levantados apontando algo (Arma 

de fogo?). Está sobre a figura 568 e 594. Medidas: 35 cm alt. X 29 cm larg.  

583 – Geométrico simples, pintado em branco, correspondendo a uma linha curva, quase 

vertical. Está sobre a figura 568. Medidas: 17 cm alt. X 9 cm larg.  

584 - Geométrico simples, pintado em branco, correspondendo a uma linha oblíqua. 

Medidas: 17 cm alt. X 2 cm espessura.  

585 – Provável zoomorfo, pintado em branco, do qual apenas uma parte (talvez traseira) 

é visível. Está sobre a 586. Medidas: 15 cm alt. X 13 cm comp.  

586 - Antropomorfo, pintado em branco, com os braços ligeiramente abertos. Está sobre 

a figura 572, 585, 587. Medidas: 30 cm alt. X 17 cm larg.  

587 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, apontando 

uma provável arma de fogo. Parece estar associado à figura 603. Está sob as figuras 586 e 588. 

Medidas: 27 cm alt. X 31 cm larg.  
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588 - Antropomorfo pintado em branco, olhando para trás e carregando algo muito fino 

e comprido (Arma? Corda?). Poderá estar associado à figura 576. Medidas: 21 cm alt. X 80 cm 

comp.  

589 - Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, constituído por traço 

grosso. Medidas: 10 cm alt. X 4 cm espessura.  

590 – Provável zoomorfo, pintado em branco, com patas altas e sem cauda. Está sob a 

figura 576. Medidas: 15 cm alt. X 12 cm larg.  

591 - Provável zoomorfo, pintado em branco, com patas grossas e cauda. Está sob a 

figura 634 e sobre a figura 612. Medidas: 20 cm alt. X 43 cm comp.  

592 – Figura indefinida, pintada em branco, constituída por uma mancha oblonga. 

Medidas: 7 cm alt. X 27 cm comp.  

593 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado, patas altas, 

orelhas e cauda comprida (equídeo?). Está sobre a figura 594. Poderá estar associado à figura 

581. Medidas: 25cm alt. X 50 cm comp.  

594 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma forma retangular, 

subdividida por várias linhas que formam uma espécie de rendilhado no interior. Está sob as 

figuras 582, 593,595. Medidas: 32cm alt. X 41 cm comp.  

595 - Figura indefinida, pintada em branco, constituída por uma mancha horizontal. Está 

sobre a figura 594. Medidas: 7 cm alt. X 27 cm comp.  

596 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com um longo braço e perna. 

Está sobre a 597 e por cima das figuras 609 e 610. Medidas: 51 cm alt. X 15 cm comp.  

597 – Provável zoomorfo, pintado em branco, apresentando um corpo longo e linear e 

uma cabeça com pequenas orelhas ou chifres. Está sobre a 596. Medidas: 10 cm alt. X 36 cm 

comp.  

598 - Figura indefinida, pintada em branco, constituída por uma mancha horizontal, com 

alguns traços verticais oblíquos, podendo corresponder a um zoomorfo. Medidas: 16 cm alt. X 

24 cm comp.  

599 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, constituída por uma mancha 

horizontal, com alguns traços verticais oblíquos, podendo corresponder à parte dianteira de um 

zoomorfo. Medidas: 9 cm alt. X 16 cm comp.  
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600 – Figura pintada em branco, composta por um zoomorfo com orelhas e cauda 

compridas (equídeo?), sobre o qual vai um antropomorfo. Está sobre a figura 599. Medidas: 22 

cm alt. X 27 cm comp.  

601- Provável antropomorfo, pintado em branco, sendo apenas visível parte do tronco, 

braço que está fletido na cintura e uma perna também fletida. Está sob a figura 600. Parece estar 

associado à figura 602. Medidas: 24 cm alt. X 17 cm larg. 

602 - Provável antropomorfo, pintado em branco, sendo visível a cabeça, parte do 

tronco, braço que está fletido na cintura e uma das mãos, com indicação dos dedos. Parece estar 

associado à figura 601. Medidas: 24 cm alt. X 12 cm larg.  

603 – Zoomorfo, pintado em branco, com indicação de uma pata traseira e de outra 

dianteira, com cauda e orelhas médias, estando a tentar elevar-se ou tombado. Parece estar 

associado à figura 587. Medidas: 21 cm alt. X 17 cm larg.  

604 – Geométrico complexo, pintado em branco, apresentando um forma retangular de 

extremidades oblíquas, preenchida por várias linhas oblíquas verticais, formando uma espécie 

de rendilhado no interior. Está sob as figuras 588 e sobre as figuras 605 e 612. Medidas: 15 cm 

alt. X 47 cm comp.  

605 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatido, quase invisível a olho nu, 

de forma bastante irregular, mas extensa. Está sob as figuras 591, 604, 619, 633. Medidas: 43 

cm alt. X 46 cm larg.  

606 – Antropomorfo, pintado em branco, com braço fletido na cintura e o outro 

segurando um objeto (arma de fogo?). Medidas: 55 cm alt. X 43cm larg.  

607 – Antropomorfo, pintado em branco, representado com pernas muito curtas, como 

se estivesse sentado, indicação do sexo masculino, braços fletidos contra o tronco e um grande 

toucado na cabeça. Está sob a figura 613. Medidas: 68 cm alt. X 23cm larg.  

609 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com pequenas orelhas ou chifres. Está 

sob as figuras 596, 610 e 617. Medidas: 23 cm alt. X 34cm comp.  

610 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com orelhas ou chifres longos e cauda 

comprida. Está sob as figuras 596 e 600, e sobre a figura 609. Medidas: 10 cm alt. X 37cm 

comp.  
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611 – Teriantropo, pintado em branco, aliando características antropomórficas (segura 

algo com os braços (Instrumento? Arma?) com características zoomórficas (posição das pernas 

e provável cauda?). Está sob a figura 612. Medidas: 27 cm alt. X 20cm larg.  

612- Provável antropomorfo, pintado em branco, carregando alguns acessórios. Está 

sobre a figura 611 e por baixo da figura 604. Medidas: 23 cm alt. X 17cm larg.  

613 – “Figura de braços abertos”, pintado em branco, representando provavelmente um 

zoomorfo “visto de cima” (espécie de sáurio?). Está sob a figura 607. Medidas: 79 cm alt. X 40 

cm larg.  

614 – Antropomorfo, pintado em branco, com corpo largo, completamente preenchido, 

braços e pernas muito finos e fletidos, parecendo estar sentado. Está ligeiramente sob as figuras 

616 e 617. Medidas: 35cm alt. X 26 cm larg.  

615 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha horizontal. Está 

sob a figura 626. Medidas: 1 cm espessura X 8 cm comp.  

616 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha quebrada e 

descontínua. Está sob a figura 617. Medidas: 1,5 cm espessura X 23 cm comp. 

617 – Figura indefinida, pintado em branco, podendo representar um zoomorfo, 

representado de perfil. Está sobre as figuras 609, 616, 627 e por baixo da figura 619. Medidas: 

27 cm alt. X 65 cm comp.  

618 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha horizontal 

descontínua. Medidas: 1,5 cm espessura X 30 cm comp.  

619 – Antropomorfo, pintado em branco, com uma provável máscara ou toucado 

pontiagudo, com um braço levantado no qual transporta uma espécie de bastão com uma 

plataforma onde vai um outro antropomorfo de reduzidas dimensões. Poderá estar associado à 

figura 621. Está sobre as figuras 612, 617, 620. Medidas: 50cm alt. X 48cm larg.  

620 - Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido e quase invisível a olho 

nu, formado por um quadrado, cujas extremidades esquerdas se prolongam de forma horizontal. 

Está sob as figuras 619 e 622. Medidas: 17 cm alt. X 30 cm comp.  

621 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por um círculo, sem 

preenchimento. Está sob a figura 622. Poderá estar associado à figura 619. Medidas: 10 cm de 

diâmetro.   
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622 - Antropomorfo, pintado em branco, com braços abertos ao nível dos ombros. Está 

sobre as figuras 620, 621 e ligeiramente sob a figura 629. Medidas: 31cm alt. X 25cm larg. 

623 - Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido e quase invisível a olho 

nu, formado por uma linha em forma de “L” tombado. Está sob as figuras 631 e 632. Medidas: 

3 cm espessura X 23 cm comp.  

624 - Representação de uma provável embarcação ou tipoia, pintada em branco, com 

representação de algo indefinido no interior, sob a forma de uma mancha comprida horizontal 

(Antropomorfo? Zoomorfo? Deitado? Morto?). Está sobre a figura 638. Medidas: 13cm alt. X 

41cm comp.  

625 - Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com um objeto longo que parte 

da face (Instrumento? Garrafa?). Medidas: 43cm alt. X 35cm larg.  

626 – Geométrico complexo, pintado em branco, em forma de campânula. Está sobre as 

figuras 615 e 627. Medidas: 17cm alt. X 16 cm larg.  

627 – Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, sendo apenas visível uma mancha 

oblonga horizontal da qual sai um pequeno traço vertical, na parte inferior. Está sob as figuras 

617 e 626. Medidas: 10 cm alt. X 15 cm larg.  

628 - Antropomorfo, pintado em branco, com uma provável máscara ou toucado 

pontiagudo, com um braço levantado no qual transporta uma espécie de bastão. Poderá estar 

associado à figura 619. Está sob as figuras 629 e 631. Medidas: 25 cm alt. X 16 cm larg.  

629 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido sobre a cabeça e o outro 

transportando uma espécie de bastão. Está sobre as figuras 620, 622, 628 e 631. Medidas: 30cm 

alt. X 19 cm larg.  

630 – Figura indefinida, pintada em branco, traduzindo-se numa pequena mancha 

cónica. Medidas: 8 cm alt. X 7 cm larg.  

631 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos que carregam uma 

tipoia, preenchida por uma linha horizontal. Está sobre as figuras 626 e 623 e por baixo da 

figura 629. Medidas: 25 cm alt. X 54 cm comp.  

632 - Figura pintada em branco, esbatida, composta por dois antropomorfos que 

carregam uma tipoia, preenchida por alguns pontos. Está sobre a figura 623. Medidas: 28 cm 

alt. X 44 cm comp. 
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633 – Figura indefinida, pintada em branco, composta por uma mancha linear, 

arredondada, da qual apenas é visível uma parte. Está sob a figura 634 e por cima da figura 605. 

Medidas: 26cm alt. X 33cm comp.  

634 – Geométrico complexo, pintado em branco, muito esbatido, quase invisível a olho 

nu, formado por um círculo preenchido por várias linhas oblíquas em diferentes direções, 

formando uma espécie de rendilhado. Medidas: 25 cm de diâmetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 

 

Painel 14  

635 – Figura pintada em laranja claro, composta por dois antropomorfos carregando 

algo representado por uma linha horizontal. Está sobre a figura 638. Medidas: 26cm alt. X 30cm 

comp.  

636 – Figura indefinida, pintada em branco, correspondendo a um traço vertical, 

bifurcado na parte inferior. Está sob a figura 637. Medidas: 28 cm alt. X 7cm larg. Fase II. 

637 - Figura pintada em laranja claro, composta por dois antropomorfos carregando algo 

representado por uma linha horizontal. Está sobre a figura 636 e 638. Medidas:28cm alt. X 

33cm comp.  

638 – Figura de braços abertos, pintada em branco, representando um provável 

zoomorfo “visto de cima”, com cauda comprida e garras (sáurio?). Está sobre as figuras 624, 

635, 637, 639, 648, 649. Medidas: 138 cm alt. X 45cm larg.  

639 - Antropomorfo, pintado em laranja, com um braço fletido na cintura e o outro 

carregando um objeto (Arma?). Poderá estar associado às figuras 640, 641, 642, 643, 644 

(Comitiva? Grupo de caçadores?). Está sobre as figuras 638 e 648. Medidas: 37cm alt. X 17cm 

larg.  

640 – Antropomorfo, pintado em laranja, com os braços esticados para a frente. Poderá 

estar associado às figuras 639,641, 642, 643, 644 (Comitiva? Grupo de caçadores?). Está sobre 

a figura 648. Medidas: 23 cm alt. X 14cm larg.  

641 – Antropomorfo, pintado em laranja, com os braços esticados para a frente, 

parecendo carregar algo nas costas (espécie de saco?). Poderá estar associado às figuras 639, 

640, 642, 643, 644 (Comitiva? Grupo de caçadores?). Medidas: 20cm alt. X 15cm larg.  

642- Antropomorfo, pintado em laranja, com os braços e os pés esticados para a frente. 

Poderá estar associado às figuras 639,640, 641, 643, 644 (Comitiva? Grupo de caçadores?). 

Está sobre a figura 643. Medidas: 23 cm alt. X 13cm larg.  

643 - Antropomorfo, pintado em laranja, com um braço fletido na cintura e o outro 

carregando um objeto (Bastão?). Poderá estar associado às figuras 639, 640, 641, 642, 644 

(Comitiva? Grupo de caçadores?). Está sobre a figura 648 e ligeiramente por baixo da figura 

642. Medidas: 20 cm alt. X 16cm larg.  
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644- Zoomorfo, pintado em laranja, quadrúpede, com orelhas e cauda compridas. 

Poderá estar associado às figuras 639, 640, 641, 642, 643 (Comitiva? Grupo de caçadores?). 

Está sobre as figuras 645. Medidas: 16 cm alt. X 38cm comp.  

645 – Antropomorfo, pintado em branco, carregando algo que leva junto ao ombro 

(Arma?) ou ao rosto (instrumento sonoro?). Está sob as figuras 644 e 648. Poderá estar 

associado à figura 646. Medidas: 20 cm alt. X 13cm larg.  

646 - Antropomorfo, pintado em branco, carregando algo que leva junto ao ombro 

(Arma?) ou ao rosto (instrumento sonoro?). Está sob a figura 647. Poderá estar associado à 

figura 645. Medidas: 24 cm alt. X 12cm larg.  

647 – Geométrico simples, pintado em negro, quase invisível a olho nu, formado por 

uma linha que resulta num quadrado, descontínuo na parte superior, sem preenchimento. Está 

sob as figuras 643, 644, 645, 646, 648, 651, 654, 657,690,691. Medidas: 68 cm alt. X 67cm 

larg.  

648 – Geométrico complexo, pintado em vermelho e branco, formado por uma forma 

retangular, com preenchimento constituído por várias linhas em “X” intercaladas por outras 

linhas cruciformes e pequenos traços verticais em vermelho. Da extremidade inferior esquerda deste 

grande retângulo horizontal, sai uma outra forma, mais pequena, com o interior rendilhado. Poderá estar 

associadas com as figuras 639, 640, 641, 642, 643, 644 ou com as figuras 645 e 646. Está sob a figura 

639 e por cima das figuras 638, 648, 649, 650, 651,653. Medidas: 32 cm alt. X 117cm larg.  

649 - Geométrico complexo, pintado em branco, muito esbatido, composto por uma 

forma irregular, mas completamente preenchida por linhas oblíquas que formam uma espécie 

de rendilhado. Está sob a figura 648 e sobre as figuras 638 e 650. Medidas: 37 cm alt. X 55cm 

larg.  

650 – Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, formado por linhas que 

se aproximam de um espécie de forquilha. Está sob as figuras 647, 648 e 649. Medidas: 17 cm 

alt. X 13cm larg.  

651 – Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com um braço elevado como 

se estivesse a acenar, mas em posição sentada. Está sobre as figuras 647. Medidas: 25 cm alt. 

X 12cm larg.  
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652 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um retângulo dividido a 

meio e aberto em baixo, aproximando-se de uma forma em “R”. Está sobre a figura 653. 

Medidas: 20 cm alt. X 10cm larg.  

653 – Figura indefinida pintada em branco, muito esbatida, sendo apenas visível uma 

mancha de contornos irregulares e descontínuos. Está sob as figuras 648, 652, 654. Medidas: 

21 cm alt. X 30cm larg.  

654 - Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos carregando uma 

provável tipoia, preenchida por traços indefinidos que podem representar outro antropomorfo 

deitado ou um zoomorfo estendido. Está sobre as figuras 647, 653. Medidas: 15cm alt. X 33cm 

comp.  

655- Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha grossa horizontal. 

Está sob as figuras 649 e 657. Medidas: 7cm espessura X 77cm comp. 

656 – Figura indefinida, pintada me branco, muito esbatida, correspondendo 

provavelmente à parte superior (cabeça e ombros) de uma “figura de braços abertos”. Está sob 

a figura 657. Medidas: 18 alt. X 27cm larg.  

657 – Figura indefinida, pintada em branco, muito estilizada, podendo corresponder a 

um zoomorfo, com uma espécie de asas (Ave? Inseto?) ou a um antropomorfo, com as pernas 

fletidas e uma espécie de barrete na cabeça. Está sobre as figuras 656, 670. Medidas: 50 alt. X 

30cm larg.  

658 - Figura indefinida, pintada em branco, muito estilizada, esbatida, podendo 

corresponder a um zoomorfo ou a um antropomorfo. Está sobre a figura 670. Medidas: 20 alt.x 

22 cm larg.  

659 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, apenas sendo visíveis dois 

conjunto de linhas que se aproximam da forma de “ I” dos quais descem outras linhas verticais 

soltas. Está sobre a figura 660. Medidas: 28 alt. X 13 cm larg.  

660 – Antropomorfo, pintado em branco, representando de perfil, indiciando 

movimento pela postura dos braços e pernas. Está sob a figura 659. Medidas: 21 alt. X 10 cm 

larg.  

661 – Zoomorfo, pintado em negro, quadrúpede com patas altas, cauda comprida e 

orelhas ou chifres longos. Está sobre a figura 638. Medidas: 23 alt. X 23 cm comp. Fase III. 
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662 - Antropomorfo, pintado em branco, representando de perfil, com um braço fletido 

na cintura e o outro segurando um objeto longo que está junto ao rosto (Monóculo? Arma?). 

Está sob a figura 676 e sobre a figura 638. Medidas: 24 alt. X 25 cm larg.  

663 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, podendo ser a representação 

de um estilizada de um antropomorfo. Poderá estar associado com a figura 664. Medidas: 8 

alt.X 7 cm larg.  

664 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, podendo ser a representação 

de um estilizada de um antropomorfo. Poderá estar associado com a figura 663. Medidas: 6 

alt.X 5 cm larg.  

665 – Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, sendo provavelmente 

o que resta da parte superior (tronco, braço e cabeça). Medidas: 6 cm alt x 8 cm larg.  

608 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por retângulo aberto na parte 

inferior esquerda e sem preenchimento. Medidas: 6 cm alt x 9 cm larg. 

666 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por uma linha com 

bifurcações na extremidade inferior. Está sobre a figura 667. Medidas: 9 cm alt x 5 cm larg.  

667 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por uma linha 

quebrada e descontínua de forma irregular. Está sob a figura 666. Medidas: 8 cm alt x 11 cm 

larg.  

668 – Figura de braços abertos, pintada em branco, muito esbatida, podendo 

corresponder a um antropomorfo com indicação do sexo masculino ou a um zoomorfo “visto 

de cima”. Medidas: 8 cm alt x 10 cm larg.  

669 – Geométrico complexo, pintado em negro, formado por dois semicírculos na parte 

superior esquerda ligados a uma formação retangular, na parte inferior direita, formada por 

alguns traços descontínuos. Poderá estará associada à figura 670. Está sob as figuras 657, 670, 

671, 672, 675 e está sobre a 695. Medidas:34 cm alt x 85 cm comp.  

670 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por um retângulo 

preenchido por linhas verticais paralelas. Poderá estar associado à figura 669, sobre a qual está. 

Está sob as figuras 657, 671, 672. Medidas: 19 cm alt x 30 cm comp.  

671 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede com patas altas, cauda comprida e 

orelhas ou chifres longos. Está sobre as figuras 669, 670, 696. Poderá estar associado à figura 

672. Medidas: 20 cm alt x 33 cm comp.  
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672 – Antropomorfo, pintado embranco, tombado (morto?), com a indicação de um 

objeto junto ao braço (Arma?). Poderá estar associado à figura 671. Está sobre as figuras 669, 

670, 673. Poderá estar associado à figura 672.Medidas: 15 cm alt x 27 cm comp.  

673 - Geométrico simples, pintado em negro, muito esbatido, formado por linhas grossa 

cuja extremidade aparece sob a forma de gancho. Está sob as figuras 672 e 682. Medidas: 11 

cm alt. X 44 cm comp.  

674 – Geométrico complexo, pintado em branco e negro, muto esbatido, quase invisível 

a olho nu, formado por um círculo em negro, preenchido por um rendilhado, tipo rosácea, por 

vezes, preenchido completamente em branco. Está sobre a figura 673. Medidas: 18 cm de 

diâmetro. 

675 – Antropomorfo pintado em branco, esbatido, com braço fletido na cintura e o outro 

segurando algo muito comprido que parte do rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Está 

sobre a figura 669 e por baixo da figura 676. Medidas: 27 cm alt. X 33 cm comp.  

676 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um retângulo reticulado 

no interior, encimado por uma forma triangular, também reticulada. Da base da figura sai um 

linha bifurcada, da lateral direita uma forma tipo “T” com dupla linha superior e da outra lateral 

uma espécie de braço, dando a esta forma geométrica um sentido híbrido. Está sobre as figuras 

662 e 675. Medidas: 40 cm alt. X 43 cm larg.  

677 – Figura indefinida, pintada em branco, composta por um traço bifurcado na parte 

inferior e encimada por um semicírculo, podendo ser a representação estilizada de um 

antropomorfo. Medidas: 13 cm alt. X 8 cm larg.  

678 – Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das pernas 

e braços. Medidas: 10 cm alt x 12 cm larg.  

679 - Antropomorfo, pintado em branco, com os braços levantados no ar. Está sobre a 

figura 680 e por baixo da figura 681. Medidas: 20 cm alt x 10 cm larg.  

680 – Geométrico simples, formado por uma linha horizontal. Está sob a figura 679. 

Medidas: 2 cm espessura x 25 cm comp.  

681 - Antropomorfo, pintado em branco, com os braços levantados ao nível dos ombros. 

Está sobre a figura 679. Medidas: 12 cm alt x 15 cm larg.  
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682 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por uma série de 

traços descontínuos. Poderá estar associada à figura 684. Está sob as figuras 683 e 700. 

Medidas: 25cm alt x 17 cm larg.  

683 – Antropomorfo, pintado em branco, com um chapéu ou toucado e um objeto que 

pende da cintura (espécie de facão?). Está sobre as figuras 682 e 684. Medidas: 15cm alt x 13 

cm larg.  

684 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por uma série de 

traços descontínuos. Poderá estar associada à figura 682. Está sob a figura 683. Medidas: 17 

cm alt x 7 cm larg.  

685 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um círculo, preenchido 

por alguns traços e pequenas linhas arredondadas, do qual parte para a direita uma linha quase 

em ziguezague, até à outra extremidade, onde surge uma forma de losango, cuja base termina 

com dois pequenos traços e dentro do qual existe um “X”. Está sobre a figura 702. Medidas: 15 

cm alt x 43 cm comp.  

686 – Provável representação de um tipoia ou embarcação, pintada em branco, sem 

preenchimento, da qual apenas é visível a parte direita. Está sob as figuras 688 e 702. Medidas: 

22 cm alt x 40 cm comp.  

687- Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por dois pequenos 

traços verticais paralelos. Medidas: 6 cm alt x 5 cm larg.  

688 - Geométrico complexo, pintado em branco, esbatido, formado por um retângulo 

preenchido por uma espécie de reticulado. Está sobre a figura 686. Medidas: 13 cm alt x 23cm 

comp.  

689 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda comprida e orelhas médias 

(canídeo?). Poderá estar associado à figura 706. Medidas: 17 cm alt x 36 cm comp.  

690 - Antropomorfo, pintado em branco, com braço fletido na cintura e o outro 

segurando um objeto comprido ao nível do rosto (Arma? Instrumento sonoro?). Está sobre a 

figura 647. Medidas: 39 cm alt x 36 cm larg.  

691 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, um braço 

fletido na cintura e o outro segurando um objeto comprido ao nível do rosto (Arma? Instrumento 

sonoro?). Está sobre a figura 647. Medidas: 22 cm alt x 25 cm larg.  
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692- Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, de corpo completamente preenchido 

e indicação de um braço. Está sobre a figura 693. Medidas: 18 cm alt x 10 cm larg.  

693 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma linha horizontal. Está 

sobre a figura 692 e por baixo da 709. Poderá estar associada à figura 694. Medidas: 2 cm 

espessura x 13 cm comp.  

694 - Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma linha horizontal, com 

um pequeno apêndice na parte inferior. Está sobre a figura 692 e por baixo das 709 e 710. 

Poderá estar associada à figura 693. Medidas: 6 cm espessura x 24 cm comp.  

695 – Figura indefinida, pintada em branco, composta por uma forma irregular, 

aproximadamente em forma de “U” invertido. Está sobre a figura 669. Medidas:13 cm alt x 15 

cm larg.  

696 - Figura indefinida, pintada em negro, representada por uma mancha oblonga. Está 

sob as figuras 671 e 710. Medidas:8 cm alt x 21 cm comp.  

697 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda e focinhos compridos e 

orelhas ou chifres longos. Está sob a figura 698 e sobre a figura 673. Medidas:15 cm alt x 30cm 

comp.  

698 – Figura pintada em branco, composta por um zoomorfo, quadrúpede, com cauda e 

orelhas compridas (equídeo?), sob o qual vai um antropomorfo. Está sobre a figura 697 e por 

baixo da figura 711. Medidas:21cm alt x 25 cm comp.  

699 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um quadrado preenchido 

por linhas verticais paralelas. Medidas:11cm alt x 13cm larg.  

700 - Zoomorfo, pintado em negro, quadrúpede, com orelhas ou chifres longos. Está sob 

a figura 701. Medidas:21cm alt x 30 cm comp.  

701 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com orelhas ou chifres longos.com a 

cabeça inclinada como se estivesse a comer ou beber. Está sobre a figura 700. Medidas: 13cm 

alt x 35 cm comp. 

702 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com orelhas ou chifres curtos e 

focinho comprido. Está sob a figura 685 e sobre a figura 686. Medidas: 20cm alt x 40 cm comp.  
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703 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma forma 

aproximadamente retangular horizontal, dividida por algumas linhas verticais que chegam a 

extravasar para o exterior. Medidas: 11cm alt x 24cm comp.  

704 – Provável zoomorfo, pintado em branco, muito esquemático, com a indicação de 

uma orelha ou chifre, de uma pata traseira e de outra dianteira. Medidas: 11cm alt x 22 cm 

comp.  

705 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com orelhas ou chifres médios e cauda 

comprida. Medidas: 27cm alt x 46 cm comp.  

706 – Antropomorfo pintado em branco, com um braço fletido na cintura, outro 

segurando um objeto comprido que parte do rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?), com 

indicação dos dedos dos pés. Poderá estar associado à figura 689. Medidas: 52cm alt x 42 cm 

larg.  

707 – Figura indefinida, pintada em branco, podendo ser a representação de um objeto 

(Instrumento? Bastão?). Medidas: 35cm alt x 20 cm larg.  

708 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura, outro 

segurando um objeto comprido que parte do rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?), com 

indicação de um penteado ou toucado com várias pontas. Surge um pequeno traço em vermelho 

que pode ter sido acrescentado para representação do sexo masculino. Está sobre a figura 

707.Medidas: 32 cm alt x 23 cm larg.  

709 – Geométrico simples, pintado em branco, constituído por uma forma oval, sem 

preenchimento, com duas outras como apêndices, na parte superior, sendo ambas menores e 

uma delas completamente preenchida. Está sobre as figuras 693 e 694 e por baixo da figura 

710. Medidas: 11 cm alt x 16 cm larg.  

710 A – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma forma retangular, 

preenchida por uma espécie de rendilhado formado por vários traços, em diferentes direções. 

Está sobre as figuras 694, 696 , 709, e por baixo da figura 697. Medidas: 24 cm alt x 20 cm 

larg.  

710 B – Provável zoomorfo (Primata?), pintado em branco, com pernas e braços 

fletidos, parecendo estar sentado. Está ligeiramente sobre a figura 711. Medidas: 20 cm alt x 

15cm larg.  



 

141 

 

711- Antropomorfo, pintado em branco, mas com duplo traço, em vermelho, a partir do 

pescoço, com os braços fletidos na cintura e indicação de um penteado ou toucado com várias 

pontas. Está ligeiramente sob a figura 710B e sobre as figuras 698, 712 e 727. Medidas: 49 cm 

alt x 20 cm larg.  

712 – Figura indefinida, pintada em branco, formada por linhas aproximadamente em 

forma de “U” invertido, descontínuas. Está sob as figuras 711 e 727. Medidas: 20 cm alt x 14 

cm larg.  

713 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura, outro 

segurando um objeto comprido que parte do rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?), com 

indicação de um penteado ou toucado com várias pontas. Está sobre a figura 714. Medidas: 50 

cm alt x 40 cm larg. 

714 - Figura indefinida, pintada em vermelho, composta por uma macha de forma 

retangular, esbatida. Está sob a figura 713. Medidas: 10 cm alt x 17 cm comp.  

715 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e indicação 

do sexo masculino. Está sob a figura 713, 716 e 717. Medidas: 39 cm alt x 26cm larg.  

716 - Figura indefinida, pintada em branco, composta por forma irregular fechada, 

aproximadamente retangular, acompanhada, por cima, uma linha horizontal. Está sobre a figura 

715. Medidas: 22 cm alt x 13 cm larg.  

717 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha horizontal que 

fecha um semicírculo, parcialmente visível, podendo ser a o que resta da representação de uma 

tipoia ou embarcação. Está sobre a figura 715 e por baixo da figura 719. Medidas: 14 cm alt. x 

35 cm comp.  

718 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma forma quadrada, da 

qual parte em sentido descendente, do vértice inferior esquerdo, uma linha oblíqua. Medidas: 9 

cm alt. x 34 cm comp.  

719 - Figura indefinida, pintada em vermelho, composta por traço vertical do qual saem 

vários horizontais, sob a forma de pontas, virados todos para o mesmo lado. Está sobre a figura 

717. Medidas: 16 cm alt x 10 cm larg.  

720 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma forma circular 

completamente preenchida. Medidas: 6 cm de diâmetro.  
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721 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura, outro 

segurando um objeto comprido (Cachimbo? Instrumento sonoro?), com indicação de um 

penteado ou toucado com duas pontas, parecendo estar sentado. Está sobre a figura 722 e sob a 

figura 724. Medidas: 45 cm alt x 37 cm larg.  

722 – Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido e esquemático. Está 

sob as figuras 721 e 725. Medidas: 29 cm alt x 14 cm larg.  

723 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento (Corrida?) pela posição 

das pernas e dos braços, com indicação do sexo masculino. Medidas: 20 cm alt x 14 cm larg.  

724 – Figura indefinida, pintada em vermelho, formada por uma mancha muito esbatida, 

de foram irregular. Está sob as figuras 721, 723 e sobre a 722. Medidas: 12 cm alt x 25 cm larg.  

725 – Antropomorfo, pintado em branco, com os braços fletidos, podendo ter algo 

associado a um dos braços, com indicação do sexo masculino. Está sobre as figuras 721, 722, 

724, 726. Medidas: 32 cm alt x 14 cm larg.  

726 – Geométrico complexo, pintado em branco, muito esbatido formado por um 

quadrado, preenchido por uma espécie de rendilhado. Está sob as figuras 724, 726. Medidas: 

20 cm alt x 23 cm larg.  

727 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura, outro 

segurando um objeto comprido ao nível do peito (Arma de fogo?), com indicação do sexo 

masculino. Está sobre as figuras 712, 726, 773. Medidas: 31 cm alt x 20 cm larg.  

728 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura, com 

indicação do uso de um objeto na boca (Cachimbo?) e talvez um pequeno chapéu. Está sobre a 

figura 745. Medidas: 26 cm alt x 12 cm larg.  

729 - Antropomorfo, pintando em branco, com braços para a frente, um deles segurando 

o que carrega sobre os ombros (arma?), parecendo transportar outros objetos na parte de trás. 

Medidas: 22cm alt x 14 cm larg.  

730 – Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, assumindo uma forma 

triangular, da qual sai pela lateral direita uma figuração linear horizontal, podendo representar 

um objeto ou arma (Arco? Ponta de seta?). Está sobre a figura 726. Medidas: 17cm alt x 15 cm 

larg.  
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731– Geométrico simples, pintado em branco, composto por três linhas horizontais 

paralelas entre si. Está sobre a figura 726 e por baixo das figuras 725 e 727. Medidas:15cm alt.x 

28 cm larg.  

732 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por um quadrado, sem 

preenchimento. Medidas: 14cm alt x 13 cm larg.  

733- Antropomorfo, pintado em branco, com braços cruzados à frente do corpo. Poderá 

estar associado à figura 734. Medidas: 29cm alt x 10 cm larg.  

734 - Antropomorfo, pintado em branco, com braços para a frente, indiciando 

movimento pela postura do corpo (Dança?). Poderá estar associado à figura 733. Medidas: 

33cm alt x 18 cm larg.  

735 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e outro 

segurando um objeto (Arma de fogo?), com indicação do sexo masculino. Está sobre as figuras 

736 e 750. Medidas: 35cm alt x 31cm larg.  

736 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos, sendo que o mais 

alto parece ter uma espécie de penteado ou toucado com pequenas pontas e estar a dar a mão 

ou pegar no mais pequeno (criança?) que parece ter a perna levantada. Está sob a figura 735. 

Medidas: 19cm alt x 14 cm larg.  

737 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um círculo concêntrico. 

Está sob a figura 718. Medidas: 12cm alt x 15 cm larg.  

738 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por várias linhas horizontais 

e verticais, assumindo uma forma irregular. Está sob as figuras 718,739, 750, 753, 754, 755. 

Medidas: 34cm alt x 50 cm larg.  

739 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por forma retangular, 

ligeiramente oblíqua na parte superior, cuja extremidade exterior termina numa linha que dobra, 

formando uma espécie de triângulo. O interior da figura está preenchido por vários traços 

verticais. Está sobre as figuras 738 e 741, e por baixo da figura 740. Medidas: 36cm alt x 33cm 

larg.  

740 – Figura indefinida, pintada em branco, traduzida numa linha horizontal da qual 

saem para todos os lados diversos traços verticais, dando um aspeto ramiforme. Está sobre a 

figura 739. Medidas: 10cm alt x 17 cm larg.  
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741 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por forma retangular, 

esbatida, cujo interior é formado por várias linhas verticais e horizontais, que formam um 

reticulado. Está sob as figuras 739, 743 e 744. Medidas: 47 cm alt x 55cm larg.  

742- Geométrico simples, pintado em branco, composto por um quadrado cujo interior 

tem uma linha vertical. Está sob a figura 743. Medidas: 21cm alt x 22 cm larg.  

743 – Geométrico complexo, pintado em vermelho, muito esbatido, constituído por 

forma retangular, formada por várias linhas verticais e horizontais, que formam um reticulado. 

Está sobre as figuras 741 e 742. Medidas: 30cm alt x 72 cm larg.  

744 – Geométrico complexo, pintado em vermelho, formado por um retângulo, com 

interior parecendo ter sido reticulado, mas do qual apenas se notam alguns traços porque está 

muito esbatido. Está sobre as figuras 726, 741, 745 e por baixo da 731B. Medidas: 30cm alt x 

20 cm larg.  

745 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com patas altas e focinho curto. Está 

sob as figuras 728, 744. Medidas: 25cm alt x 24 cm comp.  

746 – Provável antropomorfo, pintado em branco, esquemático, segurando um objeto 

(Arma? Instrumento?). Está sobre a figura 747. Medidas: 22cm alt x 17 cm larg.  

747 – “Figura de braços abertos”, pintado em branco, podendo ser um zoomorfo “visto 

de cima”, com garras, longa cauda e focinho pontiagudo (sáurio?). Está sob as figuras 746, 749, 

753, 754. Medidas: 105cm alt x 37 cm larg.  

748 – Antropomorfo, pintado em branco, com pernas e braços abertos. Está sobre as 

figuras 747, 749, 750, 751. Parece ter sido associado à figura 749, num momento posterior. 

Medidas: 30cm alt x 17 cm larg.  

749 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por um pequeno círculo, sobre 

o qual parece estar a figura 748. Está sobre a figura 751. Medidas: 5 cm de diâmetro. Fase III. 

750 – “Figura de braços abertos”, pintado em vermelho, esquemático, podendo ser um 

zoomorfo “visto de cima”, com garras, longa cauda e focinho triangular (sáurio?). Está sob as 

figuras 738, 749, 751 e por baixo das figuras 735, 750, 752,754. Medidas: 55cm alt. x 33 cm 

larg.  

751 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por um círculo. Está sob as 

figuras 749, 750, 752. 753. Medidas: 15 cm de diâmetro.  
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752 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por um traço horizontal. Está 

sobre as figuras 750, 751. Medidas: 4 cm espessura. x 16 cm comp.  

753 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura, outro 

segurando um objeto comprido ao nível do peito (Arma de fogo?). Está sobre as figuras 747, 

766. Parece estar associado à figura 754. Medidas: 27cm alt x 20 cm larg.  

754 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido para a frente, outro 

segurando um objeto comprido ao nível dos ombros (Arma de fogo?). Parece estar associado à 

figura 753. Está sobre as figuras 738,747, 750, 755.Medidas: 31cm alt x 19 cm larg.  

755 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um retângulo, com 

interior formado por várias linhas verticais paralelas entre si. Está sob as figuras 756, 754 e 

sobre a figura 738. Medidas: 16cm alt x 22 cm larg.  

756 – Figura indefinida, pintada em branco, descontínua, da qual restam duas manchas. 

Está sob as figuras 750 e 754, e sobre a figura 755. Medidas: 15cm alt x 33 cm comp.  

757 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, cauda e orelhas longas, parecendo 

carregar algo sobre o dorso (Sela? Mercadoria?). Medidas: 11cm alt x 20 cm comp.  

758 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cabeça redonda, pequenas orelhas 

ou chifres, com uma elevação no centro da cabeça. Medidas: 19cm alt x 30 cm comp.  

759 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um retângulo, horizontal, 

com interior formado por várias linhas verticais paralelas entre si. Está sob as figuras 756, 754 

e sobre a figura 741, 742, 743. Medidas: 14cm alt x 38cm comp.  

760 - Figura indefinida, pintada em branco, traduzida numa linha horizontal oblíqua, da 

qual saem para todos os lados alguns traços verticais, dando um aspeto ramiforme. Está sob as 

figura 747 e 778. Medidas: 46cm alt x 17 cm larg.  

761 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura, outro 

segurando um objeto comprido ao nível do rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Medidas: 

22cm alt x 14 cm larg.  

762 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um retângulo, horizontal, 

inclinado, com interior formado por várias linhas verticais e horizontais, oblíquas que forma 

uma espécie de reticulado. Medidas: 20cm alt x 15 larg.  
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763 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um quadrado inclinado, 

cujo interior, formado por várias linhas verticais e horizontais, forma um reticulado simples, 

sendo que uma dessas linhas extravasa o contorno do quadrado para o exterior. Medidas: 19 cm 

alt x 20 larg.  

764 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha quebrada em 

forma de “L” tombado e invertido. Está sobre a figura 765. Medidas: 6 cm alt x 16 comp.  

765 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado, cauda comprida 

e orelhas ou chifres longos. Parece estar associado com as figuras 779,780,783,784. Está sobre 

as figuras 764, 780, 792. Medidas: 27cm alt x 37 cm comp.  

766 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma semicircular aberta, 

quase em for de “U” invertido. Está sob as figuras 753 e 767. Medidas: 8 cm alt x 12 cm larg.  

767 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha horizontal, mais 

espessa na extremidade superior e com um apêndice na metade superior cuja extremidade é um 

pequeno círculo, sem preenchimento, podendo tratar-se da representação muito estilizada de 

um antropomorfo. Poderá estar associado à figura 794. Está sobre a figura 766. Medidas: 24 

cm alt x 9 cm larg.  

768 – Antropomorfo, pintado em branco, indiciando movimento pela postura das pernas 

e braços (Corrida?). Está sob as figuras 794 e 769. Medidas: 14 cm alt x 10 cm larg.  

769 - Antropomorfo, pintado em vermelho, com um braço levantado, o outro fletido na 

cintura de onde pende um objeto comprido (Espada?), com indicação de um adereço na cabeça. 

Está sobre as figuras 768,770, 771, 810. Medidas: 27 cm alt x 25 cm larg.  

770 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha côncava. Está sob 

a figura 769. Medidas: 1,5 cm espessura x 8 cm comp.  

771 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um retângulo, cujo 

interior apresenta por várias linhas verticais e horizontais, formando uma espécie de reticulado. 

Está sob a figura 771, 810, e sobre a figura 773. Medidas: 26cm alt x 22 larg.  

772 – Provável zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com corpo e focinho 

alongados, lombo irregular ou associado a uma espécie de estrutura (armadilha?). Está sob as 

figuras 771, 810,811. Medidas: 30cm alt x 66 comp.  

773 – Antropomorfo pintado em branco, de corpo retangular muito esguio e alongado, 

tendo associado uma figura de forma irregular, formada por linhas, junto a um dos seus pés. 
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Está sobre as figuras 726, 731, 744, e está por baixo da figura 725. Medidas: 27cm alt x 23 cm 

larg. 

774 – “Figura de braços abertos”, pintado em branco, muito esquemático, podendo ser 

um zoomorfo “visto de cima” ou um antropomorfo com indicação do sexo masculino. Está sob 

a figura 775. Medidas: 40cm alt x 27 cm larg. 

775 - “Figura de braços abertos”, pintado em branco, muito esquemático, podendo ser 

um zoomorfo “visto de cima” ou um antropomorfo com indicação do sexo masculino, estando 

apenas parcialmente pintada. Está sobre as figuras 760 e 774. Medidas: 26cm alt x 14 cm larg. 

Fase III. 

776 - Provável “figura de braços abertos”, pintado em branco, muito esquemático, 

podendo ser um zoomorfo “visto de cima” ou um antropomorfo, tendo reaproveitado parte da 

figura 803. Está sobre a figura 803. Medidas: 20cm alt x 13 cm larg.  

777 - Provável zoomorfo, pintado em vermelho, muito esbatido, com longas patas e 

pescoço Está sobre as figuras 804, 805, 810 e sob a figura 779. Medidas: 34cm alt x 35 comp.  

778 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um retângulo, horizontal, 

cujo interior, está dividido em duas metades – uma constituída por várias linhas verticais e 

horizontais, formando um reticulado; a outra sem preenchimento. Está sobre a figura 760. 

Medidas: 25 cm alt x 14 cm larg.  

779 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado. Parece ter uma 

espécie de chifres e estar associado com as figuras 765,780,783,784. Está sobre as figuras 777, 

805, 806 e por baixo da figura 780. Medidas: 20cm alt x 25 cm comp.  

780 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado, cauda comprida 

e orelhas ou chifres longos. Parece estar associado com as figuras 765, 779,783,784. Está sobre 

as figuras 779, 781,782 e por baixo da 765 e783. Medidas: 19 cm alt x 40cm comp.  

781 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com patas altas e focinho redondo e 

curto. Está sob as figuras 780, 782, 784. Medidas: 16cm alt x 25 cm comp. 

782 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por finas linhas que formam 

uma espécie de reticulado. Está sobre as figuras 781, 808 e por baixo da 485 e 786. Medidas: 

16cm alt x 11 cm larg.  
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783 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado, cauda comprida 

e orelhas ou chifres longos. Parece estar associado com as figuras 765,779,780,784. Está sobre 

as figuras 780, 788, 790. Medidas: 16cm alt x 25 cm comp.  

784 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado, cauda comprida 

e orelhas ou chifres longos. Parece estar associado com as figuras 765, 779,780,783. Está sobre 

as figuras 782, 790. Medidas: 26cm alt x 37 cm comp.  

785 – Provável representação de um objeto (Machado? Enxada), pintado em branco. 

Está sobre as figuras 782, 795. Medidas: 34 cm alt x 11 cm larg.  

786 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e outro 

segurando um objeto (Arma de fogo?). Está sobre as figuras 782,795,796 e 750. Medidas: 27cm 

alt x 31cm larg. Fase IV. 

787 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um pequeno traço vertical. 

Está sobre a figura 782 e por baixo da figura 785. Medidas: 8 cm alt x 3 cm espessura.  

788 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha horizontal. Poderá 

estar associado à figura 789. Está sob as figuras 784, 786. Medidas: 1,5 cm espessura x 16 cm 

comp.  

789 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha horizontal. Poderá 

estar associado à figura 788. Está sob as figuras 784, 797. Medidas: 1,5 cm espessura x 9 cm 

comp.  

790 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um retângulo, cujo 

interior está dividido várias linhas verticais e horizontais, formando um reticulado, com o 

prolongamento para baixo, sob a forma de um linha vertical oblíqua. Está sob as figuras 779, 

780,783, 784, 799. Medidas: 37 cm alt x 13cm larg.  

791 – Figura indefinida, pintada em branco, formada por linhas, abertas e fechadas e 

alguns pequenos traços verticais. Está sob a figura 792 e poderá estar associada à figura 793. 

Medidas: 8 cm alt x 14cm comp.  

792 – Antropomorfo, pintado em branco, com corpo completamente preenchido. Está 

sobre as figuras 791 e 792, e por baixo da figura 765. Medidas: 19 cm alt x 9 cm larg.  

793 - Figura indefinida, pintada em branco, formada por linhas, abertas e fechadas. Está 

sob a figura 792 e poderá estar associada à figura 791. Medidas: 8 cm alt x 15 cm comp.  
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794 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha horizontal, mais 

espessa na extremidade superior. Poderá estar associado à figura 767. Está sobre a figura 793 e 

por baixo da figura 794. Medidas: 24 cm alt x 5 cm larg.  

795 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado. Está sob as 

figuras785 e 786. Medidas: 7 cm alt x 11cm comp.  

796 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado, cauda comprida 

e orelhas ou chifres longos. Está sob as figuras 786, 797. Medidas: 13 cm alt x 25cm comp. 

797 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e outro 

segurando um objeto (Arma de fogo?), sendo apenas visível da cinta para cima. Está sobre a 

figura 796. Medidas: 16 cm alt x 17cm larg.  

798 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha meandriforme. 

Está sob as figuras 790 e 799. Medidas: 17 cm alt x 7 cm larg.  

799 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha vertical. Está 

sobre a figura 798. Medidas: 19 cm alt x 2 cm espessura. 

800 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um retângulo, horizontal, 

algo irregular na parte inferior e com alguns pequenos traços no interior. Está sob as figuras 

810. Medidas: 15 cm alt x 25 cm comp.  

801 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com corpo alongado, cauda comprida 

e orelhas pequenas (canídeo?). Medidas: 24 cm alt x 58 cm comp.  

802- Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um quadrado cujo interior 

é dividido em duas partes semelhantes. Em cada uma delas existe uma linha vertical que cai da 

parte superior do quadrado e termina num círculo preenchido por um ponto. Poderá representar 

um objeto (Fole de ferreiro?). Está sobre as figuras 803 e 804. Medidas: 40 cm alt x 36 cm larg.  

803 – Provável representação de uma tipoia, pintada em branco, com uma linha 

horizontal da qual pende uma forma semirectangular. Está sob as figuras 774,775, 776, 777, 

882. Medidas: 32 cm alt x 74 cm comp.  

804 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede (equídeo?), com corpo alongado, cauda 

comprida e orelhas ou chifres longos, levando algo no lombo (Sela? Mercadoria?). Está sob as 

figuras 777, 802. Medidas: 21 cm alt x 30 cm comp.  
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805 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede (felino?), com corpo alongado, cauda 

comprida e orelhas ou chifres curtos, levando algo na boca (Presa?). Está sob as figuras 777, 

779 e sobre a figura 808. Medidas: 19 cm alt x 53 cm comp.  

806 - Figura pintada em branco composto por um antropomorfo sobre um objeto 

formado por um traço horizontal em cima de dois círculos (Espécie de veículo com rodas?). 

Está sob a figura 780. Medidas: 11 cm alt x 11 cm comp.  

807 – Geométrico simples, pintado em vermelho, formado por um traço convexo. 

Medidas: 2 cm espessura x 8 cm comp.  

808 - “Figura de braços abertos”, pintado em branco, muito esquemático, podendo ser 

um zoomorfo “visto de cima” ou um antropomorfo com indicação do sexo masculino. Está sob 

a figura 805. Medidas: 37cm alt x 13 cm larg.  

809 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com braços fletidos na cintura 

sob a forma de círculo e cabeça pontiaguda. Está sob a figura 810. Medidas: 25 cm alt x 12 cm 

larg.  

810 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um quadrado, com as 

extremidades inferiores arredondadas e cujo interior aparece dividido por uma forma em “X”, 

sendo que em cada uma das quatro subdivisões existe um círculo, um dos quais completamente 

preenchido. Está sobre as figuras 773, 800,809, 816 e por baixo das figuras 769 e 811. Medidas: 

51 cm alt x 55 cm larg.  

811 - Geométrico complexo, pintado em negro, formado por uma linha horizontal 

central e várias linhas oblíquas em direções opostas, formando uma figura alongada horizontal, 

com um reticulado feito por triângulo e losangos. Está sobre as figuras 810 e 812. Medidas:45 

cm alt x 30 cm larg.  

812 – Provável representação de tipoia ou embarcação, pintada em branco, resultando 

de uma forma retangular horizontal, cujas extremidades laterais surgem arredondadas e o 

interior com algumas formas que se assemelham a pontos. Está sob a figura 811. Medidas:17 

cm alt x 41 cm comp.  

813 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha horizontal, sendo 

que uma das extremidades finda em forma de “L” invertido e tombado e, da parte superior, sai 

um pequeno traço vertical. Poderá estar associado à figura 814.Medidas:15 cm alt x 45 cm 

comp.  
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814 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha vertical central, 

da qual parte um linha horizontal, que finda noutra vertical, em cada dos lados daquela linha 

central, podendo ser a representação da parte superior de um antropomorfo esquemático. Poderá 

estar associado à figura 813. Medidas: 20cm alt x 27 cm larg.  

815 – Provável representação de um zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com 

longas patas e cauda (primata?), como se estivesse em posição vertical ou apanhado por algo 

(numa armadilha?). Está sob a figura 816. Medidas: 24cm alt x 28 cm larg.  

816 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma representação 

retangular, horizontal, arredondada nas extremidades, com recortes boleados na parte inferior, 

e preenchido com alguns círculos e traços de disposições e tamanhos e diversos. Está sobre a 

figura 815 e ligeiramente por baixo da figura 810. Medidas: 16 cm alt x 41 cm comp.  

817 - Provável “Figura de braços abertos”, pintado em branco, podendo representar um 

zoomorfo ou um antropomorfo, mas da qual apenas resta uma parte (apagada pela ação das 

águas?). Medidas: 23cm alt x 18 cm larg.  

818 – Provável antropomorfo, pintado em branco, esbatido, podendo estar associado à 

figura 819. Está sobre a figura 820. Medidas: 11 cm alt x 8 cm larg.  

819 - Antropomorfo, pintado em branco, carregando um objeto comprido (Arma? 

Instrumento?), podendo estar associado à figura 818. Medidas: 13 cm alt x 7 cm larg.  

820 – Geométrico complexo, formado por um retângulo, vertical, pintado a negro, 

dividido por uma linha em duas partes iguais, sendo cada uma delas completamente preenchida 

por traços horizontais paralelos, pintados em branco. Está sob a figura 818. Medidas:23 cm alt.x 

16 cm larg.  

821- Figura indefinida, pintada em branco, parcialmente apagada (ação da águas?), 

sendo apenas identificável um traço horizontal, com um apêndice na parte superior. Medidas: 

14 cm alt x 32cm comp.  
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Painel 15  

822- Geométrico simples, pintado em branco, formado por um retângulo. Está sob a 

figura 803 e 823. Medidas: 17 cm alt x 19cm comp.  

823 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um círculo concêntrico, 

do qual desce, na parte de baixo, uma linha vertical. Está sobre as figuras 822, 825, 826, 827, 

829 e está por baixo da figura 825. Medidas: 57 cm alt x 46cm larg.  

824 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma quadrada, 

limitada na parte superior por um linha horizontal e da qual partem vários traços descontínuos, 

verticais. Está sob a figura 823, 825, 826, 827, 828, 829. Medidas: 44 cm alt x 50 cm larg.  

825 – Provável antropomorfo, pintado em branco, assumindo uma forma esquemática, 

cruciforme. Está sobre as figuras 823 e 824. Medidas: 18 cm alt x 15 cm larg.  

826 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular 

fechada por linhas na parte superior e lateral direita. Desta lateral parte linhas verticais paralelas 

entre si e ligeiramente oblíquas. O interior do retângulo é composto por vários traços quase 

circulares. Está sobre as figuras 824, 827, 828 e sob a figura 823. Medidas: 22 cm alt x 23 cm 

larg.  

827 – Figura indefinida, pintada em branco, sendo apenas percetível uma linha 

meandriforme. Está sob as figuras 823 827, 828 e sobre a figura 824. Medidas: 16 cm alt x 12 

cm larg.  

828 – Figura indefinida, pintada em branco, formada por um traço apresentando 

aproximadamente uma forma em “V” invertido, sendo que a espessura da linha diminui de uma 

extremidade para a outra, tornando-se pontiaguda. Está sob as figuras 827e sobre as figuras 

824, 827, 829. Medidas: 10cm alt x 18 cm larg.  

829 – Zoomorfo, pintado em branco, de corpo robusto e cauda muito comprida, com 

focinho pontiagudo. Está sob as figuras 823, 828, 831 e sobre as figuras 824, 826. Medidas: 

14cm alt x 47 cm comp.  

830 – Figura indefinida, pintada em branco, sendo a provável representação de um pé e 

perna, na horizontal, ou de um braço e mão, ou eventualmente de um objeto que assuma uma 

forma semelhante a estes elementos. Medidas: 13 cm alt x 35 cm comp. 

831 – Antropomorfo, pintado em branco segurando um objeto comprido e pontiagudo 

(Arma de fogo?). Está sobre a figura 829 e sob a 834. Medidas: 26 cm alt x 24 cm larg.  
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832 – Figura pintada em branco, composta pela representação de uma tipoia, onde segue 

deitado (morto?) um zoomorfo. Está sobre a figura 831 e sob a 833 e 834. Medidas: 23 cm alt.x 

130 cm comp.  

833 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço levantado segurando algo ao 

nível do rosto (Instrumento musical? Cachimbo?). Está sobre a figura 832. Medidas: 26 cm alt 

x 34 cm larg. 

834 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda comprida, pequenas 

orelhas e indicação de pequenas presas no focinho pontiagudo (Javali?). Está sobre as figuras 

838,839, 840. Medidas: 20 cm alt x 46 cm comp.  

835 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço levantado segurando algo ao 

nível da boca (Instrumento sonoro? Cachimbo?). Está sob as figuras 856,757 e sobre a figura 

858. Medidas: 53 cm alt x 33 cm larg.  

836 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular 

dividida no interior em duas parte iguais, por uma linha vertical, sendo cada parte preenchida 

por pontos diversos. Está sob a figura 842. Medidas: 15 cm alt x 19 cm larg.  

837 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma oval, sem 

preenchimento. Está sob a figura 839 e poderá estar associado à figura 838. Medidas: 5 cm alt.x 

7 cm larg.  

838 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por duas linhas verticais 

paralelas, sem preenchimento. Está sob a figura 834 e 839 e sobre a figura 840. Poderá estar 

associado à figura 837. Medidas: 16 cm alt x 6 cm larg.  

839 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço levantado segurando algo ao 

nível do rosto (Instrumento musical? Cachimbo?). Está sobre a figura 837,838, 840 e sob a 

figura 834. Medidas: 17 cm alt x 22 cm larg.  

840 – Figura indefinida, pintada em vermelho, composta por linhas finas, sendo apenas 

algumas partes percetíveis. Está sob a figura 834, 837,838, 839. Medidas: 17 cm alt x 22 cm 

larg.  

841 – Provável antropomorfo, pintado em branco, com corpo serpenteado. Está sob a 

figura 834. Medidas: 20 cm alt x 15 cm larg.  
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842 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda comprida, pequenas 

orelhas e focinho retangular (equídeo?). Está sobre as figuras 836, 838, 848. Medidas: 21 cm 

alt x 55 cm comp.  

843 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, da qual apenas são 

percetíveis alguns traços descontínuos, verticais, oblíquos. Está sob as figuras 844, 858. 

Medidas: 17 cm alt x 18 cm larg.  

844 – Provável antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com mãos bifurcadas. 

Está sobre a figura 843. Medidas: 17 cm alt x 30 cm larg.  

845 - Provável antropomorfo, pintado em branco, associado a algo semicircular, que 

aparece em duplicado, sendo que um está diretamente ligado ao antropomorfo. Está sob a figura 

813.Medidas: 8cm alt x 15 cm larg.  

846 – Provável “Figura de braços abertos”, pintado em branco, sendo visíveis os 

membros inferiores, podendo representar um zoomorfo ou um antropomorfo, com indicação do 

sexo masculino exagerado. Está sob a figura 848. Medidas:23cm alt x 20 cm larg.  

847 – Figura indefinida, pintada em branco, sendo percetíveis algumas linhas e um 

pequeno círculo. Está sob as figuras 846e 848. Medidas:13cm alt x 26cm larg.  

848 - Antropomorfo, pintado em branco, segurando um objeto comprido (Arma de 

fogo?). Está sobre as figuras 876,847. Medidas: 31 cm alt x 30 cm larg.  

849 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma linha horizontal, na 

base, da qual partem três linhas verticais oblíquas, paralelas, que terminam numa outra linha 

que foram quase um semicírculo, sendo que a linha central extravasa a figura e termina na parte 

exterior com uma forma ovoide e um pequeno quadrado lateral, tudo isto coroado por uma 

pequena linha convexa. Poderá estar associado às figuras 851,853,854. Medidas: 115 alt. x 138 

cm larg. 

850 – Zoomorfo, pintado em branco, do qual apenas resta uma parte do corpo e da 

cabeça, com pequenas orelhas ou chifres. Medidas: 23cm alt x 17cm larg.  

851- Geométrico simples, pintado em branco, formado por um retângulo, do qual se 

desprendem alguns pontos na parte inferior e lateral. Está sobre a figura 852. Medidas: 11cm 

alt x 20 cm larg.  
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852- Figura de braços abertos”, pintado em branco, podendo representar um zoomorfo 

“visto de cima” ou um antropomorfo, com indicação do sexo masculino exagerado. 

Medidas:23cm alt x 15 cm larg.  

853- Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma linha vertical, 

oblíqua, com vários círculos, sem preenchimento colocados sobre ela, formado uma espécie de 

“8”, sendo que a parte superior, ficou ligeiramente separada (por desgaste ou propositado?) 

assemelhando-se a um antropomorfo. Poderá estar associado às figuras 849,851,854. Medidas: 

59cm alt x 10 cm larg.  

854- Figura indefinida pinta em branco, composta por uma linha vertical, da qual parte 

várias outras, assumindo um aspeto ramiforme, mas tendo na parte superior o que se assemelha 

a uma cabeça, poderá ser uma representação antropomórfica. Poderá estar associado às figuras 

849,851,853. Medidas: 35cm alt x 25 cm larg.  

855 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma representação 

campaniforme, cujo interior é preenchido por uma linha horizontal e quatro outras verticais. 

Está sobre a figura 873. Medidas: 20cm alt x 32 cm larg.  

856 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos nas extremidades 

que carregam uma tipoia, onde surge deitado (morto?) um zoomorfo de longas orelhas ou 

chifres. A tipoia termina com linhas oblíquas que se cruzam em direções opostas, umas em 

branco, outras em negro, estas pouco visíveis a olho nu. Está sobre as figuras 835, 876. 

Medidas: 31cm alt x 90 cm comp.  

857 – Zoomorfo, pintado em branco, representado com chifres ramificados e longas 

patas (Espécie de veado?). Está sobre as figuras 835 e 859. Medidas: 27cm alt x 34 cm comp.  

858 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, sendo percetível um traço 

vertical cuja parte superior corresponde a uma série de pequenas pontas. Está sob a figura 835. 

Medidas: 12cm alt x 7 cm larg.  

859 – Figura indefinida, pintada em branco, correspondendo a um traço horizontal de 

forma irregular, afunilando de uma extremidade mais encorpada, até à outra bastante fina. Está 

sob a figura 857 e sobre a figura 860. Medidas: 13cm alt x 42 cm comp.  

860 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por um quadrado, em 

forma de losango, reticulado no interior. Está sob a figura 859. Medidas: 17cm alt x 18 cm larg.  
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861 – Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, formado por duas linhas 

verticais paralelas. Está sob a figura 859. Medidas: 12cm alt x 13 cm larg.  

862 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por duas linhas verticais 

paralelas, em forma de “L” invertido, viradas em sentidos opostos. Está sob a figura 859. 

Medidas: 16cm alt x 16 cm larg. 

863 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, correspondendo a uma 

forma constituída por linhas finas que se assemelha a uma laçada. Está sob a figura 864. 

Medidas: 9 cm alt x 19 cm larg.  

864 - Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, correspondendo a um traço grosso, 

horizontal, com um pequeno apêndice na parte inferior. Está sobre a figura 863. Medidas: 7cm 

alt x 30 cm comp.  

865 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, quase invisível a olho nu, 

correspondendo a uma forma constituída por linhas descontínuas, aproximando-se da 

representação de círculos ou semicírculos. Está sob a figura 867. Medidas: 30 cm alt x 37 cm 

larg.  

866 – Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, correspondendo a uma 

forma constituída por uma linha horizontal ligada por um traço vertical a um retângulo. 

Medidas: 14 cm alt x 37cm larg.  

867 – Zoomorfo (elefante?), pintado em branco, esbatido, parcialmente visível, com 

cabeça grande e arredondada, com elementos compridos que saem dela (tromba e presas?). Está 

sobre a figura 865, 869 e 877. Medidas: 16 cm alt x 57cm comp.  

868 – Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com braços no ar. Está sobre 

a figura 869. Medidas: 16 cm alt x 13 cm larg.  

869 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, foi reaproveitada para a 

execução da figura 868, sob a qual se encontra, apresentando uma forma em “U” invertido. 

Medidas: 9 cm alt x 10 cm larg.  

870 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, sendo percetível uam linha 

descontínua, de forma irregular, mais espessa numa das pontas. Medidas: 15 cm alt x 6 cm 

espessura.  
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871 – Teriantropo, pintado em branco, associando características zoomórficas (espécie 

de bico e cauda?) com características antropomórficas (postura vertical e braços?). Medidas: 14 

cm alt x 17 cm larg.  

872 – “Figura de braços abertos”, pintado em branco, podendo representar um zoomorfo 

“visto de cima “ou um antropomorfo, com indicação do sexo masculino exagerado. Está sobre 

as figuras 849 e 873. Medidas:30cm alt x 10 cm larg.  

873 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma irregular 

arredondada nas extremidades, com uma espécie de rendilhado no interior, embora muito 

esbatido. Está sob as figuras 849,855, 872. Medidas: 22cm alt x 23 cm larg.  

874-Figura indefinida, pintada em branco, formada por uma espécie de linha quebrada. 

Está sobre a figura 856. Medidas: 16cm alt x 7 cm larg.  

875 – Provável zoomorfo, muito esbatido, de cabeça pequena e uma espécie de ferrão 

(Inseto?) ou cauda (primata?), com as patas traseiras mais compridas. Medidas: 16cm alt x 8 

cm larg.  

876 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular 

vertical, cujo interior apresenta-se preenchido por várias linhas que forma uma espécie de 

rendilhado com formas irregulares, triangulares e quadrada. Está sob a figura 856. 

Medidas:60cm alt x 17 cm larg.  

877 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por dois traços 

paralelos, um descontínuo e mais longo. Está sob a figura 867. Medidas: 5cm alt x 16 cm comp.  

878 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por um pequeno 

traço horizontal. Poderá estar associada à figura 879. Medidas: 3cm espessura x 6 cm comp.  

879 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por um pequeno 

traço horizontal. Poderá estar associada à figura 878. Medidas: 3,5cm espessura x 7 cm comp.  

880 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por linha vertical 

descontínua, mais espessa na base. Medidas: 3,5cm espessura x 7 cm comp.  

881 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro 

segurando uma objeto junto ao rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Está sob as figuras 

882, 883, 884 e sobre a figura 886. Medidas: 45cm alt x 31 cm larg.  
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882 - Figura indefinida, pintada em branco, constituída por linha de forma oblonga numa 

ponta, que termina sob a forma de três linhas na outra ponta. Medidas: 11cm alt. x 17 cm comp.  

883 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos, representados da 

cinta para cima, com uma espécie de toucados circulares (capacetes?) que carregam uma tipoia 

onde vai um pequeno zoomorfo quadrúpede, com orelhas ou chifres pequenos, deitado 

(morto?). Parece estar associado à figura 903. Está sobre as figuras 849 e 881. Medidas: 22cm 

alt. x 63 cm comp.  

884 - Antropomorfo, pintado em branco, com uma braço levantado, segurando um 

objeto que inclina para a boca (Garrafa? Instrumento sonoro?). Está sobre as figuras 881, 883, 

885, 886. Medidas: 21cm alt. x 9 cm larg.  

885 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um semicírculo. Está sob a 

figura 884. Medidas: 13cm alt. x 15cm larg.  

886 – Provável zoomorfo, pintado em banco, constituído por duas patas longas, pescoço 

comprido e o que parecem ser asas (Ave?). Medidas: 33cm alt. x 30cm larg.  

887 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com patas altas, orelhas ou chifres 

pequenos e cauda curta. Está sobre a figura 888. Medidas: 16cm alt. x 22cm comp.  

888 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular 

horizontal, cujo interior apresenta-se preenchido por várias linhas que formam um reticulado. 

Está sob a figura 887. Medidas:20cm alt x 27 cm comp.  

889 - Figura indefinida, pintada em branco, formada por um pequeno traço vertical. 

Medidas: 2cm espessura x 8 cm alt.  

890 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular 

horizontal, mais alargada na base, dividida a meio por uma linha vertical, mais escura, sendo 

cada metade preenchida por uma forma em “V”., contínua, assumindo uma forma “VV”. Está 

sobre a figura 892. Medidas: 53 cm alt x 54 larg.  

891 - Antropomorfo, pintado em branco, representado de perfil, com um braço esticado 

para a frente, como se estivesse a caminhar. Medidas: 14cm alt. x 14 cm larg.  

892 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular, 

dividida a meio por uma linha vertical, sendo uma metade preenchida por várias linhas 

horizontais paralelas e a outra metade parcialmente preenchida por uma espécie de reticulado 

irregular. Está sob a figura 890. Medidas: 23 cm alt x 30 larg.  



 

160 

 

893 – Provável zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, sendo apenas visível um 

traço longo que poderá corresponder ao corpo e à cabeça, e dois pequenos traços na parte 

inferior que serão as patas. Medidas: 11cm alt x 37 comp.  

894 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, podendo ser o que resta de 

um antropomorfo ou de um zoomorfo, restando agora uma forma semelhante a um “H” 

tombado. Medidas: 8 cm alt x 20 larg.  

895 - Provável zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com indicação das patas, 

cabeça e cauda (quadrúpede?) Medidas: 4cm alt x 7 comp.  

896 - Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, restando linha horizontal 

elevada numa das extremidades e com um traço vertical, na parte inferior central. Medidas: 10 

cm alt. x 18 cm comp.  

897 – Antropomorfo, pintado em branco, escurecido, apresentado de perfil, com os 

braços esticados para a frentes, levando algo nas mãos. Está sob as figuras 883 e 889. 

Medidas:50 cm alt. x 42 cm larg.  

898 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos carregando um algo 

com forma linear alongada. Está sobre a figura 897. Medidas: 20 cm alt. x 26 cm larg.  

899 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma quadrada, dividida 

por linhas que formam aproximadamente um “X”, sendo as subdivisões preenchidas por pontos. 

Está sobre as figura 897, 900. Medidas: 12 cm alt x 13 larg.  

900 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, constituída por uma mancha 

de forma essencialmente retangular. Está sob as figura 899, 901, 902. Medidas: 15 cm alt x 45 

comp.  

901 – Zoomorfo, pintado em branco, com indicação de pequenas orelhas e cauda 

comprida (felino?), e posição vertical. Está sobre as figuras 900, 902. Medidas: 21 cm alt x 14 

larg.  

902 - “Figura de braços abertos”, pintado em branco, escurecido e esbatido, sendo 

apenas visível a parte superior da figura. Está sob as figuras 901, 905, 922. Medidas:31cm alt 

x 28 cm larg.  

903 - Antropomorfo, pintado em branco, representado com uma espécie de toucado 

circular (capacete?), indiciando movimento pela posição das pernas e braços. Parece estar 

associado à figura 883. Está sobre a figura 900. Medidas: 26cm alt. x 13 cm larg.  
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904 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um círculo concêntrico, 

do qual desce uma linha vertical. Medidas: 30cm alt. x 15 cm larg.  

905 – Provável representação de palanquim ou tipoia, representado por uma forma oval 

dividida a meio por uma linha horizontal que extravasa aquela forma, sendo que a parte inferior 

interna é preenchida por linhas verticais oblíquas em direções opostas, formando um reticulado 

do qual resultam triângulos e losangos, como se se tratasse de um entrelaçamento. Está sobre 

as figuras 886, 901, 902, 924, e sob a figura 904. Medidas: 33cm alt. x 88 cm comp.  

906 – Provável representação de uma arma de fogo (espingarda), pintada em branco. 

Está sobre a figura 907. Medidas: 23cm alt. x 70 cm comp.  

907 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por várias linhas verticais, 

paralelas, entre as quais surgem alguns pontos. Está sob as figuras 906, 908,909, 910. Medidas: 

40cm alt. x 61 cm larg.  

908 – Antropomorfo, pintado em branco, parecendo estar sentado e segurando algo 

numa das mãos (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Poderá estar associado às figuras 909 e 910. 

Está sobre as figuras 907 e 912. Medidas: 25 cm alt. x 16 cm larg.  

909 - Antropomorfo, pintado em branco, sendo apenas visível aproximadamente da 

cintura para cima, com um braço fletido na cintura, segurando algo na outra mão e junto ao 

rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Poderá estar associado às figuras 908 e 910. Está sobre 

as figuras 907 e 912. Medidas: 27 cm alt. X18 cm larg.  

910 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro a 

segurar algo junto ao rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Poderá estar associado às figuras 

908 e 909. Está sobre as figuras 907 e 914 e sob a figura 911. Medidas: 33cm alt. x 31 cm larg.  

911 – Geométrico simples, pintado em branco, constituído por três linhas verticais 

paralelas. Está sobre a figura 910. Medidas: 11 cm alt. x 10 cm larg.  

912 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma forma retangular 

constituída por várias linhas verticais, horizontais e pontos. Está sob as figuras 908, 909. 

Medidas: 35cm alt. x 40cm larg.  

913 – Provável zoomorfo (quadrúpede?), pintado em branco, parcialmente visível. Está 

sob as figuras 910, 914. Medidas: 13cm alt. x 17cm comp.  

914 – Geométrico simples, pintado em branco, constituído por duas linhas verticais 

paralelas. Está sob a figura 910. Medidas: 15 cm alt. x 6 cm larg.  
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915 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda comprida, orelhas 

pequenas (felino?) e levando algo na boca (presa?). Medidas: 17 cm alt. x 40 cm comp. 

916 – “Figura de braços abertos”, pintado em branco, escurecido e muito esbatido, sendo 

apenas visível a parte superior da figura. Está sob a figura 897. Medidas:21cm alt x 20 cm larg.  

917 – Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, pernas e 

braços arqueados. Medidas: 25cm alt x 14cm larg.  

918 – Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com indicação do 

sexo masculino e as pernas formando aproximadamente um círculo. Medidas: 25cm alt x 12cm 

larg.  

919 – Provável representação, em vermelho, de um machado em meia-lua. Medidas: 37 

cm alt x 39 cm larg.  

920 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular, 

dividida em quatro partes semelhantes, no interior, sendo as duas superiores preenchidas por 

sequências de pequenos círculos e as inferiores preenchidas por pontos. Está sob as figuras 

908,909. Medidas: 45cm alt. x 50cm larg.  

921 – Geométrico simples, pintado em vermelho, formado por um traço horizontal. Está 

sob a figura 920. Medidas: 2 cm espessura x 16 cm comp.  

922 - Provável representação de uma arma de fogo (espingarda), pintada em branco. 

Está sobre a figura 902 e sob a figura 901. Poderá estar associada com as figuras 928 e 936. 

Medidas: 20cm alt. x 103 cm comp.  

923 – Figura indefinida, pintada em negro, correspondendo a diversas manchas, 

descontínuas, de forma irregular. Poderá estar associada com as figuras 924,926 e 936. Está sob 

as figuras 922, 946, 947. Medidas: 7cm alt. x 50 cm comp.. 

924 – Geométrico simples, pintado em negro, formado por um quadrado, com um 

reticulado discreto, bastante preenchido com cor, do qual desce um pequeno traço vertical, na 

parte externa, inferior e central, terminando numa forma aproximadamente triangular. Poderá 

estar associada com as figuras 923, 926 e 936. Medidas: 38cm alt. x 19 cm larg.  

925 - “Figura de braços abertos”, pintado em branco, podendo ser um zoomorfo “visto 

de cima” (sáurio?). Está sobre a figura 924 e sob a figura 926. Medidas: 37cm alt x 20cm larg.  
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926 – Geométrico complexo, pintado em negro, formado por linhas diversas que 

assumem uma forma irregular. Está sobre a figura 925 e poderá estar associados às figuras 923, 

924 e 936. Medidas: 24cm alt x 17 cm larg.  

927 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda comprida, pequena cabeça 

separada do corpo. Está sobre a figura 924. Medidas: 10 cm alt. x 22cm comp. 

928 - Provável representação de uma arma de fogo (espingarda), pintada em branco. 

Está sobre a figura 902 e sob a figura 901. Poderá estar associada com as figuras 922, 936. 

Medidas: 54 cm alt. x 85 cm comp.  

929 - Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular 

vertical, cujo interior apresenta-se preenchido por várias linhas que formam uma espécie de 

rendilhado com formas irregulares, triangulares, quadradas e até circulares, por vezes 

completamente preenchidas com cor. Medidas:62cm alt x 13 cm larg. 

930 – Provável antropomorfo, pintado em branco, representado tombado. Medidas:6cm 

alt x 15 cm larg.  

931- Zoomorfo, pintado em branco, esbatido, quadrúpede, com corpo alongado, cauda 

e focinhos compridos, pequenas patas. Está sob a figura 942. Medidas: 5cm alt x 20cm comp.  

932 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, sendo apenas visível uma 

pequena mancha circular. Medidas: 4cm diâmetro.  

933 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço segurando um objeto comprido 

(Arma de fogo?).Está sobre as figuras 922,935. Medidas: 20 alt x 20 cm larg.  

934 – Geométrico complexo, contorno pintado em branco, preenchido em negro, 

apresenta uma forma irregular alongada, quase em fora de “T”, com uma das laterais formada 

por uma figuração retangular, embranco, preenchida por traços essencialmente horizontais e a 

outra por uma forma triangular em negro, sem preenchimento Poderá estar associado às figuras 

936, 950, 951. Está sob as figuras 935, 949. Medidas: 42alt x 35cm larg.  

935 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com patas altas, parecendo carregar 

algo no dorso. Está sob a figura 933 e sobre a figura 934. Medidas: 10 cm alt. x 13cm comp.  

936 – Geométrico complexo, pintada em negro, composto por uma figuração linear com 

diversas formas. Está associada à figura 928. Poderá estar associado às figuras 923, 924,936, 

950, 951. Está sob as figuras 925, 937, 938. Medidas: 38 cm alt. x 87 cm larg.  
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937 – Figura indefinida, pintada em branco, podendo representar um zoomorfo. Poderá 

estar associada com a figura 938. Está sobre a figura 936. Medidas: 15 cm alt. x 8 cm larg.  

938 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático. Poderá estar associado com a 

figura 937. Está sobre a figura 936. Medidas: 13 cm alt. x 9 cm larg.  

939 - Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos com uma espécie de 

toucados circulares (capacetes?) que carregam uma tipoia sem qualquer preenchimento. Está 

sobre as figuras 936, 940. Medidas: 36cm alt. x 42 cm comp.  

940 - “Figura de braços abertos”, pintado em branco, podendo ser um zoomorfo “visto 

de cima” (sáurio?). Está sob as figuras 936, 939, 941, 942. Medidas: 36 cm alt x 17cm larg.  

941 – Geométrico simples, pintado em branco, constituído por uma linha oblíqua. Está 

sobre a figura 941 e sob a 939. Medidas: 1,5 espessura cm alt x 11cm comp.  

942- Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com patas altas, orelhas redondas, 

parecendo ter uma tromba e presas (elefante?). Poderá estar associado a figura 943. Está 

ligeiramente sobre as figuras 931, 940. Medidas: 21 cm alt. x 45 cm comp.  

943 – Provável antropomorfo, pintado em branco, parecendo estar sentado, embora 

apresente uma cabeça pontiaguda (Espécie de penteado ou toucado? Barba?). Poderá estar 

associado à figura 942. Medidas: 12 cm alt. x 7 cm larg.  

944 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma retangular, 

outra quadrada, ligadas por uma linha horizontal, na parte central, e por uma linha de pontos, 

na parte superior. Ambas as formas são preenchidas por linhas e pontos. Depois do quadrado, 

a linha horizontal contínua, terminando em curva. Está sobre a figura 945. Medidas: 35 cm alt.x 

66 cm comp.  

945 – Geométrico simples, pintado em vermelho, formado por uma linha vertical cuja 

base é bifurcada e a parte de cima horizontal. Está sob a figura 945. Medidas: 28 cm alt. x 13 

cm larg.  

946 – Provável antropomorfo, pintado em branco, esquemático, representado sob a 

forma de cruciforme. Está sob a figura 947 e sobre a figura 923. Medidas: 21 cm alt. x 14cm 

larg.  

947 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com patas altas e orelhas ou chifres 

médios. Está sobre a figura 946. Medidas: 10 cm alt. x 15cm comp.  
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948 – Figura indefinida, pintada em branco, composta por uma linha que forma uma 

espécie de arco. Medidas: 8 cm alt. x 8cm larg.  

949 – Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino e de um 

braço que segura um objeto comprido junto à boca (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Está 

sobre a figura 922, 934, 950. Medidas: 53cm alt. x 35cm larg.  

950 – Geométrico complexo, com contorno em branco e preenchimento em negro, 

podendo representar uma espécie de machado em meia-lua. Poderá estar associado às figuras 

936, 934. Está sob a figura 949. Medidas: 28cm alt. x 26 cm larg.  

951 – Antropomorfo, pintado em branco, segurando um objeto, perto do rosto 

(Cachimbo? Instrumento sonoro?), parecendo ter uma espécie de toucado ou adereços que 

começam na cabeça e continuam na parte de trás do corpo. Medidas: 20 cm alt. x 13 cm larg.  
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Painel 16  

952 – Geométrico simples, pintado em vermelho, formado por uma linha vertical, 

encimada por uma forma triangular (espécie de lança?). Está sobre a figura 972. Poderá estar 

associada com as figuras 953, 954, 955, 956. Medidas: 37 cm alt x12 larg.  

953- Geométrico simples, pintado em vermelho, formado por uma linha vertical, 

encimada por uma forma triangular (espécie de lança?). Está sobre a figura 972.Poderá estar 

associada com as figuras 952, 954, 955, 956. Medidas: 44 cm alt x12 larg.  

954 – Geométrico simples, pintado em vermelho, formado por uma linha côncava, com 

um pequenos traço para baixo. Poderá estar associada com as figuras 952, 953, 955, 956. 

Medidas: 18 cm alt. X8 cm larg.  

955- Geométrico simples, pintado em vermelho, formado por uma linha vertical mais 

espessa na base. Está sobre a figura 972. Poderá estar associada com as figuras 952, 953, 954, 

956. Medidas: 27 cm alt. x 4 cm larg.   

956- Geométrico simples, pintado em vermelho, constituído por forma triangular com 

apêndice composto por um pequeno traço (Ponta de seta ou lança?). Poderá estar associada com 

as figuras 952, 953, 954, 955. Medidas: 7 cm alt. x 10 cm larg.  

957 – Geométrico complexo, branco escurecido pelo tempo, assemelhando-se a 

castanho, representado por uma figura alongada que afunila na zona central, formando 

aproximadamente um arco. Esta figura é constituída por linhas verticais e horizontais, algumas 

oblíquas no interior, formando uma espécie de triângulos. Está sobre as figuras 959, 960, 963. 

Medidas: 23 cm alt. x 57 cm larg.  

958 – Figura pintada em branco, composta por dois prováveis antropomorfos virados 

um para o outro “dando as mãos”(?). Medidas: 13 cm alt. x 14 cm larg.  

959 - Zoomorfo, pintado em branco, apresentando patas bojudas e tromba (elefante?). 

Está sob a figura 960 e sobre a figura 957B. Medidas: 20cm alt. x 31 cm comp.   

960 – Figura indefinida, pintada em vermelho, formada por uma linha retangular, na 

parte superior, semelhante a um “ r”, e na parte inferior semelhante a um “L” invertido. Está 

sobre a figura 961. Medidas: 18 cm alt. x 16 cm larg.  

961 - Figura pintada em branco, composta por dois prováveis antropomorfos virados 

um para o outro, sendo que um deles tem os braços estendidos no sentido do outro. Está sob a 

figura 960. Medidas: 17 cm alt. x 11 cm larg.  



 

168 

 

962 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma linha curva em forma 

de ferradura, levemente inclinada. Está sob a figura 962. Medidas: 5cm alt. x 8 cm larg.  

963 – Antropomorfo, pintado em branco, ligeiramente inclinado com os braços inflexos 

para baixo (Como se fosse cair ou já tivesse tombado?). Está ligeiramente sobre a figura 964. 

Está sob a figura 962. Medidas: 13cm alt. x 8 cm larg.  

964 – Geométrico complexo, formado por uma longa linha de forma retangular que o 

contorna o exterior da figura, acompanhada por uma linha laranja apenas na lateral esquerda, e 

um retângulo centra, pintado em branco, de grande dimensões, dividido no interior por 

múltiplas linhas de formas diversas - verticais, horizontais, cruzadas, circulares, convexas, 

côncavas, foliáceas – por vezes contornadas, preenchidas ou complementadas com as mesmas 

formas, mas pintadas em negro. Medidas: 113cm alt. x 87 cm larg.  

965 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma forma foliácea do qual 

desce uma linha (Lança?). Está sobre a figura 966. Medidas: 4 cm espessura X 17cm comp.  

966 – Zoomorfo pintado em branco, quadrúpede, com pequenas orelhas e grandes 

chifres (caprídeo). Poderá estra associado com a figura 973. Está sobre as figuras 964, 965, 970. 

Medidas: 19 cm alt. X 32cm comp.  

967 – Figura indefinida, pintada em vermelho, sendo percetíveis alguns pequenos traços 

que formam uma mancha irregular. Está sob as figuras 971, 973. Medidas: 7 cm alt. X 8 cm 

larg.  

968 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha vertical oblíqua. 

Está sob as figuras 966, 970. Poderá estar associado à figura 969. Medidas: 3 cm espessura X 

5cm comp.  

969 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha vertical oblíqua. 

Está sob as figuras 966, 970. Poderá estar associado à figura 968. Medidas: 2 cm espessura X 

4cm comp.  

970 - Antropomorfo, pintado em branco, transportando um objeto comprido (Arma?). 

Está sob a figura 966. Medidas: 17 cm alt. X 18cm larg.  

971- Antropomorfo, pintado em branco, apresentado com os braços esticados para a 

frente ou transportando um objeto comprido (Arma?). Está sobre a figura 967 e por baixo da 

figura 973. Medidas: 12 cm alt. X 11cm larg.  
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972 - Zoomorfo, pintado em branco, apresentando corpo bojudo, tromba e presas 

(elefante?). Está sob as figuras 952,953, 955. Medidas: 23cm alt. x 80 cm comp.   

973- Antropomorfo, pintado em branco, apontando um objeto comprido (Arma de 

fogo?). Poderá estar associado com a figura 966. Está sobre as figuras 964, 971. Medidas: 12cm 

alt. X 11cm larg. 

974 – Antropomorfo, pintado em branco, parece estar sentado, com uma estrutura de 

apoio nas costas e nas pernas e pés, tendo no colo um antropomorfo de pequenas dimensões 

(criança?). Está sobre a figura 964. Medidas: 24 cm alt. X 13cm larg.  

975 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por forma retangular 

horizontal, inclinada e alongada, cujo interior aparece formado por várias linhas dando um 

aspeto rendilhado. Está associado com a figura 964. Está sob a figura 977. Medidas: 10 cm alt.x 

43cm comp.  

976 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma horizontal. Está sob as 

figuras 984. Medidas: 2 cm espessura X 8cm comp.  

977 - Geométrico complexo, pintado em laranja, constituído por uma forma horizontal 

aproximadamente retangular, não fechada e arredondada numa das extremidades, preenchida 

por linhas verticais, sendo que a linha central extravasa o limite superior. Está sobre as figuras 

964, 975. Medidas: 7 cm alt. X 21 cm comp.  

978 - Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, com indicação do sexo masculino, 

carregando nas mãos um objeto comprido (Arma de fogo?). Poderá estar associado às figuras 

979, 982, 989, 990, 992, 1000, 1002, 1007. Está sobre a figura 989. Medidas: 18 cm alt. X 9cm 

larg.  

979 - Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, apontando um objeto comprido 

(Arma de fogo?). Poderá estar associado às figuras 978, 982, 989, 990, 992, 1000, 1002, 1007. 

Medidas: 16 cm alt. X 13 cm larg.  

980 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda fina e comprida, orelhas 

pequenas e corpo reticulado (leopardo?). Está sobre as figuras 964, 992, 993, 1007. Poderá estar 

associado com as figuras 981, 995, 1008, 1009, 1021. Medidas: 17 cm alt. X 44 cm comp.  

981 – Antropomorfo, pintado em branco, com o corpo completamente preenchido com 

cor, de foram retangular e com membros muito reduzidos. Está sobre as figuras 964, 983, 999. 
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Poderá estar associado com as figuras 980, 995, 1008, 1009, 1021. Medidas: 40 cm alt. X 13cm 

larg. 

982 - Antropomorfo, pintado em branco, parecendo levar algo comprido num dos 

braços, mas está muito esbatido. Poderá estar associado às figuras 978, 979, 989, 990, 992, 

1000, 1002, 1007. Medidas: 13 cm alt. X 10 cm larg.  

983 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por um pequeno quadrado 

dividido por uma linha vertical que ultrapassa os seus limites, sendo o interior preenchido por 

linhas horizontais. Está sobre a figura 964. Medidas: 13 cm alt. X 7 cm larg.  

984 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma quadrada 

de grande dimensões, com várias subdivisões, preenchidas por linhas, oblíquas, por vezes 

cruzadas, uma forma circular, outra semicircular, em negro e em branco um quadrado 

preenchido por um “X” e outras formas irregulares, em negro. Poderá estar associado às figuras 

964, 985, 986, 987, 988. Está sob as figuras 985, 986, 987, 988 e sobre as figuras 976, 1022 

Medidas: 60 cm alt. X 66 cm larg.  

985 – Zoomorfo, pintado em branco, com pequenas patas com dedos, cauda fina e 

pequeno corpo (Primata?). Poderá estar associado às figuras 984, 986,987, 988. Está sobre a 

figura 984. Medidas: 7 cm alt. X 13 cm comp.  

986 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com orelhas ou chifres médios e patas 

fletidas (deitado?). Poderá estar associado às figuras 984, 985, 987, 988. Está sobre a figura 

984. Medidas: 8 cm alt. X 14 cm comp.  

987 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, chifres longos, patas fletidas, patas 

altas e cauda bifurcada (caprídeo?). Poderá estar associado às figuras 984, 985, 986, 988. Está 

sobre as figuras 984, 988. Medidas: 13 cm alt. X 20 cm comp.  

988 - Zoomorfo, pintado em negro, quadrúpede, com orelhas ou chifres longos, patas 

altas, cauda longa e prováveis tetas, sendo parcialmente visível por estar sob a figura 987. 

Poderá estar associado às figuras 984, 985, 986, 988. Está sobre as figuras 984. Medidas: 17 

cm alt. X 21 cm comp.  

989 – Provável zoomorfo, pintado em branco, escurecido pelo tempo e muito esbatido, 

sendo o que resta de um quadrúpede, apenas visível uma das patas traseiras e uma das dianteiras, 

o corpo alongado. Poderá estar associado às figuras 978,979, 982, 990, 992, 1000, 1002, 1007. 

Está sob a figura 978. Medidas: 10cm alt. X 19 cm comp.  
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990 - Zoomorfo, pintado em branco, escurecido pelo tempo e muito esbatido, 

quadrúpede, com patas altas, cauda longa e focinho arredondado. Poderá estar associado às 

figuras 978, 979, 982, 989, 992, 1000, 1002, 1007. Está sobre a figura 991. Medidas: 13cm alt.x 

24 cm comp.  

991 - Geométrico complexo, formado por uma linha horizontal oblíqua, que termina do 

lado esquerdo numa figura retangular em forma de “U” invertido e é atravessada na parte central 

por um traço vertical, curvado na extremidade superior. Está sob as figuras 990, 992, 1001, 

1002. Medidas: 15cm alt. X 37 cm comp.  

992 – Antropomorfo, pintado em branco, representado com os braços fletidos na cintura. 

Poderá estar associado às figuras 978, 979, 982, 990, 1000, 1002, 1007. Está sob a figura 980 

e sobre a figura 991. Medidas: 9cm alt. X 7 cm larg.  

993 – Antropomorfo, pintado em branco, tendo os braços levantados e segurando um 

objeto comprido (Arma de fogo?). Parcialmente coberto pelas figuras 980, 1009. Medidas: 

16cm alt. X 7 cm larg.  

994 – Geométrico simples, pintado em negro, assumindo a forma de uma linha vertical 

que acompanha a figura 993, com a qual parece estar associada. Está sob a figura 1009. 

Medidas: 1,5 cm espessura. X 12 cm larg.  

995 – Figura pintada em branco, composta por um pequeno antropomorfo rodeado por 

um círculo de pontos. Poderá estar associado com as figuras 980, 981, 1008, 1009, 1021. 

Medidas: 7 cm alt. X 6 c larg.  

996 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linhas vertical, 

bifurcada na parte superior. Está sob as figuras 980, 997. Medidas: 15 cm alt. X 5 cm larg.  

997 – Prováveis antropomorfos, pintados em branco, esquemático, ligados um ao outro 

pelo braço. Está sob as figuras 980, 999. Medidas: 14 cm alt. X 16 cm larg.  

998 – Provável representação de uma tipoia pintada em laranja. Está sob as figuras 1008, 

1009,1012 e sobre as figuras 997, 999, 1010, 1011, 1013. Medidas: 16 cm alt. X 37 cm comp.  

999 – Geométrico complexo, com contorno em branco e preenchido em negro, 

assemelhando-se a uma forma de “Y” tombado e ligeiramente curvado na ponta. Poderá estar 

associado à figura 981. Está sob a figura 998 e sobre a figura 997. Medidas: 8 cm alt. X 14 cm 

larg.  
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1000 - Antropomorfo, pintado em branco, apontando um objeto comprido (Arma?). 

Poderá estar associado às figuras 978, 979, 982, 990, 1000, 1002, 1007, 1014. Medidas: 14cm 

alt. X 13 cm larg.  

1001 - Antropomorfo, pintado em branco, representado com um braço fletido na cintura 

e o outro levantado como se acenasse. Está sobre as figuras 991 e 1004. Medidas: 17cm alt. X 

12 cm larg.  

1002 - Antropomorfo, pintado em branco, representado deitado (morto?), com um 

objeto comprido (arma?). Poderá estar associado às figuras 978, 979, 982, 990, 1000, 1002, 

1007. Está sobre as figuras 991, 1003. Medidas: 10cm alt. X 14 cm larg.  

1003 – Geométrico simples, pintado em negro, formado por um semicírculo. Está sob a 

figura 1002. Medidas: 4cm alt. X 5 cm larg.  

1004 – Provável representação de uma tipoia, pintada em branco, muito esbatida e de 

grandes dimensões. Está sob as figuras 1001, 1007, 1016, 1052, 1054, 1055 e sobre as figuras 

1032, 1034. Medidas: 20cm alt. X 150 cm comp.  

1005 – Antropomorfo, pintado em negro, indiciando movimento pela posição das pernas 

e dos braços que estão levantados. Poderá estra associado à figura 1006. Medidas: 7 cm alt. X 

5cm larg.  

1006 – Provável antropomorfo, pintado em negro, com possível toucado ou penteado e 

corpo oblongo. Poderá estar associado à figura 1005. Medidas: 7 cm alt. X 4cm larg. 

1007 – Zoomorfo pintado em branco, esbatido, escurecido pelo tempo, quadrúpede, com 

patas altas, cauda longa e focinho arredondado Poderá estar associado às figuras 978, 979, 982, 

990, 992. Está sobre a figura 1004. Medidas: 11 cm alt. X 10 cm comp.  

1008 – Antropomorfo, pintado em branco, em posição sentada, com os braços abertos 

para o lado, havendo uma linha horizontal (simbolizando uma ligação sexual?) que o liga à 

figura 1009, com o qual está associado. Está sobre a figura 998, 1010, 1011, 1021. Poderá estar 

associado às figuras 980, 981, 995, 1009, 1021. Medidas: 33 cm alt. X 17 cm larg.  

1009 - Antropomorfo, pintado em branco, em posição sentada, com um braço aberto 

para o lado e o outro fletido na cintura, apresenta uma barriga protuberante (grávida?), havendo 

uma linha horizontal (simbolizando uma ligação sexual?) que o liga à figura 1008, com o qual 

está associado. Está sobre a figura 998, 1010. Poderá estar associado às figuras 980, 981, 995, 

1008, 1021. Medidas: 27cm alt. X 17 cm larg.  
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1010 – Figura indefinida, pintada em negro, formada por um traço vertical, esbatido na 

parte superior, ligado a uma forma que parece ser circular, com dupla linha na parte superior, 

embora parcialmente tapada pela figura 1009. Está sob a figura 998,1008, 1009. Medidas: 9cm 

alt. X 12cm larg. Fase III. 

1011 – Geométrico simples, pintado em branco, assumindo uma forma triangular. Está 

sob a figura 998. Medidas: 9cm alt. X 7cm larg.  

1012 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro 

segurando um objeto comprido (Arma de fogo?). Está sobre as figuras 984, 998. Medidas: 9cm 

alt. X 14cm larg.  

1013 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma linha horizontal 

inclinada. Está sob as figuras 981, 998. Medidas: 2cm espessura X 18cm comp.  

1014 - Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, parecendo levar à sua frente 

um objeto comprido vertical (Vara?). Poderá estar associado às figuras 978, 979, 982, 990, 

1000, 1002, 1007, 1014. Medidas: 13cm alt. X 7 cm larg.  

1015– Figura indefinida, pintada em branco, correspondendo a um traço vertical, 

atravessado a meio por dois outros horizontais, borratados do lado direito, podendo ser a 

representação esquemática de uma antropomorfo ou de um zoomorfo. Está sobre as figuras 

1004, 1032 e sob a 1016. Medidas: 12cm alt. X 29cm larg.  

1016 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma figuração 

aproximadamente retangular, mas arredondada nas extremidades inferiores, sendo o interior 

preenchido por linhas grossas que forma uma espécie de rendilhado. Está sobre as figuras 1004, 

1015 e por baixo da figura 1038. Medidas: 30cm alt. X 37 cm comp.  

1017 - Antropomorfo, pintado em branco, com barriga saliente ou com vestimenta larga. 

Está sobre a figura 1018. Medidas: 15cm alt. X 7 cm larg.  

1018 – Figura indefinida, pintada em negro, composta por um traço oblíquo, na base do 

qual está uma mancha de forma irregular. Está sob as figuras 1016, 1017. Medidas: 4cm 

espessura X 16 cm comp.  

1019 – Figura indefinida, pintada em branco, composta por um traço vertical, de onde 

sai, na parte superior, um outro horizontal de forma irregular, podendo tratar-se da 

representação esquemática de um antropomorfo segurando algo. Está sob a figura 1021. 

Medidas: 9cm alt. X 8cm larg.  
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1020 - Antropomorfo, pintado em branco, com os braços fletidos na cintura. Está sobre 

a figura 1021. Medidas: 15cm alt. X 8cm larg.  

1021 – Geométrico simples, pintado laranja, muito esbatido, formado por uma linha em 

ziguezague, acompanhada, parcialmente e de um lado apenas, a figura 1023 com a qual está 

associada. Está sob as figuras 1008, 1020, 1023. Poderá estar associada às figuras 980, 981, 

995, 1008, 1009, 1023. Medidas: 2cm espessura X 27cm comp.  

1022 – Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, formado por uma linha 

diagonal. Está sob as figuras 984, 1023. Medidas: 1,5 cm espessura X 8cm comp.  

1023 - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha em ziguezague. 

Está sob as figuras 1008, 1020 e sobre as figuras 1019, 1023. Está associada com a figura 1023. 

Poderá estar associada às figuras 980, 981, 995, 1008, 1009. Medidas: 6 cm espessura X 45cm 

comp.  

1024 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda longa, orelhas ou chifres 

compridos. Medidas: 14 cm alt. X 15cm comp.  

1025 – Provável representação de um machado em forma de meia-lua. Medidas: 16 cm 

alt. X 14 cm larg.  

1026- Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, de patas altas, orelhas ou chifres 

muito compridos. Está sob as figuras 1029, 1030 e sobre a figura 1027. Medidas: 25 cm alt. X 

19 cm comp.  

1027- Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha vertical. Está sob 

a figura 1026. Medidas: 2 cm espessura X 13cm alt.  

1028 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, de orelhas ou chifres muito 

compridos. Medidas:12 cm alt. X 13cm comp.  

1029 - Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro 

apontando um objeto comprido (Arma?). Poderá estar associado à figura 1030. Está sobre a 

figura 1026. Medidas: 12 cm alt. X 11 cm larg.  

1030 - Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, apontando um objeto 

comprido (Arma?). Poderá estar associado à figura 1029. Está sobre a figura 1026. Medidas: 

12 cm alt. X 11 cm larg.  
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1031 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, composta por uma forma 

vertical e a outra retangular horizontal sobre a qual está uma espécie de cruciforme, podendo 

corresponder a dois antropomorfos carregando algo, mas está muito esbatida (ação das água). 

Medidas: 13 cm alt. X 18 cm larg.  

1032 – Provável representação de um machado, pintada em vermelho. Está sob as figura 

1033, 1034. Medidas: 28 cm alt. X 20 cm larg.  

1033 – Inscrição, em negro – BOIJb. Está sobre as figura 1032,1033, 1034,1055 e sobre 

a figura 1052. Medidas: 23 cm alt. X 58 cm comp.  

1034 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por um quadrado, dividido 

a meio em duas partes semelhantes por uma linha horizontal, sendo cada metade preenchida 

por pontos. Está sobre a figura 1032 e sob as figuras 1004, 1033. Medidas: 20 cm alt. X 22 cm 

larg.  

1035A - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha diagonal. 

Medidas: 3 cm espessura X 10 cm comp.  

1035B - Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha semicircular. 

Está sobre a figura 1004.Medidas: 3 cm espessura. X 8 cm comp.  

1036 - Zoomorfo, pintado em branco, desgastado, quadrúpede. Está sob as figuras 1052. 

Medidas: 10 cm alt. X 15cm comp.  

1037 – Antropomorfo, pintado em branco, representado da cintura para cima, com um 

braço levantado, segurando algo que carrega na cabeça e que aparece representado sob a forma 

de uma linha horizontal, atravessada por duas linhas verticais paralelas, numa das extremidades. 

Está sobre as figuras 1056, 1057. Medidas: 17 cm alt. X 34cm larg. 

1038 - Antropomorfo, pintado em branco, representado com um braço na cintura e o 

outro levantado, segurando algo junto à boca (Instrumento sono?), com um provável toucado 

ou chapéu e calçado num dos pés. Está sobre as figuras 1016, 1039, 1040. Medidas: 30 cm alt.x 

20cm larg.  

1039 – Geométrico simples, pintado em vermelho, muito esbatido correspondendo 

aproximadamente a um retângulo aberto em baixo, em forma de “U” invertido. Está sob as 

figuras 1058,1062,1063, 1065 e sobre as figuras 1059, 1041, 1042. Medidas: 55 cm alt. X 47cm 

larg.  
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1040 – Geométrico complexo, pintado em vermelho, muito esbatido, composto por um 

quadrado, subdividido por linhas horizontais paralelas, sendo parcialmente visível. Está sob as 

figuras 1038, 1041. Medidas: 12 cm alt. X7cm larg.  

1041 – Figura pintada em branco, esbatida, formada por um antropomorfo com um 

braço pontando um objeto comprido (Arma de fogo?), visto da cintura para cima, pois está 

“dentro” de uma estrutura retangular, arredondada nas extremidades, preenchida por linhas 

verticais paralelas (embarcação?). Está sob as figuras 1039,1042, 1044.Medidas: 16 cm alt.x 

18cm larg.  

1042 – Figura indefinida, muito esbatida, pintada em branco, composta por uma forma 

aproximadamente retangular. Está sob as figuras 1039, 1041, 1059. Medidas: 13cm alt. X 17cm 

larg.  

1043 - Antropomorfo, pintado em branco, representado com os braços a segurar um 

instrumento comprido, junto à cabeça (Instrumento sonoro? Arma?). Está sobre as figuras 1041, 

1051, 1045. Medidas: 19 cm alt. X 17cm larg.  

1044 - Antropomorfo, pintado em branco, representado com os braços em círculo, 

fletidos na cintura e indicação do sexo masculino. Parece associado à figura 1047. Medidas: 

11cm alt. X 5cm larg. 

1045 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por uma forma retangular. 

Está sob as figuras 1041, 1043, 1039, 1059. Medidas: 20 cm alt. X 51 cm comp.  

1046 - Figura de braços abertos”, correspondendo a um antropomorfo estilizado com 

indicação do sexo masculino ou de um zoomorfo “visto de cima”, pintado em branco, esbatido. 

Está sob a figura 1048. Medidas: 13 cm alt. X 13 cm larg. 

1047 - Antropomorfo, pintado em branco, representado com braços e pernas em círculo. 

Parece associado à figura 1044. Medidas: 10 cm alt. X 5cm larg.  

1048 - Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, representado apenas 

por um traço vertical do qual sai outro, a meio, horizontal (Arma de fogo?). Está sobre a figura 

1046. Medidas: 23 cm alt. X 11 cm larg.  

1049 – Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, formado por três linhas 

verticais, podendo ser a representação esquemática de um antropomorfo, dada a forma 

arredondada em que termina a parte superior da linha central. Medidas: 13 cm alt. X 4 cm larg.  
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1050- Geométrico simples, pintado em vermelho, composto por uma forma 

aproximadamente retangular, não completamente fechada e com uma linha horizontal na parte 

central, sem, no entanto, chegar de uma extremidade à outra. Medidas: 9 cm alt. X 8 cm larg.  

1051- Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com os braços 

abertos ao nível dos ombros, sendo apenas visível da cinta para acima. Está sob as figuras 1040, 

1043. Medidas: 8 cm alt. X 10 cm larg.  

1052 - Antropomorfo, pintado em branco, muito esquemático, representado segurando 

um objeto comprido (Arma? Cachimbo? Instrumento sonoro?). Está sobre as figuras 1004, 

1033, 1053. Medidas: 32 cm alt. X 13 cm larg.  

1053 – Figura indefinida, pintada em vermelho, assemelhando-se a uma forma em “U” 

invertido, descontínuo. Está sob as figuras 1004, 1033, 1052. Medidas: 28 cm alt. X 30 cm larg.  

1054 - Antropomorfo, pintado em branco, com indicação do sexo masculino, braços 

abertos ao nível do peito e com algo pendente da cintura. Está sob a figura 1004. Medidas: 

12cm alt. X 13 cm larg.  

1055 - Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com indicação do sexo 

masculino, segurando um objeto comprido (Arma? Instrumento sonoro?). Está sob a figura 

1004. Medidas: 14 cm alt. X 20 cm larg. 

1056 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma linha horizontal em 

ziguezague. Está sob as figuras 1037, 1057. Medidas: 7 cm alt. X 13 cm larg.  

1057 - Geométrico complexo, pintado em vermelho, composto por uma forma circular 

preenchida por uma linha vertical e duas oblíquas. Está sobre a figura 1056 e sob a figura 1037, 

1059. Medidas: 30 cm alt. X 34 cm larg.  

1058 – Figura indefinida, pintada em branco, composta por linhas diversas assumindo 

uma forma ramiforme. Está sobre a figura 1064 e sob a figura 1065. Medidas: 20 cm alt. X 29 

cm larg.  

1059 - Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com um braço fletido na 

cintura, indiciando movimento pela posição das pernas. Está sob as figuras 1039, 1042, 1057, 

1064. Medidas: 41 cm alt. X 20 cm larg.  

1060 - Antropomorfo, pintado em branco, muito esquemático e esbatido, representado 

segurando um objeto comprido (Arma? Cachimbo? Instrumento sonoro?). Parece estar 

associado à figura 1061, sobre a qual se encontra. Medidas: 13 cm alt. X 7 cm larg.  
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1061 - Antropomorfo, pintado em branco, muito esquemático e esbatido, representado 

com um braço fletido na cintura, sobre uma base composta por uma linha horizontal. Está sobre 

a figura 1063. Medidas: 13 cm alt. X 23 cm larg.  

1062 – Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, formado por uma linha 

horizontal, quebrada na parte superior. Está sobre a figura 1039. Medidas: 13 cm alt. X 12 cm 

larg.  

1063 - Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, constituído por uma forma 

retangular vertical, da qual desce uma linha vertical na extremidade inferior direita. Está sob as 

figuras 1039, 1042, 1061 e sobre as figuras 1041, 1045, 1064. Medidas: 43 cm alt. X 27 cm 

larg.  

1064 – Provável representação de uma tipoia, pintada em negro, sem preenchimento. 

Está sob as figuras 1039, 1058, 1063, 1065 e sobre a figura 1059. Medidas: 22 cm alt. X 45 cm 

comp.  

1065 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma retangular 

vertical, preenchida por diversas linhas horizontais e verticais que formam uma espécie de 

reticulado irregular, com um apêndice lateral, formado por um traço horizontal. Está sobre as 

figuras 1058, 1065. Medidas: 34 cm alt. X 33 cm larg.  

1066 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formada por um traço 

horizontal, pontiagudo, atravessado a meio por outro vertical. Medidas: 5 cm alt. X 14 cm comp.  

1067 - Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, constituído por uma 

forma retangular horizontal, com as extremidades inferiores arredondadas. Medidas: 10cm alt.x 

17 cm comp.  
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Painel 17  

1068A - Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com um braço fletido na 

cintura e o outro fletido para cima, levando algo. Está sobre a figura 1068 B. Medidas: 10 cm 

alt. X 17 cm comp.  

1068B - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda longa, orelhas ou chifres 

compridos, muito esbatido. Está sob a figura 1068A. Medidas: 27 cm alt. X 40 cm comp.  

1069 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por um forma circular, cujo 

interior aparece formado por linhas entrelaçadas, sendo os espaços vazios preenchidos em 

negro. Da forma circular desce, na parte inferior, uma linha vertical, inclinada., dando à figura 

uma forma semelhante a um “P” invertido. Medidas: 33 cm alt. X 26 cm larg.  

1070 A – Provável figuração de um machado, pintado em vermelho. Está sobre a figura 

1071. Poderá estar associado com a figura 1070 B. Medidas: 26 cm alt. X 17 cm larg.  

1070 B – Figura indefinida, pintada em vermelho, muito fina e esbatida, assumindo uma 

forma semelhante a um “R”. Está sobre a figura 1071. Poderá estar associado com a figura 1070 

B. Medidas: 20 cm alt. X 13 cm larg.  

1071 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma forma retangular 

horizontal, preenchida por linhas verticais e horizontais que formam um reticulado. Está sob as 

figuras 1070A, 1070B. Medidas: 24 cm alt. X 47 cm comp.  

1072 – Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, indiciando movimento pela 

postura das pernas e braços (dança?) e uma provável vestimenta (tipo avental?) ou indicação 

do sexo masculino exagerado. Medidas: 30 cm alt. X 17 cm larg. 

1073 – Geométrico complexo, pintado em branco, esbatido, constituído por uma forma 

retangular vertical, encimada por uma configuração oblonga e preenchida por vários traços 

horizontais até à base. Está sobre a figura 1074. Medidas: 30 cm alt. X 8 cm larg.  

1074 – Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, com o braço fletido na cintura e o 

tronco sem preenchimento. Está sob a figura 1073 e sobre a figura 1075. Medidas: 21 cm alt. 

X 12 cm larg.  

1075 – Geométrico simples, pintado em vermelho, muito esbatido, formado por uma 

linha meandriforme. Está sob as figuras 1072, 1073, 1074, 1076. Medidas: 25 cm alt. X 37 cm 

larg.  
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1076 – Figura pintada em branco, composta por dois antropomorfos que transportam 

uma provável tipoia, com pontas na parte inferior. Está sob a figura 1074 e sobre a figura 1075. 

Medidas: 15 cm alt. X 18 cm larg.  

1077- Geométrico complexo, pintado em vermelho, muito esbatido, constituído por uma 

forma quadrada, não completamente fechada na parte superior e subdividida por algumas linhas 

interiores que formam um pequeno reticulado. Medidas: 15 cm alt. X 15 cm larg.  

1078 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por um conjunto de linhas 

verticais, atravessadas por uma horizontal e outra horizontal oblíqua, como se fosse um molho, 

sendo nos intervalos entre as linhas preenchidas em negro. Está sob as figuras 1070A, 1071, 

1080, 1082. Medidas: 34 cm alt. X 22 cm larg.  

1079 - Geométrico complexo, pintado em branco, esbatido, constituído por uma forma 

quadrada, preenchida por linhas de tamanhos e formas diversas que dão ao interior da figura 

um aspeto rendilhado. Está sob as figuras 1081, 1082. Medidas: 20 cm alt. X 18 cm comp.  

1080 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, sendo apenas visível a parte 

superior, apresentando um braço fletido na cintura, aproximando-se de uma forma triangular. 

Está sob as figuras 1081, 1082 e sobre a figura 1078. Medidas: 15 cm alt. X 14 cm larg.  

1081 – “Figura de braços abertos”, pintado em vermelho, podendo ser um zoomorfo 

“visto de cima” (sáurio?), com garras, cabeça oblonga e cauda comprida e fina. Está sobre as 

figuras 1078, 1082, 1088, 1089. Medidas: 63cm alt x 43cm larg.  

1082 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro 

segurando um objeto junto à boca (Cachimbo? Instrumento sonoro?), com indicação dos dedos 

numa das mãos e nos pés. Está sob a figura 1082 e sobre as figuras 1078, 1088, 1089. Medidas: 

57cm alt x 40cm larg.  

1083 – Provável zoomorfo (ave?), pintado em branco, constituído por uma forma 

oblonga, mais pontiaguda numa extremidade do que noutra, com dois traços verticais na parte 

inferior que podem representar pequenas patas. Está sobre as figuras 1081, 1091. Medidas: 7cm 

alt x 14cm comp.  

1084 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma forma retangular 

horizontal, cujo interior aparece tipo rendilhado formado por linhas de formas diversas, com 

um apêndice exterior, lateral, formado por um círculo dentro de um semicírculo. Medidas: 34cm 

alt x 48cm comp.  
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1085 - Zoomorfo, pintado em branco, esbatido, quadrúpede, com cauda longa e chifres 

compridos. Poderá estar associado com as figuras 1106, 1127. Medidas: 16 cm alt. X 14 cm 

comp.  

1086 - Zoomorfo (ave), pintado em branco, constituído por uma forma oblonga, com 

pequeno pescoço e cabeça do qual sai o bico, com indicação de uma pequena pata. Medidas: 

4cm alt x 9 cm comp.  

1087A – Geométrico complexo, pintado em branco, de forma pontiaguda vertical, cujo 

interior apresenta diversas linhas oblíquas criando uma espécie de entrelaçado, sendo os 

espaços vazios preenchidos em negro, sendo também em negro que termina a figura com uma 

possível representação antropomórfica. Está associada às figuras 1096, 1087B e sob a figura 

1097. Medidas: 45cm alt x13 cm larg.  

1087B – Geométrico simples, pintado em negro, muito esbatido, constituído por uma 

forma linear irregular e descontínua, assemelhando-se a um “Y”. Está sob as figuras 1081, 1082, 

1089. Medidas: 42cm alt x14 cm larg.  

1088 – Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, indiciando movimento, 

embora só uma parte do corpo, de uma perna e de um braço sejam visíveis. Está sob as figuras 

1081, 1082, 1087B,1089. Medidas: 33cm alt x15cm larg. 

1089 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma retangular 

vertical, dividida em duas partes iguais por uma linha horizontal, sendo que a metade inferior 

está preenchida por alguns pontos. Está sobre a figura 1088 e sob as figuras 1081, 1082. 

Medidas: 34cm alt x23 cm larg.  

1090 – Antropomorfo pintado em branco, muito esbatido e, por isso, parcialmente 

visível, representado de braços abertos ao nível dos ombros. Medidas: 22 cm alt. X 18 cm larg.  

1091 – Zoomorfo, pintado em branco, representando um quadrúpede, com cauda longa, 

estando parcialmente coberto por outras figuras. Está sob as figuras 1092,1097. Medidas: 19cm 

alt. X 34 cm comp.  

1092 – Antropomorfo, pintado em negro, com o braço fletido na cintura e o outro 

levantado, levando algo (Instrumento sonoro?) Poderá estar associado com as figuras1100, 

1103,1120. Está sobre a figura 1091 e sob a figura 1098. Medidas: 39 cm alt. X 17 cm larg.  
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1093- Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma triangular, 

por baixo da qual está um pequeno traço vertical que a liga a outro, horizontal convexo. 

Medidas: 11 cm alt. X 7 cm larg.  

1094 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, formando uma espécie de 

“Y” tombado. Poderá estar relacionado com a figura 1105. Medidas: 5 cm alt. X 10 cm comp.  

1095 – Antropomorfo, pintado em branco, carregando ou mexendo em algo que se 

encontra à sua frente. Medidas: 8cm alt. X 7 cm larg.  

1096 - Antropomorfo, pintado em negro, representado como que trepando algo - figura 

187A, com a qual está associado. Está sob as figuras 1097, 1098. Medidas: 13cm alt. X 7 cm 

larg.  

1097 – Provável fitomorfo (Árvore? Arbusto?), pintada em branco, representada por 

várias linhas, sendo a principal uma linha horizontal, da qual saem várias outras horizontais e 

oblíquas, dando uma aspeto ramiforme. Está associada à figura 1098, 1099. Está sobre as figura 

1087A,1096. Medidas: 35 cm alt. X 36cm larg.  

1098 - Antropomorfo, pintado em branco, representado como que trepando algo - figura 

1097 – com algo pendente da cintura (Faca?). Está associado às figuras 1097, 1099. Está sobre 

as figuras 1096, 1097. Medidas: 13cm alt. X 5 cm larg.  

1099 – Zoomorfo, pintado em branco, representado como que tendo que trepar ou 

chegar a algo, em posição vertical. Está associado às figuras 1097, 1098. Está sobre as figuras 

1097, 1100. Medidas: 13cm alt. X 12 cm larg.  

1100 – Geométrico complexo, pintado em negro, composto por uma forma retangular, 

preenchida por uma espécie de rendilhado. Poderá estar associada com as figuras 1092, 1103, 

1110, 1111, 1120. Está sob as figuras 1101, 1109, 1097, 1099. Medidas: 12 cm alt. X 23 cm 

comp.  

1101- Geométrico complexo, pintado em branco, apresentando forma retangular, mas 

cuja parte superior é arredondada e o interior dividido em várias linhas, verticais, horizontais e 

arredondadas, formando uma espécie de reticulado irregular. Está sobre as figuras 1099, 1100, 

1103. Medidas: 23 cm alt. X 18 cm larg.  

1102 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma retangular, 

dividida em quatro partes semelhantes, sendo que as linhas que fazem a divisão interna, 

extravasam os limites do quadrado. Está sobre a figura 1103. Medidas: 19 cm alt. X 17 cm larg.  
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1103 - Figura pintada em negro, composto por dois antropomorfos carregando uma 

tipoia, sem preenchimento, mas adornada por pequenos traços, formando pontas. Poderá estar 

associada com as figuras 1092, 1100, 1110, 1111, 1120. Está sob as figuras 1101, 1102, 1104. 

Medidas: 47 cm alt. X 30 cm comp.  

1104 - Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma retangular 

vertical, preenchido por várias formas em “V” invertido. Está sob a figura 1103. Medidas: 26cm 

alt. X 13 cm larg. 

1105 – Provável zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido e descontínuo, sendo 

apenas visível um fragmento da parte dianteira, com duas patas, e outro da traseira. Poderá estar 

relacionado com a figura 1094. Medidas: 16 cm alt. X 18 cm comp.  

1106 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda longa e chifres 

compridos. Poderá estar associado com as figuras 1106, 1085, 1127. Medidas: 29 cm alt. X 30 

cm comp.  

1107 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um círculo completamente 

preenchido por cor. Está associado à figura 1108. Medidas: 7 cm diâmetro.  

1108 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro 

segurando uma objeto junto ao rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?) e indicação exagerada 

dos dedos numa das mãos. Tem na cabeça um pequeno traço que o liga à figura 1107, com a 

qual está associado. Está sob as figuras 1100, 1109. Medidas: 42 alt. X 37 cm larg.  

1109 - Geométrico simples, formado por duas linhas verticais, atravessadas por duas 

outras horizontais. Está sob as figuras 1100, 1108. Medidas: 10 alt. X 16 cm larg.  

1110 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda longa, representado 

tombado, com as patas dianteiras fletidas, ou tentando trepar algo. Está sobre as figuras 1111, 

1120. Medidas: 22 cm alt. X 10 cm larg.  

1111 – Antropomorfo, pintado em negro, de corpo alto e esguio, com um braço 

estendido. Poderá estar associada com as figuras 1092, 1100, 1103, 1110, 1111, 1120. Está sob 

as figuras 1110, 1112, 1113. Medidas: 37 cm alt. X 17 cm larg.  

1112 – Figura pintada em branco, esbatida, composta por dois prováveis antropomorfos, 

ligados por uma linha horizontal e que carregam algo (tipoia?). Está parcialmente tapada pela 

figura 1113 Está sob a figura 1113 e sobre a figura 1111. Medidas: 12cm alt. X 23 cm larg.  
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1113 – Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esquemático, com indicação 

do sexo masculino. Está sobre as figuras 1103, 1111, 1112. Medidas: 29cm alt. X 9 cm larg.  

1114 – Geométrico complexo, pintado em branco, esbatido, formado por um losango, 

sendo que dos vértices direitos saem dois traços oblíquos. Está sob a figura 1116. Medidas: 7cm 

alt. X 8 cm larg.  

1115 – Figura indefinida, pintada em branco, em forma de lágrima invertida. Medidas: 

10cm alt. X 8 cm larg.  

1116 - Zoomorfo, pintado em branco, com cauda longa e focinho comprido, muito 

desgastado na parte traseira. Está sobre a figura 1114.Medidas: 7 cm alt. X 10 cm comp.  

1117 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma longa linha 

horizontal, sendo que a parte superior apresenta um quadrado com dois pontos no interior, na 

extremidade direita, enquanto a parte inferior, é preenchida, num terço, por traços verticais 

curtos e o restante da linha decorada por formas contínuas em “V” (Representação de tipoia? 

De uma rede?). Está sobre a figura 1119.Medidas: 15 cm alt. X 170 cm comp.  

1118 – Antropomorfo, pintado em branco, com os braços fletidos formando um círculo. 

Está sob a figura 1119.Medidas: 18 cm alt. X 12 cm larg.  

1119 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma forma retangular 

com a parte superior arredondada, preenchida por linhas oblíquas em diferentes direções, 

formando um reticulado. Na parte exterior, a coroar esta forma estão quatro traços verticais, e 

ainda, lateralmente, uma pequena forma triangular, preenchida por pontos. Está sob a figura 

1117 e sobre as figuras 1118, 1120, 1159. Medidas: 37cm alt. X 24 cm larg.  

1120 - Antropomorfo, pintado em negro, de corpo alto e esguio, com um braço 

estendido. Poderá estar associada com as figuras 1092,1100, 1103, 1110, 1111, 1120. Está sob 

as figuras 1110, 1111, 1113, 1119, 1121, 1124. Medidas: 40 cm alt. X 24 cm larg.  

1121 – Provável antropomorfo, pintado em branco, representado tombado ou em 

posição de corrida, mas está parcialmente tapado pela figura 1122. Está sobre as figuras 1120, 

1123, 1035. Medidas: 16 cm alt. X 9 cm larg.  

1122 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, olho evidenciado, com cauda longa 

e longas orelhas ou chifres. Está sobre as figuras 1121, 1132, 1135. Medidas: 15 cm alt. X 20cm 

comp. 
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1123 – Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, composto por uma linha 

oblíqua. Está sobre as figuras 1120, 1135 e sob as figuras 1121, 1122. Medidas: 2 cm espes.x 

24 cm comp.  

1124 – Antropomorfo, pintado em branco, com os braços esticados para a frente, com 

provável toucado ou penteado. Está sobre a figura 1120. Medidas: 10cm alt. X 7 cm larg.  

1125 - Antropomorfo, pintado em branco, com os braços muito desgastados, pernas 

fletidas e indicação do sexo masculino. Está sobre as figuras 1112, 1126. Parece ter 

reaproveitado a parte superior da figura 1126. Medidas: 18cm alt. X 13 cm larg.  

1126 - Antropomorfo, pintado em branco, com os braços fletidos na cintura e indicação 

dos dedos dos pés, embora esbatidos. Parece ter servido de base à figura 1125 sob a qual está. 

Medidas: 27 cm alt. X 15 cm larg.  

1127 – Antropomorfo, pintado em branco, com um braço fletido na cintura e o outro 

segurando um objeto comprido (Arma de fogo?). Poderá estar associado com as figuras 1106, 

1085. Medidas: 13 cm alt. X 13 cm larg.  

1128 – Geométrico simples, pintado em branco, formando uma espécie de “8”, mais 

alongado na parte inferior. Está por baixo das figuras 1117, 1129 e sobre a 1159. Medidas: 15 

cm alt. X 8cm larg.  

1129 – Provável antropomorfo, pintado em negro, com um braço levantado, levando 

algo (Instrumento sonoro?), indiciando movimento pela postura dos braços e pernas. Está por 

baixo das figuras 1129, 1131,1159. Medidas: 25 cm alt. X 23cm larg.  

1130- Antropomorfo, pintado em branco, com os braços fletidos na cintura, onde leva 

algo pendente. Está sobre as figuras 1128,1129. Medidas: 25 cm alt. X 13cm larg.  

1131 – Figura pintada em branco, composta por um zoomorfo, quadrúpede (equídeo?), 

com orelhas e cauda compridas, carregando um provável antropomorfo. Está sobre as figuras 

1129, 1133. Medidas: 11cm alt. X 17cm comp.  

1132 – Provável antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido e tapado 

parcialmente pelas figuras 1120, 1133,1134. Medidas: 15cm alt. X 5cm larg.  

1133 – Representação de uma tipoia, cuja base é semicircular, apresentando uma espécie 

de recortado, que intercala o branco com o negro, preenchida por um zoomorfo deitado 

(morto?), pintado em branco. Está sobre as figuras 1132, 1134 e sob as figuras 1131, 1145. 

Medidas: 15cm alt. X 35cm comp.  
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1134 – Geométrico complexo, pintado em negro, formado por um quadrado, com uma 

linha vertical que sai na parte exterior superior, outra linha horizontal na lateral esquerda, 

atravessado por uma linha semicircular na lateral direita que o extravasa, subindo. Está sob a 

figura 1133 e sobre a figura 1132. Medidas: 17cm alt. X 28cm comp.  

1135 – Geométrico complexo, pintado em negro, formado por uma linha semicircular, 

na base da qual surgem dois pequenos traços verticais e na parte superior é fechada por uma 

linha mais longa e quebrada na lateral esquerda (representação estilizada de um zoomorfo?). 

Está sob as figuras 1122, 1123. Medidas: 7cm alt. X 17 cm comp.  

1136 – Antropomorfo, pintado em negro, com um braço fletido na cintura, o outro 

segurando um longo objeto que parte da boca (Cachimbo? Instrumento sonoro?), com largas 

ancas ou alguma espécie de vestimenta. Poderá estar associado à figura 1138. Está sob as 

figuras 1140, 1151. Medidas: 27cm alt. X 32 cm larg.  

1137 – Figura indefinida, pintada em branco, correspondendo a uma mancha irregular 

de configuração oblonga vertical. Está sobre a figura 1138. Medidas: 13cm alt. X 5 cm larg. 

1138 – Antropomorfo, pintado em negro, com um braço fletido na cintura e o outro 

levantado e fletido para a frente, ao nível do rosto. Está sob as figuras 1137, 1139. Poderá estar 

associado à figura 1136. Medidas: 31cm alt. X 15 cm larg.  

1139 - Geométrico complexo, pintado em branco, formado por uma linha vertical, da 

qual saem para todos os lados, diversos traços oblíquos, todos em sentido descendente, dando-

lhe uma aspeto ramiforme, podendo ser a representação de um antropomorfo ou zoomorfo. Está 

sobre a figura 1138. Medidas: 20cm alt. X 7 cm larg.  

1140 – Geométrico complexo, pintado e branco, correspondendo a um círculo, dividido 

no interior em quatro partes iguais, uma preenchida por um pequeno traço e as restantes 

preenchidas por dois pequenos traços oblíquos. Está sobre a figura 1136. Medidas: 15cm alt. X 

16 cm larg.  

1141 – Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com longa cauda e orelhas ou chifres 

compridos. Medidas: 14cm alt. X 53 cm comp.  

1142 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com longa cauda, orelhas ou chifres 

pequenos e focinho comprido. Poderá estar associado às figuras 1156, 1182. Medidas: 11cm 

alt. X 27 cm comp.  
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1143 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, composta por uma mancha 

oblonga, sendo identificáveis algumas linhas verticais no seu interior. Está sobre as figuras 

1117, 1159. Medidas: 44 cm alt. X 25 cm larg.  

1144 – Antropomorfo, pintado em branco, esbatido, com um braço levantado e 

indicação do sexo masculino. Está sobre as figuras 1143, 1159,  1160, 1163. Medidas: 35 cm 

alt. X 26 cm larg.  

1145 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por uma linha vertical, um 

pouco esborratada na parte superior. Está sobre as figuras 1133, 1148. Medidas: 33 cm alt. X 

6cm larg.  

1146 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda longa e fina, pescoço 

comprido e corpo oblongo, levando no dorso o que parece ser um antropomorfo. Está sobre as 

figuras 1133, 1147. Medidas: 8cm alt. X 11 cm comp.  

1147 – Provável representação de uma lança, pintada em negro. Poderá estar associada 

à figura 1148. Está sob a figura 1146. Medidas: 3 cm espessura X 15 cm comp.  

1148 - Provável representação de um machado, pintada em negro. Poderá estar 

associada à figura 1147. Medidas: 13 cm alt. X 17 cm larg.  

1149 – Antropomorfo, pintado em branco, com contorno a negro na parte dos membros 

superiores que estão fletidos na cintura, onde tem algo pendente, com indicação do sexo 

masculino. Medidas: 22 cm alt. X 12 cm larg.  

1150 – Geométrico simples, pintado em branco, constituído por uma linha horizontal, 

da qual desce uma linha vertical, descontínua. Poderá estar associado às figuras 1155, 1166. 

Medidas: 16 alt.cm X 16 cm larg.  

1151 – Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma alongada 

vertical, formada por círculos colocados uns sobre os outros atravessados no interior por uma 

linha vertical. Da lateral direita superior, externa, sai um traço grosso, horizontal. Medidas: 27 

alt.cm X 13 cm larg.  

1152 – Figura indefinida, pintada em branco, esbatida, composta por uma forma 

aproximadamente oblonga, mais afunilada na base. Medidas: 7 alt.cm X 4 cm larg.  

1153 - Geométrico simples, pintado em branco, constituído por uma linha vertical. 

Medidas: 13 alt.cm X 3 cm espessura.  
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1154 - Geométrico complexo, pintado em branco, composto por pequenos círculos 

colocados uns sobre os outros. Medidas: 27 alt.cm X 5 cm larg.  

1155 - Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma circular na 

base da qual está uma linha em forma de “V” inclinado. Poderá estar associado às figuras 1150, 

1166. Medidas: 7 cm alt. X 11 cm larg. 

1156 – Antropomorfo, pintado em branco, indiciando a ideia de movimento pela postura 

das pernas, apontando um objeto comprido (arma de fogo?). Poderá estar associado às figuras 

1142, 1182. Está sobre a figura 1157. Medidas: 10 cm alt. X 11 cm larg.  

1157 – Geométrico simples, pintado em branco, composto por um conjunto de pequenos 

traços verticais e alguns pontos dispersos. Está sob a figura 1156. Medidas: 6 cm alt. X 30 cm 

larg.  

1158 - Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, constituído por uma 

forma retangular, sem preenchimento, aberto numa das laterais, tendo dois traços verticais pelo 

lado externo da outra lateral. Está sobre as figuras 1159, 1160. Medidas: 15cm alt. X 32cm larg.  

1159 – Representação de uma tipoia, pintada em branco, composta por uma longa linha 

horizontal, de onde pende uma outra semicircular, cuja parte inferior apresenta vários traços 

verticais e oblíquos, dando a ideia de pontas. Está sob as figuras 1158, 1160. Medidas: 32cm 

alt. X 167cm comp.  

1160 - Geométrico simples, pintado em vermelho, esbatido, composto por um conjunto 

de traços verticais, paralelos. Está sob a figura 1158 e sobre a figura 1159. Medidas: 18 cm alt.x 

32 cm larg.  

1161 – Figura indefinida, pintada em branco, muito esbatida, correspondendo a uma 

mancha pontiaguda, com um pequeno traço vertical na extremidade mais espessa. Medidas: 

4cm alt. X 10 cm comp.  

1162 - Geométrico simples, pintado em branco, muito esbatido, constituído por uma 

linha horizontal, com um traço vertical num das extremidades, assumindo uma forma de “T” 

tombado, e uma linha em forma de “C”, na outra extremidade, embora descontínuo. Medidas: 

6cm alt. X 9 cm comp.  

1163 - Antropomorfo, pintado em branco, com contorno a negro, um braço fletido na 

cintura, o outro segurando um longo objeto (Cachimbo? Instrumento sonoro?), indiciando 
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movimento pela postura das pernas. Parece estar associado às figuras 1173, 1174. Está sobre a 

figura 1144. Medidas: 35 cm alt. X 26 cm larg.  

1164 - “Figura de braços abertos”, pintado em branco, esbatido, podendo ser um 

zoomorfo “visto de cima” (sáurio?) ou um antropomorfo, com indicação exagerada do sexo 

masculino. Está sob as figuras 1165, 1173. Medidas: 25 cm alt x 15cm larg.  

1665 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com longa cauda e orelhas ou chifres 

compridos. Está sobre a figura 1164. Medidas: 27cm alt. X 27 cm comp.  

1166 - Geométrico simples, pintado em branco, constituído por uma linha horizontal, 

arredondada e quebrada na parte lateral direita, da qual desce uma linha vertical. Poderá estar 

associado às figuras 1150, 1155. Medidas: 7cm alt. X 14 cm larg.  

1667 - Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, constituído por uma linha 

aproximadamente em forma de “L” tombado e invertido. Medidas: 8 cm alt. X 11 cm larg.  

1168 – Antropomorfo, pintado em branco, assumindo uma forma cruciforme. Parece 

estar associado à figura 1176. Medidas: 12 cm alt. X 11 cm larg.  

1169 – Zoomorfo, pintado em branco, representado de perfil, vertical, com pequenas 

patas e cauda longa e fina (primata?). Medidas: 23 cm alt. X 15 cm larg.  

1170 - Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, constituído por uma pequena 

forma oblonga. Medidas: 4 cm alt. X 3 cm larg.  

1171 - Geométrico complexo, pintado em branco, composto por uma forma retangular, 

horizontal, aberta numa das extremidades, dividida a meio por um traço vertical. Está sob a 

figura 1172. Medidas: 4 cm alt. X 8 cm comp.  

1172 - Geométrico simples, pintado em branco, esbatido, constituído por um conjunto 

de linhas verticais, inclinadas e paralelas. Está sobre a figura 1171 e sob a figura 1173. Medidas: 

6 cm alt. X 22 cm larg.  

1173- Antropomorfo, pintado em branco, um braço fletido na cintura, o outro segurando 

um longo objeto comprido, junto ao rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?). Parece estar 

associado às figuras 1163, 1174. Está sobre a figura 1172. Medidas: 33 cm alt. X 25 cm larg. 

1174- Antropomorfo, pintado em branco, um braço fletido na cintura, o outro segurando 

um longo objeto, junto ao rosto (Cachimbo? Instrumento sonoro?), indiciando movimento pela 
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postura das pernas, com indicação dos dedos nos pés e numa das mãos. Parece estar associado 

às figuras 1163, 1173. Medidas: 30 cm alt. X 25 cm larg.  

1175 – Antropomorfo, pintado em branco, com os braços fletidos na cintura. Medidas: 

30 cm alt. X 21 cm larg.  

1176 – Geométrico simples, pintado em branco, formado por um conjunto de pontos 

dispersos. Parece estar associado à figura 1168. Medidas: 14 cm alt. X 23 cm larg.  

1177 – Figura pintada em branco, composta por um antropomorfo esquemático, com 

perna e braço fletidos, associado a uma forma geométrica formada por linhas essencialmente 

verticais oblíquas. Medidas: 31 cm alt. X 36 cm larg.  

1178 – Antropomorfo, pintado em branco, esquemático, com um dos braços fletidos 

formando um ângulo reto e indicação de um objeto comprido que leva na cintura ou tem cravado 

(Espada?). Medidas: 26 cm alt. X 37 cm larg.  

1179 – Antropomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com os braços esticados para 

a frente e parecendo carregar algo às costas. Medidas: 19 cm alt. X 11 cm larg.  

1180 – Antropomorfo, pintado em branco, assumindo uma forma cruciforme, sendo 

apenas visível a parte superior. Medidas: 9 cm alt. X 10 cm larg.  

1181 – Geométrico complexo, pintado em branco, constituído por uma forma 

pentagonal, subdividido no interior em três partes iguais, preenchidas por pontos diversos. 

Medidas: 15cm alt. X 17 cm larg.  

1182 - Antropomorfo, pintado em branco, indiciando a ideia de movimento pela postura 

das pernas, transportando um objeto comprido (arma de fogo?) e algo às costas. Poderá estar 

associado às figuras 1142, 1156. Medidas: 10 cm alt. X 8 cm larg.  

1183 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por três círculos colocados 

uns sobre os outros, verticalmente, terminando num pequeno traço, podendo ser a representação 

de um antropomorfo. Está sobre as figuras 1117, 1159. Medidas: 20 cm alt. X 7 cm larg.  

1184 – Geométrico complexo, pintado em branco, formado por dois círculos colocados 

um sobre o outro, verticalmente, muito esbatido pela escorrência de águas. Medidas: 12cm alt.x 

6 cm larg.  
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1185 - Antropomorfo, pintado em branco, com os braços esticados para os lados e 

parecendo estar sentado sob algum tipo de estrutura. Está sobre as figuras 1117, 1159. Medidas: 

25 cm alt. X 23 cm larg.  

1186 – Figura pintada em branco, muito esbatido, formada por dois antropomorfos 

carregando algo comprido e linear. Medidas: 13 cm alt. X 37 cm comp.  

1187 - Geométrico complexo, pintado em vermelho, parcialmente desgastado pela 

escorrência de água, formado por um quadrado, preenchido por linhas verticais e horizontais 

que formam um reticulado. Está sobre a figura 1188. Medidas: 25 cm alt. X 25 cm larg.  

1188 – Zoomorfo, pintado em branco, esbatido, quadrúpede, com cauda comprida, do 

qual apenas se vê a parte traseira por estar parcialmente coberto pela figura 1187. Medidas: 

12cm alt. X 37 cm comp.  

1189 – Zoomorfo, pintado em branco, muito esbatido, com orelha ou chifre pontiagudo, 

provável quadrúpede, mas sendo apenas identificáveis as patas traseiras. Medidas: 7cm 

alt.x12cm comp.  

1190 - Zoomorfo, pintado em branco, quadrúpede, com cauda curta e orelhas ou chifres 

compridos e curvados. Medidas: 20cm alt. X 28 cm comp.  
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F. OS DECALQUES DO ABRIGO DE NDALAMBIRI 
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Os Decalques 

As fotografias foram efectuadas de acordo com a metodologia explicada no Volume I. No 

laboratório foram seguidas as etapas: Rectificação por ASRix, manipuladas por DStretch e trabalhadas 

a partir do Photoshop. Os decalques foram efectuados individualmente e reconstituídos no painel 

correspondente, tendo sido utilizadas cores diversas (Tabela 2) para perceber as imensas sobreposições. 

Nem sempre as cores são diferentes entre fases. 

Decidimos manter como fundo do decalque a cores a fotografia original, em cinza, para assinalar 

as irregularidades naturais do suporte. 

No decalque em preto/cinza e branco, estão numeradas todas as figuras, cuja descrição se 

encontra na Parte E deste volume. 

Tabela 2 – Legenda das cores utilizadas nos decalques. 

 

Decalques - cores Decalques – preto/cinza Pinturas -cores 

 

 

   
 

 

 

 

Vermelho vivo  

Vermelho escuro  

 

 
 

 

 

 

Negro 

 

   

 

   
 

 

 

Branco claro 

Branco acinzentado 

 

   
 

 

   

 

Branco rosado 

Branco amarelado 

 

  
 

 

  

 

Laranja escuro 

Laranja claro 

 

 

 

 
 

 

Amarelo  

 

 

 

 

 

Castanho 
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G. RECONSTITUIÇÃO TOTAL DO ABRIGO DE NDALAMBIRI 
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