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Fechaduras de madeira, com cavilhas, em Angola
.Sin rese , actualizada, do seu con hecimento) (*)
PO R

CARLOS LOPES C ARDOSO

SUMARIO:

Introducao
O s faeces ango lanos
Feehad uras de madeira, com eavilhas , em Portu gal Cont inental e Insular. 0 que se sabe
Feehaduras de madeira, com eavil has, em g era!. Algumas
noras
M et odos rradieionais angolanos de cerrar as porras das habitacoes e anexos
A hiporese explieariva perfilhada sob re a origem das fechad uras de madeira, com eavilhas, ango lanas
Con clusao

(*) Cornunicacao ap resenrada , em 3/IV/79,
Sociedade de Ge ografia de Lisboa.

a Seccao de Ern ografia da

INTRODU(:Ao
Ao Longo dos varies anos do nosso contacto com a realidade
angolana, tivemos a oportunidade de referenciar a exisrencia,
naguele pais , de alguns exemplares de fechaduras de madeira
com cavilhas e de reunir uns poucos elementos bibliograficos e
iconog raficos e out ras rantas inforrnacoes , que nos levaram , por
tres vezes, a escrever sobre tao curioso sistem a de seguranca das
hab itacoes e), expendendo a hiporese (sempre confirmada pelos
achados gue Iarnos fazendo) de gue 0 uso do urensilio em causa,
em Angola, se ficara a dever aos conhecimentos possuidos e
di fundidos pelos po rrugueses.
A analise das pecas do mesmo tipo existentes nas coleccoes
ernograficas da Sociedade de Geografia de Lisboa (algumas delas
provenienres de Angola) e novos factos, alias de rnuiro interesse, carreados por pessoa amiga e ), que vern alarg ar a area
angolana de utilizacao do instrumento, confirmar, ate certo
ponto , a hipotese por nos defendida e completar 0 gue se sabia
sobre 0 mesmo tema em Portugal, dec idiram -nos a elaborar
a presente sinrese de conhecimenros, enriqnecida pela aducao
de numerosos elementos comparativos, que , enrretanto, fomos
obrendo, e por urn capitulo perspecti vand o os sistemas de seguranca tradicionais da habitacao ang olana.

(1) Carlos Lopes Cardoso, Villa Fechadnra de Madeira Colbia« em Pungo-Andongo, «Anrhropos», vol. 58, pp . 129-1 44, St. Augustin, 1963; NOVOJ
Elementos para 0 Problema das Fecbaduras de l'vlcilieira em A ngola, «Boletim do
Institute de Angola», n." 19, pp. 23-3 1, Luanda, 1964 ; Fechadnras de
Madeira em Angola, ibid. , n. ? 38, pp. 65- 79, 1970 .
Arq . Fernando Batalha .

e)
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OS FACTOS ANGOLANOS

Fechaduras de Pungo-Andongo
Em ]ulho de 1960, adquirimos em Pungo-Andongo, no
aldeamento situado junto as pegadas tidas como sendo da rainha J inga, uma feehadura de madeira, que deu entrada nas
coleccoes da entao existente Divisao de Etnologia e Ernografia
do Instituto de Invesrigacao Ciendfiea de Angola (1) . 0 seu
esrado de conservacao era razoavel, notando-se algumas falhas na
madeira, vesdgios de } .lofagos e sinais de aplicacao de seis
pregos (dois no topo superior, tres no inferior e urn no rebordo
interno esquerdoC') da carcaca) .
A feehadura (est. 1), toda ela de madeira, eompunha-se de
seis pec;as, eom as seguinres dimensoes:
Carcaca ou armadura
Chave

Palhetao
Travadores (3)

25X 15X3,5 em
21,5X3X 1 em
30 X 4 X 1 em
11,5 X2X2 em

o

palherao tinha, na sua extremidade direita, urn ressalto , apresentando, nesse ponro, uma largura de 4,5 em e uma
espessura de 3 eendmetros . Apresentava, igualmenre, nos
foeais onde se eneaixam os travadores, rres entalhas -eom as
dimens6es 1 X 2,5 X 1 em. 0 leiro em que 0 palhetao deslizava
media 4,5 X 15 X 1,5 em .
A ehave tinha, nos loeais eorrespondentes aos lados dos
leitos onde se encaixavarn os travadores, tres enralhas eom as
dimens6es 2X2,8X 1,5 em . 0 leito em que a ehave deslizava
media 3,8X 15X 1,5 00.
Os travadores tinham na metade superior, nos loeais correspondentes ao leito da ehave, uma entalha eom as dirnensoes
4 X 2 X 1 em. Os leiros dos travadores mediam 13 X 2,5 X 2 em .
Os lados dos leitos dos travadores mediam 11, 5'X 2 X 2 em .
(1) Mais tarde integradas no acervo documental do, ao tempo deno rninado, Museu de Angola.
as lados esquerdo e direito da fechadura sao dados considerando-se
esta pregada na porra, vendo-se, portanro, a face nao entalhada da carcaca.

e)
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Com excepcao do da esquerda, tinharn estes, tarnbern, uma
entalha no local correspondente ao leito da chave, com as
me di das 3,8X2X 1,5 cm .
o palhetao, na parte que inseria na ombreira da porta no
acto de fechar, apresentava, tal como se pode ver na fotografia
junta, urn estreitamenro. 0 lado esquerdo da carcaca, no sitio
correspondente ao leito da chave, tinha um ressalto, pregado
ad hoc, destinado a evirar que a chave deslizasse mais do que
convinha, facilitando, assim, 0 levantarnento dos travadores.
Finalidade idenrica tinha 0 ressalto do palhetao, pois a sua existencia implicava que ele nao ultrapassasse a posicao ideal para a
insercao dos travadores.
o funcionamento da fechadura resultava da accao con junta
da chave, dos travadores e do palherao . A chave (considerando-se
a fechadura pregada na porta), uma vez introduzida no seu leito,
da direita para a esquerda, e imprirnindo-se-lhe, um movimenro
ascendente, fazia com que os travadores saissern das entalhas do
palhetao, podendo-se retirar este da entalha da ombreira da porta
e abrindo-se, consequenremente, esta ultima. 0 palhetao, com a
porta aberra, ficava de modo a que os lados -das suas entalh~s
evi tassem a queda dos travadores. - Querendo-se fechar a porta,
fazia -se deslizar 0 palhetao da direita para a esquerda, de forma a
en rrar na entalha da ombreira, caindo, aurornaticamente, os travadores por forca da gravidade. Retirava-se, depois, livremente a
chave, transportando-a consigo 0 proprietario.
No campo, fizeram-se estas observacoes principais: a casa, a
cuja porta estava aposra a fechadura, era de formato rectangular;
a fechadura estava eravada, com pregos, mais ou menos a meio
da altura da porta, do lado esquerdo; a chave, relativamente ao
palherao, encontrava-se num plano superior; a porta abria de fora
para denrro; 0 palherao, estando a por-ta fechada, entrava numa
en talha feita na ombreira esquerda; a porta, dada a posicao da
fechadura e a ausencia de qualquer dispositivo, so podia ser
aberta, ou fechada, pelo lado de fora da casa.
E, ainda, as seguintes observacoes circunstanciais, acompanhadas de alguns inforrnes: no aldearnento, havia uma outra
fechadura igual; a casa de onde proveio a fechadura era per tenca de urn catequista; segundo afirrnacao deste, corroborada
por varies vizinhos, fabricar-se-iam, antigamente, no Pungo,
fechaduras deste tipo, as quais, rnodernamente, vinham a ser
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substituidas por fechaduras compradas no comerciante branco;
a fechadura analisada, segundo calculos do carequista, teria
cerca de cern anos <3); os elementos Iinguisticos recolhidos
foram os seguintes: fechadura - diemub«, chave - sabi, travadores - ana sabi, carcaca - dibaya dya dik/tlllba (4); a madeira
utilizada na confeccao da fechadura chamar-se-ia IIIld/tng/t (5).

Fechadura da regiao do Libolo
Os elementos disponiveis sobre esta fechadura cifram-se a
bern pouco: uma forografia da porta de uma cubata, publicada
por Henrique Galvao (6). Como unica indicacao tern a referida
foro a legenda: «Libolos: a porta fechada ». Nem mais, alias, era
de exigir numa obra de viagens. Porern, a circunstancia feliz de
Galvao a ter reproduzido fotograficarnenre perrnite-nos alargar
a area do fenorneno em estudo a regiao do Libolo . Considerando-se 0 documento (est. II e III), pode-se concluir 0
seguinte: a fechadura enconrrava-se situada no lado esquerdo da
porta e colocada exteriorrnenre, 0 que nao perrnitia abri-Ia ou
fecha-Ia a nao ser por fora; a carcaca da fechadura fora ornamentada com desenhos lineares toscos e terminava, nos topos, por
do is rebaixarnentos; 0 palhetao, no ponto em que agarra a mao,
apresentava uma excrescencia, que the dava 0 aspecto de urn
capacete; a fechadura estava aposra a porta de uma cubata de
pan-a-pique; na foro nao aparece a chave, que estaria colocada
em plano superior ao palhetao.

e)

Pareceu-nos tal idade, dado 0 relativo born estado de conservacao
da fechadura, pouco provavel.
(4) Segundo A. de Assis Junior, no Diciondrio Killlbttnclll-Portttglles,
Luanda, sid:
«Ri kmltba - Sub. (IV), cadeado, ferrolho, fechadura.
Sabi - Sub . (IX), port. chave.
A na - Sub . pi. (I), ... filhos . . .
Ribdia - Sub . (IV), taboa ».
(5) Erytb rina suberifera Welw. (?) . John Gossweiler, N ames Indigenas de
Plantas de A ngola, pag. 206 , Luanda, 1953.
(6) Outras Tetras, Outras Gentes. vol. 2, pag . 583, Porto, 1944.
Devemos esra indicacao bibliografica ao nosso amigo Arq . Fernando
Baralha.
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Fechaduras do vale do rio Curoca
No decurso de trabalhos de campo par nos realizados no
vale do rio Curoca, em Outubro de 1962, encontramos, na
regiao da Nunguisa, duas fechaduras de madeira: uma na porta
da casa de uma velha mbali, a outra na da casa do soba rnbali
Ndala
Este ultimo, inrerrogado sobre a origem do instrumento, esclareceu rer ele sido feito pelo proprio. Teria aprendido a executar a fechadura com urn velho escravo ganguela, 0
qual, por sua vez, fora ensinado por urn branco . A fechadura e
suas partes deu os seguintes nomes: fechadura - orikll1/tba(8) ,
pl . omakltlllba ; carcaca ou armadura - oribaya (9) rya rikumba ;
travadores - ana eo) a rieumba; chave - oxabi 1) yofele (12);
palherao - oxabi yongrande (13).
As duas fechaduras, que deram entrada nas coleccoes etnograficas da Divisao de Etnologia e Etnografia do Instituto de
Investig acao Cientifica de Angola 4 ) , ap resent avam , do ponto
de vista da sua conservacao, as seguintes caracteristicas: a do soba
Ndala - basrante boa; a da velha rnb ali - faltava-Ihe a chave,
que tinha sido substituida por uma pequena fasquia, nada funcional, dado nao rer qualquer especie de saliencia que the permirisse accionar os travadores .
A fechadura do soba Ndala (est . IV) tinha as seguintes
dimens6es:
Carcaca ou armadura - cornp. 25 Xlarg. 12,5 Xesp .
2cm
Chave - cornp. 20 Xlarg . (na parte mais larga) 3,2 X
Xesp . 0,5 cm
Palherao - cornp . 27 Xlarg . (na parte mais larga) 4 x
X esp . 0,7 cm

e).

e

e

c)

Carlos Lopes Cardoso, «Oltanbali» do Distrito de MOfamedes (Achegas
Estudo ), Luanda, 1966.
(8) A . de Assis Junior, ibid. , fechadura .
(9) Ibid., tabua; tabua da fechadura.
eo) Ibid. , filhos; filhos da fechadura. Recorde-se que, no caso cia
fechadura de Pungo-Andongo, a designacao dada aos travadores era «filhos
da chave» e nao «filhos da fechadura ».
(11) Doportugues chave.
(12) A. de Assis Junior, ibid., pequeno.
(13) Do portugues grande.
(14) Ver nota 1.

para
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Travad ores (2) - camp. 15,4 Xlarg . 1,8 Xesp. 1,1 cm
Cavidad e da ch ave ca m p . l l Xlarg . 3, lX alt .
1, 6 cm
Cavidade do palhetao - camp. 12 , 5 X larg. 3, 6x alt .
lcm
Cavid ades do s travad ores - camp. 19, 3 Xlarg . 2, 4 x
X alt. 1, 1 cm
Cortes da ch ave:
M aior - ca m p. 5,5 Xlarg. 0,5 Xalt . 1,4 cm
Menor - camp . 3,l Xlarg . 0,5 Xalt . (do maior
rebordo) 1,8 crn
Cortes do palhetao:
Maior - camp . 4 , 3x largo 0,7 Xalt . (do maier
rebordo) 1,8 ern
Menor - camp . 2,5 Xlarg. 0, 7 Xalt. 1,3 cm
Cortes d os travadores - camp . 4 , 8 X larg . 1,8 X alt .
0, 7 ern
A fechadura da velha rnbali (est. V e VI) media:
Carcac a a u arm ad ura - camp . 4 1 X larg . 13 , 3 Xesp.
3 , 5 cm
P alhetao - ca mp. 30,7 X largo (na parte mais larga)
4 Xesp. 1,3 ern
Travad ores (2) - camp. 21 Xlarg . 1,8 Xesp. 1,9 cm
Cavidade da chave - comp. 1O,8 Xlarg. 3, 9X alt . 1 cm
Cavidade do palhet ao - camp. 13, 3 X larg. 4,4x alt .
1 cm .
Cavidades dos travadores - camp . 22,5 Xlarg . 2,3 x
X alt. 2 cm
Cortes do palhetao:
Maior - camp . 2,7 Xlarg. 0,7 Xalt. 0,8 ern
Menor - camp . 2,5 Xlarg . 0,7 Xalt . 0,8 ern
Cortes dos travadores - camp . 22,5 Xlarg . o-2,3Xalt.
2 crn
.
Quer a fech adura do Ndala quer a da velha rnbali estavam
pregadas nas portas das casas com pregos de fabrico europeu .
Siruavarn-se d o lado de fora das portas , a esquerda das mesz:nas .
Dai que so as pudesse abrir quem estivesse do lado de fora das
casas, sendo , portanto, necessaria a utilizacao de fechos meta-
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licos inreriores para fechar as porras por dentro . A fechadura da
velha mbali tinha, ainda, as seguintes particularidades: a parte
exterior da carcaca ou armadura, nos seus dois extremos , apresentava do is rebaixamentos, onde se espetavam os pregos que
uniam a fechadura a porta. 0 palherao, na parte que entrava na
respecriva cavidade e onde se inseriarn as duas entalhas, apresentava, igualmente, umrebaixamento de 0,6 em, beneficiando, portanto , de urn rebordo que fazia com que os seus
cortes correspondessem as cavidades dos travadores, perrnitindo, sem dificuldade, a entrada desres nos cortes do palhetao,
quando se fechava a porta. A fechadura do soba Ndala, para
perrnii ir sem dificuldade 0 ajustamento dos cortes do palhetao
com os travadores, beneficiava de outro sistema: 0 rebordo
maior do corte maior do palhetao chocava com a armadura,
determinando esse facto os cortes ficarem na posicao devida.
No que toea ao funcionamento destas fechaduras, esre era
simplidssimo: estando colocadas nas portas, ficava a chave num
plano superior ao palhetao, Querendo-se abrir aquelas, introduzia-se a chave, puxavam-se para cima os travadores e tirava-se
para fora, parcialmente, 0 palhetao, de forma que os travadores
assentassem fora dos cortes deste. Querendo-se fechar a porta,
ernpurrava-se 0 palhetao para dentro e os travadores caiam pela
forca da gravidade, retirando-se, entao, a chave.

Fechadura de S. Nicolau
Em Novembro de 1962, encontramos, igualmente , em
S. Nicolau, no aldeamento Pualunda, na porta, ja abandonada,
de uma casa de um cuvale virado s ) rnbali, uma outra fechadura de madeira. 0 seu estado de conservacao era pessimo, pelo
que ficou no local. Todavia, 0 seu sistema de funcionamento
era analogo ao das do Curoca. As suas dimensoes aproximavam-se das da velha rnbali, em bora um pouco mais pequena.
Interrogado 0 proprietario da porta, soube apenas dizer-nos
terern sido usadas varias, antigarnente, em S. Nicolau. A sua
confeccao teria sido ensinada pelos brancos.

e

(15)

Carlos Lopes Cardoso, «Glmnbali ». . .
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Fechaduras no Munhino (16)
Havendo interrogado, em Janeiro de 1963, varies individuos do Munhino sobre 0 uso de fechaduras de madeira pelos
Mbalis daquela regiao, fomos informad os ter sido ele vulgar.
Todavia, nao nos foi dad o encontrar qualquer exemplar.
Fechaduras d e Quixinge e Mumbondo (Q u issam a)
Sao elas p ossiveis de serern refer enciadas gra~as a cinco
aguarelas do p intor, e nosso am igo , Albano Neves e Sousa .
Datadas de 1940 e propried ade do Museu do Dundo 7), juntou-Ihes 0 autor as seguintes obse rvacoes:
I - «Po rta em Quixinge ». Meramente decorativa, e escul p id a e pirogravad a. A art fst ica fech adura so abre com uma
chave especial de m adeir a com entalhes ». (est. VII)
II - «Porta de C ubata. Cassembe, posto de Quixinge.
Meramente decorativa, Nao tern hisroria segundo m e informou
urn velho da te rra». (est . VI II)
III - «Posta de Mumbondo . Menumba ia vunge. 0 Painel central simboliza urn rio. Este homem em tem pos era barqueiro no Quanza ». (est . IX )
IV - «P orta em Menumba ia vunge . Posta de Mumbondo . Simbolo lunar sobre a porta. Nao tern hisroria espe ci al » . (est . X)
V - «Po rta em Cassac ha. Posta de Mumbondo . Este
h omem ti nha urn irrnao gerneo ». (est. Xl)
Ao artista , evide nrernenre, so inte ressou 0 aspecto geral e a
preocupacao este t ica e sirnbol ica que as porras revel am . Pormenores tecnicos , tais como as cavidades dos palhet6es e dos t ravadores, 0 mirnero destes ultirn os, os denteados das chaves e 0
modo de funcionamento das fechaduras nao foram considerados .
Mas isto nao invalida 0 interesse desres documentos S ) , que

e

e

(16) Referim o-n os a povoacao e reg iao da provincia de Mocamedes. 0
Mltninho de Pereira de Nascimenro e ourros .
7) Agradecemos a anriga Admi nist racao da Companhia de D iamantes de An g ola a g enr ileza de nos facultar a sua rep rodu cao.
s ) Pessoalmenre , em 1968 , em rapida excursao efecruada nas mesm as reg i6es, nao vim os nenhum exemplar deste s instrurnenros. E natural

e
e
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vern ampliar a area de usn, em Angola, dos ucens ilios em
estudo .
Acrescente-se, ainda, que , quanto a localizacao de Cassembe, Menumba ia vunge e Cassacha, so conseguimos, assim
julgamos, referenciar exactamente, na Carta de A ngola. Levantam ento A erofotograwetrico (escala 1 : 250 .000 , 1964), as duas
primeiras localidades, situadas a nordeste de Mumbondo e com
as apelativos de Mulumba-ia-Vunge e Cassembi, dela nao constando Cas sacha (ou sera a Cazaza da referida carta, situada a
sudoesre de Mumbondo , na margem direita do rio Longa?).

Fechaduras da regiao do Ebo
Entre as povoacoes de Eb o e Conde, no Cuanza-Sul, a cerca
de uns quinze quilornetros daprimeira e a tres ou quatro da
estrada que as liga, enc ontrou 0 Arquirecto Fernando Batalha,
par volta de 1971, tres fechaduras nas habiracoes de urn antigo
aldeamenro , que na altura servia de abrigo para os habirantes,
entreranto adrninistrativamenre deslocados , que ali continuayam a fazer as suas lavras. 0 aldearnento localiz ava-se na base
de uma serra. Tendo aquele nosso amigo perguntado a . urn
vizinho que 0 acompanhava se na nova alde ia tambern havia
fechaduras de madeira, foi-Ihe respondido que nao , que agora
so usavam fechaduras rnetalic as. Ernicamente, nao pede Fer nando Baralha nada deterrninar, embora alg uns dos habirantes
se tivessem afirmado descendenres de Ganguelas, ali fixado s em
tempos idos, apos aquisicao de terras ao soba local , facto que e,
al ias, referido no livro Distrito do Qttanza-Sttl da autoria de
Antonio Leite de Magalhaes (19) (estas inform acoes constam de
uma carta que nos escreveu Fernando Batalha em 13/1/77) .
Dado 0 avancado da hora em que 0 nosso am igo fez 0
achado, nao the foi poss ivel considerar de perto os mecanismos

q ue ainda existam, necessit and o-se, porern , para os enconrrar, de trabalhos
de campo mais inrensos. Temos a esperan <;a de que, urn d ia, tal achado
venha a ser feito por algum etn 6grafo ango lano.
9)
D istr ito do Cnanza -Snl. G eografia H istorica , Fisica , Politica e Economica do Dist rito. Relstorio do G ouemador Antonio Leite de Magalhaes (Referido a
3 0 de } lInho de 1922 ), pp . 47 -4 8 , Lisboa, 1924 .

e
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das feehaduras . Limitou-se a tirar tres fotografias, que nos ofereeeu (est . XII-XIV) . Observando-se estas, verifiea-se que os
tres urensilios de seguranca se eneontravam aplieados no exterior das portas, no lado esquerdo das mesmas, e eram constituidos por uma carcaca, um palhetao e uma ehave (visivel
apenas em duas das fotos). Quante a forma desta, na parte
metida na eavidade em que desliza, e aos travadores e seu
nurnero , nada se pode eoncluir. Todavia, nao repugna aceirar
que 0 tipo das feehaduras desra reg iao seja 0 mesmo do das que
anteriormente mencionarnos .

Fechadura de Benguela
Das coleccoes etnograficas da Soeiedade de Geografia de
Lisboa consta uma feehadura de madeira com eavilhas (peca
n.? 7640~ a qual, a fazer fe~ na ficha de inventario, proviriade
Benguela eo) . 0 seu estado de conservacao e razoavel, faltando-lhe, porern, dois dos tres travadores . Eis as respeetivas medicoes :
altura - 26,6 em
largura - 18,2 em
Carcaca
espessura - 3, 1 em

Palhetao

cornprirnenro - 33, 7 em
largura - 4 em
espessura - 0,9 em
espessura do ressalto - 3 em

Chave

comprimento - 28,3 em
largura - 3,8 em
espessura - 0,8 em

Travador

altura - 13,3 em
largura - 2 em
espessura - 2,4 em

eo) Dizemos isro pois a experiencia nos demonstrou nem sempre as
fichas estarem correcra, ou cabalmenre, preenchidas e que quem as formulou
muitas vezes nao soube, ou nao pode, distinguir entre 0 local real de origem
da pe<;a e 0 da residencia ou domicilio do doador.
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Considerand o a fotografia que juntamos (est . XV), verifica-se que a seu m ecanismo nao dife re, no essencial , dos ant eriormente d escriros, dis prr do 0 palhetao de urn ressalto , que
impede a seu avanco para alern da posicao eonveniente, bern
como a carc aea de urn outro, cravado na extremidade da cavidade onde se introduz a ehave, com semelhante funcao.

Fechadura de Cambambe
Igualmente as mesmas coleccoes pertenee uma peca ident ica (n .? 7607 ) 1 ) , cuj a origem e atribuida a Cambambe
(est. XVI). T ambern ernestado de conserv~<;ao regular, em bora
part ida na verti cal, faltam-lhe a ehave e dois dos tres trava d ares . Eis as me di das :

e

Carcaca

Palh erao

altura - 27,6 em
largura - 16,5 em
espessura - 3,6 em
eomprimento - 31,2 em
largura - 4 cm
espessura - 1, 1 em
espessura do ressalt o - 3 em

altura - 12,5 em
T ravador larg ur a - 2,2 em
espessura - 2, 3 em

Fechadura de Luanda
A uma outra fechadura de madeira existe nte no aeervo
museol6gico d a mesma Sociedade (peca n .? 76 00) e at ribuida,
no respective ficheiro , como origem a eidade de Luanda.

e

) Segund o 0 regi sro da coleccao em og nifica da Sociedade d~ Geog rafia, teria exisrido um a ourra fechad ura de madeira proven ient e de
Cambambe. N ao a conseguimos enconrrar apesar de aruradas pesq uisas.
1
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Encontrando-se em born estado de conservacao (est. XVII), e
earaeterizado 0 seu meeanismo por ter, apenas, dois travadores
(falta urn), os quais benefieiam, na sua pon ta inferior , de uma
eavi d ad e suplementar, indo-se eneaixar por d et ras d o palhetao .
Nore-se, ainda, que 0 ressalto des tinado a travar a ehave forma
urn todo com a carcaca e que aq uela , no punho, tal como 0
palhetao , tern outro. As medidas d o u tensil io sao , respect ivarnenre:

Carcaca

Palherao

altura - 29,5 em
largura 14 em
espessura - 2,8 em
comprimenro - 25, 1 em
largura - 3,9 em
espessura 1 em
espessura do ressalto - 2,2 em

Chave

cornprimento - 16 em
largura - 3,9 em
espessura - 0,8 em
espessura do ressa lto - 2 em

Travador

altura 14,4 em
largura - 2 em
espessura - 2, 1 em

Fechadura do Congo (Angola)
Sob a referencia de origem, generiea, de Congo (Angola),
encontra-se na Soeiedade de Geografia de Lis boa urn exemp lar
muito curioso de feehadura de madeira (n .? 923-77-11) , ao
qual, infelizmente, faltam os t res travadores e a ehave , facto
que nao nos perrnite a juizar do seu exaeto fu ncionarnento . Na
verdade, e eontrariamente aos especimenes que arras analisamos , a insercao da ehave faz-se numa eavid ad e que se situa
mesmo no extrema superior do eseavado da car caca , nao dei xando espac;;o, a nao ser que aq ue la fosse rnuir o est reita , p ara
fazer subir 0 topO dos t ravad ores , a firn d e se libertar 0 p alh erao

Est. 1 -

Fechadura de Pungo-Andongo

Est. II e III -

«Libolos: Ii porta fechada», segundo Henrique Galvao

Est . IV -

Est. V e VI -

Nunguisa. Fechadura
da velha rnbali

Nunguisa. Fechadura
do soba Ndala

Est. VII -

Aguarela de Neves e Sousa (1)

Est. VIII -

Aguarela de N eves e Sousa (II)

"..
\

..

..""'.,,

Est . IX -

Aguarela de Neves e Sousa (III)

Est. X -

Aguarela de Neves e Sousa (IV)

I

~I

/

Est. XI -

Ag uarela de Neves e Sousa (V)

Est. XII -XIII -

Fechaduras da regiao do Ebo . Cliches de Fernando Batalha

Est. XIV -

Fechadura da regiao do Ebo .
Cliche de Fernando Batal ha

Est..XV -

Est. XVI -

Fechadura de Beng uela

Fechadura de Cambambe

Est. XVII -

Fechadura de Luanda

Est. XVIII-XIX -

Fechadura de Congo (Ango la)

'/

•

• ••

•

•

ANGOLA

Locais onde for-am r e f e r e nc i ad as

fechaduras de madeira . com cav ilhas
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(est . XVIII-XIX ). Por out ro lad o, tambern a ehave, tal como 0
palherao, nao funeiona a flor da carcaca, deslizando ent re esra e
o batente da porta, mas sim no vazio daquela (cornpare-se a
espessura desta carcaca com as das aeima meneionadas). Urna
h ipotese do seu funcion amento ad ianrare rnos posreriorrn ente,
ao trar arrn os das fech aduras de madeira, com eavilhas , em
g eral . Anote-se , finalrnen te, 0 des enho, entalhado , da face
anterior da carcaca, os rebaixos de fixacao e respeetivas aberturas , eujo tamanho , ali as , nos deixa suspieazes z). Ve jamos
as m edicoes:
altura - 35,5 em
largura - 11 em
Carcaca
espessura - 5 ,5 em

e

Palher ao

eomprimen to - 48,4 em
largura - 35 em
espessura medi a da lingua - 0,7 em
espessura do ressalto - 1,2 em

comprirn enr o - 13,5 em
Cavidad es dos
largura - 1,5 em
t ravadores
profundidade - 3, 5 em
FEC H AD U RAS DE MADEIRA, COM CAVILH AS,
EM PORTUGAL CONTINENTAL E INSULAR.
o QUE SE SABE
Portugal Continental
Fechadnras de Rio de Onor

As feehaduras de madeira (pitcbadura ), com petcbo e tchabe,
de Rio de Onor , referiu-se J orge Dias e), salien rando 0 seu
(!Z) D e aco rdo com 0 mesmo regis ro , a peca n.? 7606, desig nada
«fechad ura d e seg red o em madeira», seria pr ovenienre de Ang ola. N a
madeira do instrumenro , enconr ra-se escrito a lap is: «fechadura de segre do
d o ge nrio Cos ta ». A consid eracao da sua forma repele- nos, porern , a aceirar
a origem proposra . Pensam os qu e seja da G uine-Bissau , Vide a nora 20 .
Rio de Onor. Comunitarismo A gro-Pastoril, pp . 113, 114 (desenho),
132 (no ta) e 28 2 (forog rafia), Porr o, 1953; 0 Falar de Rio de Onor, de

e)
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caracter de objecto arcaico, na medida em que iam sendo substituidas por fechaduras de ferro provenientes da industria. Eram
u sad as , geralmente, no res-do-chao (onde se encontravarn as
dependencies do s animais, celeiros e a adega), em casas de
configuracao rectangular (a forma dominante na aldeia) e no
lado exterior da porta.
As fechaduras, conforme 0 modelo reproduzido do trabalho
citado (est. XX), cornpunham-se de uma carcaca, de uma chave,
de um palhetao, com do is ressaltos, e de do is travadores, tudo
de madeira. Quer a chave quer 0 palhetao deslizavam, no acto
de abrir, da esquerda para a direita. Para abrir, introduzia-se a
chave, fazendo-se coincidir as saliencias desta com os travadores
e imprimindo a estes um rnovimento ascendente.
Em 1974, em rapida visita que fizemos a Rio de Onor,
tivemos a oportunidade de ver algumas fechaduras do tipo que
vimos descrevendo aplicadas nolo s6 nas portas do res-do-chao
mas tambern nas que davam acesso a habitacao propriamente
dita, no primeiro andar (est. XXI-XXIII) . Julgamos, porern,
estar na base da perrnanencia do arcaismo, a accao enrao desenvolvida pela Junta de Colonizacao Interna, que, com fins turfsticos, vinha concedendo subsidios aos habiranres para a conservacao e reparacao das casas em moldes tradicionais

e).

Fechaduras de Marco de Canavezes

As noticias referentes a utilizacao de fechaduras de madeira,
hi algumas decadas, na regiao de Marco de Canavezes, ·vem -nos, paradoxalmente, de Angola. Segundo inforrnacao do
arquitecto Fernando Batalha (em carta de 26/VII/75), 0, enrao,
carpinteiro-rnesrre dos Monumentos Nacionais de Angola,
Agostinho Pinto Ribeiro, natural daquela vila e residente em
colaboracao com J. Herculano de Carvalho, separata de «Bibles», XXX,
pp. 51 -52, Coimbra, 1955. Note-se que, na ptimeira obra, na legenda que
acompanha a foro, 0 auror afirma serem as fechaduras e chaves de madeira
ainda basrante usadas na aldeia; enquanro que, no segundo trabalho, se diz
que, a data, so se utilizavam fechaduras de ferro, adquiridas na industria.
Rio de Onor 1973 . Ernesro Veiga de Oliveira, Fernando Galhano e
Benjamim Pereira, «In Memoriam Antonio Jorge Dias», Ill, p. 285-312,
Lisboa, 1974.

e)
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Angola havia vinte e seis anos, tinha executado, por cerca dessa
data, uma fechadura de pau, que deu entrada na coleccao de
modelos daquele departamento estadual . Segundo 0 Sr. Ribeiro,
tais utensilios teriam sido de uso frequente na sua regiao natal,
ond e tinha aprendido 0 oficio com 0 rnestre local, Agostinho
Vieira. Ambos fabricaram diversas fechaduras de madeira,
havendo iniciado, por volta de 1930, 0 fabrico de identico tipo
de fechaduras em chapa de ferro . As de madeira eram aplicadas
em portoes e cancelas do mesmo material, as de chapa
em ponoes de ferro. As fotografias que juntamos (est. XXIV-X X VI), e que nos foram cedidas por aquele nosso amigo,
mostram ser a fechadura do t ipo das que vimos analisando , com
carcaca , de q uatro rebordos, palherao, chave e tres travadores
(atenre-se nos ressaltos do palherao).

Fecbaduras da regiao de Vila do Conde

Em primeira mao, referiu-se Jorge Dias ao uso de fechaduras de madeira na regiao de Vila do Conde, escrevendo, na
monografia dedicada a Rio de Onor, que, a sul daq uela localidade, ainda, a data, se podiam encontrar tais utensilios nas
cancelas de pinhais . Segundo 0 mesmo autor existia urn exemplar no Museu Ecnografico de Vila do Conde (3). Na impossibilidade de 0 observarmos pessoalmente, solicitarnos, por
escrito, a Cooperativa Agricola de Vila do Conde, actual detentora do Museu, todos os dados que nos pudessem ser fornecidos
sobre a fechadura nele arq uivada. Informou-nos, amavel mente,
o respective gerente, Sr. Joaquim Fernandes Faria (4) , ser a
(3) Estas referencias foram transcritas nos seguintes trabalhos mais
deralhadarnenre citados em ou tras noms : Fernando Castelo -Branco (Um Caso
de Semelbanca Instrumental. .. ; Reflexiies acerca da Cultnra Popular ), Mario Cardozo (A lgumas Curi osidades Etnogrdficas.. . ), Carlos Lopes Cardoso (U ma
Fecbadura de Madeira . . . ).
(4) Car ta de 13/XII/1976. Posteriormenre (em 22/IX/80), tivemos a
poss ibilidade de a analisar e forografar. Eis as respectivas medidas :

Carcaca

altura - 28,6 ern
larg ura - 12,2 cm
espessura - 4 ,8 ern
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mesma «cop ia do tipo usado na regiao desde tempos que se
desconhece » e enviou-nos uma fotografia da parede na qual ela
se encontra exp ost a, juntame nte com out ros insrrurnentos de
seguranc;a e ad orno de portas. Da analise do doc umento, conclui-se ser uma fechadura de madeira, composta de uma carcaca, urn palhetao , uma chave e do is travadores, sendo 0 modo
de funcionamenro idenrico ao das de Rio de Onor (est. XXVII).
Curioso sera notar que Horacio Marcal, no seu estudo dedicado as cancelas rusricas de Labruge (5), uma freguesia de Vila
do Conde, nao menciona este tipo de fechadura. Refere, apenas, as tranquetas, os travessoes de madeira, os cravelhos e
ganchos de ferro ou de aram e grosso em uso na zona , bern como
urn outro disposit ive, que , embora diferente dos que vimos
estudando, reg istamo s, por 0 considerarmos uma sua forma
primitiva (no sentido erirnolog ico da palavra ou no de «sirnplificada »), Escreve Horacio Marcal: «H a ourros sim urn genero de
fechadura - interessante , alias - que consis te numa pequena
caixa de m adeira, po r de ntro da qual, engenhosamente, corre
uma lingueta de pau que so e desviada do seu lugar depois de
se rer levantado com 0 dedo indicador - que se introduz num
orificio aberto por bai xo - uma especie de denre em forma de
travao. / Q her d ize;: a lingueta so corre para a frente ou para
tras , se essa peca dentada estiver erguida com a pres sao do
dedo. / Refirado este, fica autornaticamente travada esta
curiosa fechadura , em vista desse dente ter entrado numa das
ranhuras abertas na linguera- (est . XXVIII).

Palherao

cornprirnenro - 32, 2 em
largura - 7 ,5 em
espessura - 2,2 em

Ch ave

cornprirnenro - 22, 6 em
largura - 2,8 em
espessura - 0,5 em

Segundo informacoes reeebidas na Cooperativa Agricola, rrara-se de
uma copia feira ha eerea de 40 anos, em madeira densa, por urn empregado
do ex-Gremio da Lavoura de Vila do Conde, de feehaduras de eaneelas de
boucas, da regiao, pertencentes a seus pais .
(5) As Cancefas R usticas de Labmge (Vila do Conde), Horacio Marcal,
«Revista de Etnografia», III , 1, pp. 183-190, Porro, 1964 .
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Fecbadura de Condeixa-a-Vefha

Jorge de Alarcao descreveu, de form a ob ject iva, uma velha
fechadura de madeira aplicada na porta de urn ninel conducente
a arena do anfiteatro romano de Con imbriga e 0 pr orotipo
por ele mandado executar (6). Transcrevemos: «0 anfireatro
romano de Conimbriga acha-se muiro derruido e entulhado .
Edificaram-se sobre ele algumas casas de Condeixa-a-Velha,
cuja expropriacao se torna necessaria para descobrir a cavea
do rnonumento. Sao todavia perfeitamente visiveis, do lado
poente, rres nineis contiguos, cujos eixos convergem para a
arena. Urn deles anda convertido em arrecadacao de lenha e
palha talvez ha muitas geracoes : uma das saidas foi fechada com
parede de alvenaria, enquanto na outra se instalou uma porta de
madeira. / A fechadura desta porta, de que 0 proprietario
recentemente se desfez por acha-Ia velha e inc6moda, mas da
qual mandamos fazer replica para 0 Museu Monografico de
Conimbriga antes do descaminho que 0 original levou, era uma
curiosa sobrevivencia de urn sistema romano. / A fechadura,
toda de madeira, aplicada ao interior da porta, tinha uma fenda
transversal por onde corria uma tranca denteada. Em tres alveolos longitudinais alojavam-se tres tacos, a que podemos chamar
tranquetas, segredos ou corredicas . Se a tranca era corrida de
modo a fazer coincidir as suas entalhas com os alveolos Iongirudinais da fechadura, as tranquetas caiam e insralavam -se nas
entalhas . Era entao impossivel mover a tranca. / Por uma aber tura praticada na porta, suficienternente larga para dar passagem ao brace, inrroduzia-se uma chave de madeira, tambern
denteada. A chave entrava na fechadura por urn VaG paralelo e
superior ao da tranca e acertava-se de modo a que os dentes
coincidissem com as tranquetas. Levanrando a chave, os dentes,
engatados nas tranquetas, obrigavam-nas a subir e dessa forma
libert avam a tranca. Com a chave rnantida na mesma posicao
deslocava-se a tranca e abria-se a porta».
Resumindo e considerando a fotografia da replica, junta
(est . XXIX) C), enconrrarno-nos perante uma fechadura de
(6) Fechaduras e Cadeados Romanos de Confmbriga, J orge de Alarcao, «In
Memoriam Ant6nio Jorge Dias », II, pp . 11-16 , Lisboa, 1974 .
C) A Jorge de Alarciio agradecemos a gentil e pronta cedencia da
fotografia do prototipo da fechadura de Condei xa-a-Velha .
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madeira, integrada por uma carcaca, urn palh erao, uma chave e
tres travadores, cujo orig inal , tambern de caracter arcaico,
como facilmenre se depreende da descricao de Jorge de Alarcao ,
estava, todavia, aplicado no interior da porta, inrroduzindo-se a
chave do exterior mediante urn corte aplicado conveniente.mente naquela.

Fechaduras da regido de S. Pedro do SuI
. A elas se referiu Mario Cardoso (8) na forma que transcrevemos: «E de uso frequente, especialmente nas portas dos
palheiros e currais, ou em cancelas de boucas [9], na regiao de
S. Pedro do SuI (. 00)' a colocacio de uma fechadura, toda ela
cons t ruida de madeira, incluindo a propria chave . E uma especie de cravelho de segredo, cujo mecanismo de funcionamento tern 0 seu que de curioso. Nao as encontramos, porem,
aplicadas em portas de casas. / (00') Consta esta fechadura
[est. XXX] de urn corpo central (A), rectangular, onde foi
praticado urn entalhe (E-F), no qual gira horizontalmente a
lingua (L). Perpendicularmente a este entalhe, esrao cravados
tres outros mais estreitos (a, b, c), nos quais podem deslizar
tres cavilhas (i, j, k), que encaixam, pelo seu proprio peso , nos
cortes praticados na parte superior (f, g , h) , da lingua (L),
imobilizando-a e mantendo desre modo a porta fechada.
Quando se pretende abrir a fechadura, para 0 que se torna
ne cessario fazer girar novamente a lingua, basta introduzir lateralmente, no entalhe (d-e), a chave (C) , que e armada de tres
dentes, os quais coincidindo com as cavilhas, as levantam por
(8) A Igmnas Cu riosidedes Etnogrdficas da Beira Alta Observadas na Regido
de S. Pedro do Su i, Mario Cardozo, «Aetas do Col6quio de Escudos Ernogra-

ficos 'Dr. Jose Leite de Vasconcelos' », II, pp . 239-249, Porto, 1959.
Reproduzido, com alterac;6es formais, na obra do mesmo autor Apontamentos
de Etnografia da Beira- Alta (Regi.io de Lafoes), Guimaraes, 1975 . Por este
ultimo trabalho, ficamos a saber ter sido feito 0 exemplar reproduzido por
urn tal Emid io, carpinreiro , que 0 confeccionou de proposiro para Mario
Cardozo, e ser ele modelo do tipo frequenremente usado na Sobrosa, principalmente nas portas de palheiros e currais.
(9) No texro de Mario Cardozo, vern «Ioucas». Trata-se, ind iscut ivelmente, de gralha ripografic a,
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meio de urn movimento vertical, de baixo para cima, dado a
ch ave , ficando assim a lingua solta».
Sintetizando, estamos perante um utensilio de caracter
arcaizante, identico aos que temos vindo a referir, composto de
uma carcaca, urn palhetao, uma chave e tres travadores, send o
todos os elementos de madeira.
Um exemplar das fechaduras de pau de S. Pedro do SuI,
proveniente da freguesia do Candal , encontra-se arquivado no
Museu de Etnologia da Assembleia Distrital, em Viseu eO).

Fechaduras dos arredores de Leiria

A informacao de que dispomos sobre 0 uso destes utensflios
na regiao de Leiria e muito reduzida: cifra-se a uma afirrnacao
de Jorge Dias na sua obra sobre Rio de Onor, arras citada
(p. 132, nota 6) e reproduzida nos trabalhos de Castelo-Branco
(Um Caso de Semelbanca Instrumental. . . ) e nosso (Uma Fechadura
de Madeira .. . ) . Segundo Dias, ainda poderiam aparecer, a data
em que elaborou a sua monografia, nas portas das lojas daquela
zona.
Fechadura da regi.io serrana de Alcobafa

Vieira Natlvidade, em trabalho publicado em 1917 (11),
deu-nos a gravura de urna fechadura de madeira achada na
regiao serrana de Alcobaca (est . XXXI) . E absolutarnente
escasso em informacoes sobre a peca representada, Iirnitando-se
a fornecer 0 seu desenho e a indicar a area onde fora encontrada.
T odavia, exactamente por ele mencionar como local da sua
proveniencia a regiiio serrana, nao sera errado tirar a ilacao de
que nos encontramos perante urn objecto rambem de caract eristicas arcaicas.
eo) Referido por Mario Cardozo no trabalho citado, segundo informacae de Fernando Castelo -Branco e no estudo desre autor intitulado Rejlexiies acerca da Cultura Popular, «Inforrnacao Cultura Popular Turisrno»,
vol. I, n .? 1, pp. 39-49, Lisboa, Janeiro-Abril de 1970.

(11)

0 Povo da minha Terra. N otas e Registos de Etnografi a Alcobacense,

M. Vieira Natividade, «Terra Porruguesa», 17-20, 2. 0 ano, pp, 97 -166,
Lisboa, 1917.

306

Contribuidiespara

0

Estudo da Antropologia Portugnesa

Observando a peca em causa, verifica-se ser esta constituida
por uma carcaca, urn palherao, uma chave e, pelo menos, tres
travadores, podendo-se admitir serem todos os elementos feiros
de madeira. 0 funcionamento parece idenrico ao das fechaduras
angolanas, subsistindo, apenas, diividas quanto ao sentido em
que deslizam a chave e 0 palhetao, pois, na gravura publicada
por Vieira Natividade, veem-se as pegadeiras desres a esquerda
da carcaca (0 que leva a admitir que 0 palhetao, ao fechar ,
deslizava da esquerda para a direita), enquanto que, na repro ducao que agora damos, extraida de urn artigo de Fernando
Castelo-Branco 2 ) , as pegadeiras se encontram a direita
(dando a entender que, para fechar, 0 palhetao tern de deslizar
da direira para a esquerda).

e

Fecbadu ras de Afcdcer do Sal

e

Segundo Fernando Castelo-Branco 3 ) , havia no Museu
Nacional de Arqueologia e Etnologia de Belern duas fechaduras
de madeira provenientes de Alcacer do Sal (ob jectos n . os 1637 e
1638, no 2. 0 piso do Museu). Jorge Dias 4 ) menciona duas
cuja origem, alias, desconhecia. E Leite de Vasconcellos S )
refere urn «modele de fechadura de segredo, feita de madeira», .
sem qualquer referencia ao local de recolha. Pessoalmente , e

e

e

Z)

e

Urn Caso de Semelbanc« Instrumental em Povos Diferentes: as Fechaduras de Madeira de Portugal e dos Bijagos e Papiis (Guini Portuguesa ), Fernando Castelo-Branco, «Boletirn Geral do Ultramar», 40 2, 34. 0 ano,
pp. 229-2 35, Lisboa, 1958 ; 0 mesmo rext o foi publicado, sem g ravuras,
nas «Aetas do Col6quio de Escudos Etnogr aficos 'D r. J ose Leite de Vasconcelos ' », III, 121-123, Porto , 1960. Pergunta-se, em funcao do que afirrnamos no texro: estarao a chave eo palherao, no desenh o dad o por Vieira
Natividade, na posicao correcta ou teriam sido invertidos, por um a questao
de esrer ica, na orga nizacao da pag ina naquele tr abalho, ou, por lapso tipografico, no de Fernando Castelo-Branco?
( 13) Urn Caso de Semelhanfa Instrumental. . . e Reflexiies acerca cia Cultura
Popular, ja citados. Transcrevemos a inforrnacao no nosso ensaio Uma Fechadura de Madeira... , 0 mesmo havendo feito Mario Cardozo no seu Algumas
C uriosidades Etnogrdficas .
4)
Ri o de Onor , ja citado.
s ) H istoria do Museu Etnologico Portugues ( 1893- /9 14), p. 206, Lisboa, 1915.

e

e
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atribufdo a Alcacer, pudemos anal isar naquele Museu, em
1977, apenas 0 exemplar n. ? 1637, po r, entretanto , 0 outro ter
levado sumico. Reza a respeetiva fieha: «Taramela ou feeho de
madeira para segurar portas . Alcaeer. Alt. 0, 29 ».
As medidas dos resp eetivos eomponentes sao as seguintes:
Altura da eareac;;a . . . . . . . . . . . . .. 29 em
. Largura da eareac;;a
12,7 em
Comprimento do palhetao
28 , 3 em
Comprimento da ehave
24 em
Comprimento dos travadores (2). .. 9 ,2 em
Observando a fotografia junta (est . X XXII) , conclui-se
eomportar 0 utensflio urn meeanismo identico aos anteriormente citados para Portugal, movimentando-se os doi s travadores por accao da ehave, debaixo para eima, libertando-se,
. consequenrernenre, 0 palhetao , que eorre horizontalrnenre , no
acto de abrir, da esquerda para a direita. Tern este ultimo dois
ressaltos, urn do lado em que a ma o 0 ag arra , 0 ou tro do lado
que se insere na ombreira da porta.

Fechadura de prooeniencia desconhecida
Alern das feehaduras de madeira anteriorrnente citadas, possui 0 Museu Nacional de Arqueologia e Etnolog ia urn outro
exemplar, eert amente porrugues, euja ori gem , todavia, se deseonheee. Tern ele, no registo do Museu, 0 n .? 1598 (l6). E da

e

6
Referido por Castelo-Branco em VIII Caso de Semelbanca Instru)
mental. . . e Reflex ies acerca cia Cu ltura Popillar, ji cirados , T ranscrevemos a
informacao RO nosso ensaio Uma Fecbadura de M adeira .. . , 0 mesmo havendo
fei ro Mario Cardozo no seu Algllmas Cs riosidades Etnogrdficas. ..
Encontrando-se este ensai o ja em segundas provas, tivemos a oportunidade de referenciar um a nova fechadura de madeira, proven ience da regiao
de Canha (Monti jo), na coleccao ern ografica Cunha e Costa (peca n. ? 1194),
propriedade da Camara Municip al de Sinrra. Comp 6e-se de urna carcaca,
uma chave , urn palherao e dois tr avadores. A carcaca tern , aplicada na parte
p osterior com 0 auxilio de qu auo parafusos, uma rabu a delgada do mesmo
tam anho. Dado 0 seu born esrado de conservacao, a ausencia de qualquer
sinal de ter sido afixada numa porta e, ainda, a tend encia de Cunha e Costa
para reunir model os na sua coleccao, pensamos trar ar-se de urn prororipo de
ut ensilagem usada naquela area.
A carcaca tern q uauo rebaixam em os no lado visivel, quando aplicada
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sua ficha cons tam os seguintes dizeres : «T aramela de madeira,
para fechar portas. Alt . 0,25 ». Eis as medidas:
Altura da carcac;a
.....
Largura de carcaca
Comprimento do palhetao
Comprimento da chave
Cornprimento dos travadores (4) ..

24,7 cm
15,5 cm
39,7 ern
25 cm
?

Note-se que do comprirnento dos travadores nada podemos
dizer, pois a carcaca se enconrra blindada, no lado posterior,
por uma tabua de madeira, fortemente cravada por pregos,
facto que nao nos perrnitiu obter as respectivas medidas . Considerando as fotografias juntas (est. XXXIII e XXXIV), conclui-se estarmos na presenca de urn utensilio identico aos anteriormente descritos, embora com maior numero de travadores (4),
os quais eram movimentados de baixo para cima, por accao da
chave, que se inseria na fechadura num plano superior e paralelo ao do palhetao. Esta, segundo se depreende dos vestigios
nela existentes, teria sido aplicada na porta com a intervencao
de quatro espigoes de madeira, cujos orificios de penetracao na
carcaca sao bern visiveis nos cliches. 0 palhetao b~neficia de
urn ressalto do lado da pega e a faixa superior da carcaca ostenta
urn rebaixamento nitido .

Portugal Insular -

Regiao Autonoma dos Acores

Fechaduras das ilhas Terceira, Graciosa e S. Jorge

e

Frederico Lopes Junior 7 ) da-nos a seguinte descricao do
unico tipo de fechaduras de madeira, com cavilhas, ate hoje
na porta. E tanto 0 punho da ehave como 0 do palherao tern uma ligeira
eurvatura, em relacao as respecrivas hastes , 0 que permite 0 seu melhor
rnanusearnento esrando a feehadura eoloeada no lugar. 0 seu meeanismo e
idenrico ao dos exemplares que cirarnos para Portugal. Eis as medidas :
Altura da carcaca
20 em
12 em
Largura da carcaca
Comprirnento do palhetao
28 em
Cornprimento da ehave
20,2 em
Comprirnento dos travadores
9,4 em
(17) Fechaduras de Madeira - nas Ilhas Terceira , Graciosa e S. Jorge,
«Boletirn da Comissao Reguladora dos Cereais do Arquipelago dos Acores »,
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referenciado nas ilhas Terceira, Graciosa e S. Jorge, do grupo
central do Arquipelago dos Acores (est. XXXV):
«A consrrucao destas curiosas fechaduras , de tao grande
rusticidade que podem ser feitas apenas com a navalha trivial ,
exige contudo certa habilidade e sob retudo apreciavel imaginativa para que variem, ate ao infinite, as chaves e os segredos
nelas empregados. / Constam sempre de tres partes distintas : 0
Ferrolho, 0 Batenre e a Chave. / 0 Ferrolho (Fig . I-A) comp6ese de : punho (a), lingueta (b) e entalhes (c) cujo mirnero, Formato
e . colocacao . no f errolho, variam consoante 0 segredo adoptado. / 0 Batente (Fig. I-B ) const a de uma regua de madeira,
de forma variavel, em que g ira 0 f errolho, fixa a porta
por parafusos metidos pela parte interior e que de noravel apresenta apenas , lateralmente umafenda (Fig. 2-d) ou urn pequeno
orificio onde a chave e introd uzida (0 buraco). Num cavado do
interior, alojam-se as corredicas (Fig . 2-e, f) cujos ressaltos
(Fig. 4- j) vao apoiar-se nos dentes da chave quando esra e introduzida na fenda . / A chave, de form as muito diversas , de
madeira ou de metal, tern, no modelo descrito, duas partes a
distinguir: a mao (Fig. 5-h) e os dentes (g). / Quando fechada
como se apresenta na Fig. 3 as corrediias encontram-se metidas
nos dois entalhes (Fig . I-C1 e C2) impedindo que 0 f errolho se
desloque. Ao introduzir-se a chave na f enda (Fig . 2-d) e fazendo
com os dentes pressao, de baixo para cima, nos ressaltos das
corredicas, estas sao desalojadas do f errolho deixando-o livre . Se
porern, no rnovimenro de abrir, a lingueta encostar ao Batente,
a corredica e, caindo dentro do entalhe C3, im pede que 0 ferrolho
volte a correr sendo entao necessario, para que se feche, introduzir outra vez a chave que, levantando a corredica e, permite
que 0 ferrolho se desloque ate a pos icao da Fig . 3, com as duas
corredicas novamente introduzidas nos respectivos entalbes» :
Acrescenta Frederico Lopes Junior ser relativamente frequente encontrar-se este tipo de fechadura na parte leste da ilha
Terceira e nas da Graciosa e S. Jorge, nao 0 tendo referenciado
nas Flores e no Corvo (0 que, alias , nao e decisivo sobre a sua
inexistencia ali, po is 0 autor, conforme 0 confessa, por la pouco
se demorara) e ignorando se seria ou nao encontradico nas ilhas
n.? 8, pp. 83-84, Ponca Delgada, 1948. Corrigimos , na rranscricao que
fazemos, algumas gralhas ripograficas evidences.
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de Santa Maria e S. Mi guel. Como veremos adiante, tambern
nesta ultima ilha foi detectado 0 mesmo tipo de utensflio, a par
de urn outro que igualmente referiremos. Acentuando 0 seu
caracter arcaico e admitindo que 0 seu usa , outrora, se encontrasse generalizado a todo 0 Arquipelago, conclui Lopes Junior
por dizer que «as fechaduras de madeira, talvez nascidas da
dificuldade de obter as de ferro (... ) nao tern hoje fabricantes
especializados que apresentarn modelos complexos, com combinacoes de chaves (duas e tres para fechar e abrir) as quais,
usadas sucessiva ou alternadamente, realizam complexas operat;6es, sem as quais seria imposslvel 0 deslocam ento do ferrolho».
Anote-se, finalmente, por curiosidade, que descrevendo,
Lopes Junior, uma fechadura com duas corredicas (travadores),
apresenta, na gravura que acompanha 0 seu trabalho, uma chave
de tres dentes, que corresponde a uma fechadura de tres travadores.

Fechaduras da ilha de S. Miguel
Antes de passarmos a analisar os do is tipos de fechadura
de madeira, com cavilhas, de S. Miguel, mencionaremos que
ria ilha do P ico, tambem do grupo de ilhas central do Arquipelago, existe urn tipo de ferrolho analogo ao uerrou a encoches
(fer ro lho com en ralha s) de que falam , entre out ros, Van
Gennep e Andre Leroi-Gourhan s ). Tido por Van Gennep
como utensilio interrnediario entre os ferrolhos e as fechaduras
propriamente ditas (distanciando-se, assim , do escopo desre
ensaio), nso nos atardaremos no seu exame. 0 mesmo sucedera
com outro tipo de ferrolho - urn rnist o de ferrolh o, com entalhas e de mola, tam bern ind icado com o comum em S. Miguel
pelo autor 9 ) das descricoes das fechaduras de madeira existentes naquela ilha, que passaremos, de imediato, a transcrever.

e

e

e

8)
General Lacerda Machado , Historia do Concelho das Lages, vol. II,
107 -108 , passagem reproduzida no «Boletirn da Comissao Reguladora. .. »
ja citado, pp. 8 5-86; A. Van Gennep, Etudes d 'Ethnographie Algerienne
(D euxieme Serie), «Revue d'Erhnographie et de Sociolog ic», t. V, n. as 1-2,
pp . 10-11 , Paris, 1914 ; Andre Leroi-G ourhan, Milieu et T echniques, pp .
277 -278, editions Alb in Michel, Paris, 1973.
9)
Carre iro da Costa, Fechaduras de M adeira - em Sao M iguel ,
«Boletirn da Com issao Reguladora. . . » ja citad o, pp . 86 -89.
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Est. XX -

Fechadura de Rio de Onor, segundo Jorge Dias .
Desenho, no original, possivelmente invertido .

Est. XXI -

Fechadura de Rio de Onor, em Agosto de 1974

Est. XXII -

Fechadura de Rio de Onor, em Agosto de 1974

Est . XXIII -

Fechadura de Rio de Onor, em Agosto de 1974

Es t. XXIV-XXV -

Pro totipo de fechaduras de Marco de Canavezes.
Cliches de Fernando Batalha

Est. XXVI -

Prorotipo de fechaduras de Marco de Canavezes.
Cliche de Fernando Batalha
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Fechadura oda regia o de S. Pedro do SuI, segundo Mario Cardozo

Est. XXXI -

Fechadura da regiao serrana de Alcobac;a, segundo Vieira
Narividade

Est. XXXII -

Fechadura da regiao de Alcacer do Sal

Est . XXXIII e XXXIV -

Fechadura de proveniencia descon hecida,
arq uivada no Museu Nacional de Arq ueologia e Etnologia de Lisboa
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Est. XXXV -

Segundo Frederico Lopes Junior
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Est. XXXVI -

Tipo de fechadura da ilha de S. Miguel, segundo Carreiro da Costa
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Est. XXXVII -
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0

mesmo auror

Fecbaduras de madeira , com cauilbas, em Angola

311

Depois de salientar que os tipos de fechaduras que referira,
embora originarios da freguesia de S. Vicente Ferreira (concelho
de Ponta Delgada), sao comuns a varies lugares da Ilha de
S. Miguel, nomeadamente aos concelhos do Nordeste e da
Povoacao, usando-se «em cancelas dos pastos e das terras de
cultivo, em portoes de certas arribanas e em pequenas casas,
como palheiros, que servem para guarda de alfaias e generos
agricolas », apresenta Carreiro da Costa 0 primeiro tipo de
fechaduras de madeira, com cavilhas, nos seguintes termos:
. «A primeira fechadura [est. XXXVI] foi construida por urn
curiosa, isto e, por urna pessoa que apenas a fez por simples
curiosidade - por Manuel Pereira Cabral, de S. Vicente Ferreira - e foi-nos facultada pelo Sr. ]oao do Rego Botelho Carreiro, da mesma freguesia. / Cornpoe-se, em primeiro Iugar, da
fechadura propriamente dita (a), urn pedaco de madeira de
amoreira, exteriorrnenre com a forma de urn trapezio. Esta pec;a
escavada no interior, pelo modo que adiante veremos, vai assentar junto da extremidade da porta, que encostara ao batente,
depois de tapada por urna pequena tabua, geralmente de carvalho (b). E presa a porta por rneio de pregos, quase sempre tres
em cima e tres em baixo. Todavia, urn dos de cima (e), e m6vel
e constitui urn segredo do proprietario que, na altura de a abrir
com a chave, 0 retira, por forma a permitir que urn dos segredos (g), isto e, urn dos pequenos tacos que seguram a corredica
(c) possa subir com 0 impulso da chave, como se mostra no
desenho B (.. .). / A chave que tern a configuracao da do desenho E, e introduzida pelo lado, na cava da corredica (j) virada
para a porta e abre com urn pequeno jeito, de baixo para cima,
como se podera deduzir do desenho B. Esta corredica, conhecida entre 0 povo pelo nome de pitao, e uma pequena regua de
madeira (de 20 a 25 em.), geralmente de madeira dura, que
sofre de urn lado 0 escavado descrito no desenho D. A chave e,
no geral, de acacia. / A fechadura, como dissemos, sofre tambern urn escavado interior - desenho C - e e nas fendas longitudinais que correm os segredos (g), feitos de giesteira, os
quais, para fechar, caiem nas cavilhas do pitao (desenho D), s6
dai saindo com a ajuda dos dentes da chave. / As fechaduras
deste tipo variam muito, como e natural, consoante 0 mimero e
o Formato dos segredos (g) - 0 que determina por consequen-
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cia, alteracoes subsequences nas cavilhas do pitao e nos dentes
da chave».
Quante ao segundo tipo das fechaduras de madeira, com
cavilhas, de S. Miguel , escreve Carreiro da Costa:
«A segunda fechadura [est . XXXVII] foi-nos facultada pelo
carpinteiro da mesma freguesia de S. Vicente Ferreira, Jose de
Almeida Sousa. 0 seu corpo principal (a), feito de castanho,
tern a forma rectangular e assenta na porta por meio de pregos
ou parafusos, depois de levar de-permeio uma peq uena chapa de
zinco, de lata ou de qualquer madeira dura. Nesta fechadura, a
chave (d) nao e introduzida como no exemplar ant erior, na cava
da corredica, mas sim por cima desta, do pitao (b), como se
deduz do desenho A e do desenho B, este ultimo mostrando
a di sposicao interior da fechadura, com estas duas pecas
- a chave e 0 pitao. Po r t al mot ivo, este apenas possue duas ou
mais cavilhas (desenho D ) nas quais encaixarao as extremidades
d os seg redos (e), descritas no desenho C . 0 pitao desta fechadura, feito de giesteira, apresenta, numa exrremidade, urn
prego entortado (c), para que a peca , em correndo, nao saia do
sistema e, na outra extremidade, beneficia dum alargamento
com uma pequena mossa para mai s facilmenre poder ser
puxada. A chave tern a forma indicada no desenho E e e feira
com acacia» .
Carreiro da Costa con clui as suas descricoes referindo 0 usa
preferencial de fechaduras de madeira nas zonas da beira-mar,
pois at as de ferro correm 0 risco de oxidacao.

FECHADURAS DE MADEIRA, COM CAVILHAS,
EM GERAL. ALGUMAS NOTAS
A Iiteratura, de caracter sistemat ico, existente por esse
mundo fora especificarnenre dedicada as fechaduras de madeira,
com cavilhas , nao e, tanto quanro saib amos, muito vasta. Em
contrapartida, numerosas sao as referencias avulsas a estes utensili os dispersas por obras de caracter etnografico, arqueologico e
nao so (m onografias et nicas, sobre hab iracao tradicional, tratados, enciclopedias e dici onarios, caralogos, relatos de viajantes e de exploracoes arqueologicas, erc .), 0 que, naturalrnente,
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retira a qualquer pesquisador que exerca a sua actividade neste
torraozinho europeu a veleidade do seu exaustivo dom inio. Por
outro lado, sabemos existirem muitos exemplares arquivados
em museus ernograficos «<de ordinario ocultos nos cantos das
vitrines e no fundo das gavetas», segundo Van Gennep
os
quais, obviamente, nao tivemos a possibilidade de examinar
directamente na sua quase totalidade .nern foram objec to de
estudo detalhado por parte dos estudiosos .
De qualquer modo, do que lemos e vimos pessoalmente e
da analise dos elementos graficos que obtivemos, alguns pontes
Iiquidos ressaltam, os quais, de imediato, passamos a expor.
Instrumenros aparentemente simples, mas muitas vezes de
inrerpretacao dificil e), me smo quando se exerce a observacao
directa, se retirados sem as devidas noras do seu local de uso,
tern as fechaduras de madeira, com cavilhas, dado origem a que
reputados autores esrabelecam por analise superficial (sobretudo
quando baseada em descricoes e gravuras nem sempre cornpletas ou elucidativas) e insuficienre acurnulo de inforrnacao, falsas
analogias e facam aproximacoes em que, depois, fundamentam
as suas teorias etnol6gicas . Estamos a pensar, por exemplo,
em Hendrik Muller e Snelleman e), que compararam uma
fechadura de madeira recolhida pelo primeiro em Inhambane
(Mocarnbique), a que juntou, alias, a indicacao de rara, com
outra utilizada pelos negros de Surinam (arquivada, ao tempo,
no museu de Natura Artis Magistra de Amsterdam), concluindo que a sernelhanca entre elas existente viria em apoio
da tese de que a Africa oriental seria uma das regioes de origem dos antepassados dos melanodermes daquela area. Ora a
verdade e que elas diferem num pormenor fundamental, que e
o da posicao das enralhas dos travadores, que, na de Inhambane , se encontram viradas para a carcaca, passando a chave
entre aquelas e esta, e, na de Surinam, viradas para a porta,
correndo a chave entre os travadores e a porta. au, ainda, em
Pitt-Rivers (4), que, comparando uma fechadura feita pelos

e»,

e) .Etlldes d'Ethnographie Algerienne, jil cirados, p. 4.
e) Van Gennep, loc. citado.
e) Hendrik P. N. Mulier e ]oh. F. Snellernan, lndustrie des Cafres d«
Slid-Est de l'Afrique, Leiden , sid (provavelmenre 1892/3).
.
(4) On the Development and Distribution of Primitive Locks and Keys,

Londres, 1883.
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neg ros da Jamaica (ao tempo no Museu de Kew Gardens) e
outra proveniente da Guiana inglesa (ao tempo na coleccao
Ch rist y) com as do Egipto, diz que seriamos tentados a supor,
se aceirassemos como valida a sernelhanca comummente estabelecida entre elas, que teriam sido os africanos que as transportaram do seu pais natal para as indias ocidentais . Mas, 'diz
Pitt-Rivers, como diferem em detalhes, e se aproximam as
primeiras das fechaduras do tipo escoces e escandinavo, e muito
mais provavel que elas tenham sido levadas para 0 Novo Mundo
pelos Escoceses. Ora, talvez seja uma hipotese aceitavel, mas a
verdade e que nao eram do conhecimento do cientista ingles as
fechaduras espanholas, que sao rambern analogas as da Jamaica
e d a Guiana. Note-se, a este proposirovque Van Gennep (5)
encontrou no Museu de Etnografia de Neuchatel urn exemplar
sem elhante proveniente da Bolivia, alias ·identicoa outro
da mesma origem arquivado em Bedim e descrito por Max
Uhle (6), e que Richard Andree (Braunschweiger Volkskunde) as
cita para 0 Peru e 0 Mexico .
Poi, alias, a consratacao de diferencas fundamentais quanto
a estrurura e modo de funcionamento das fechaduras de
madeira, com cavilhas, que levou alguns autores, cientes do seu
interesse teo rico C), a empreender a sua classificacao ripologica,
Assim, Pitt-Rivers (8) distinguiu duas variedades dentro
daquele tipo fundamental : uma em que a chave e introduzida
num canal superior e paralelo ao do palherao, sendo, consequentemente, necessario 0 uso das duas rnaos para abrir a fecha-'
dura (variedade hand-drawn lock); a outra em que aquela actua
no interior do proprio palherao, bastando 0 emprego de uma
. mao para fazer funcionar 0 utensilio (variedade key-drawn lock).
Conforme este autor, com a invencao da primeira (isto num
conspecto evolutivo dos sistemas de seguranca), fez face quem a
descobriu e utilizou a necessidade de defesa dos seus bens; ao
passo que com a invencao da seg unda nao so alcancou este
(~)

Loc. citado.
Max Uhle, Kultur find lndustrie tier suedamerieaniscben Villker, t. II,
est. XVII, fig . 11, Bedim, 1890 . Citado por Van Gennep
C) Pin-Rivers, Ohnefalsch-Richter, Stuhlmann e Van Gennep, por
exemplo. Mencionados em Van Gennep, loc. cirado.
(8) Loc. citado.
(6)
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objectivo mas tambern 0 da rapidez de actuacao, Por seu lado,
Van ,G en nep (9) manteve a distincao de Pitt-Rivers, salientando, porem, na primeira variedade, uma diferenca 'q uanro a
forma dos
travadores .e . modo de funcionamento
da chave:
.
--- -_.numas , os primeiros tern uma entalha rectangular ·virada para a
porta e a segunda actua, com as dentes para cima, nummovirnento vertical ascendente; noutras (nomeadamente no caso das
fechaduras arrnenias e de_.llma sui~~~rquivada no 1'..1:useu de
Historia de Neuchatel), o~. travadores tern uma entalha superior
semicircular virada para a 'carcaca e a chave e inrroduzida com
os dentes para baixo, elevando-se aqueles mediante urn movirnento de rotacao desta sobre o seu eixo horizontal. Diferenca
essa, todavia, que nao Ievou Van Gennep a conclusao de estarmos perante duas subvariedades distintas, cada uma delas com
area de difusao propria. Enfim, pode-se dizer que a classificacao
de Pitt-Rivers eVan Gennep fez fortuna, pois, na edicao de
1973 da sua obra Milieu et Techniques, Andre Leroi-Gourhan,
professor do Colegio de Franca, a perfilhou, afirmando que a
primeira variedade se estende da Italia ao Caucaso e pela Asia
menor e a segunda desde a Asia central ate uma grande parte da
Europa, a Africa branca e ao Sudao eo).
A nos, pessoalmente, embora estejamos de acordo com
a classificacao, que temos por fundamental , destes autores ,
parece-nos ela insuficiente. Explicaremos porque. Efectivamente, no decorrer das pesquisas que efecruamos sobre 0 tema
(compulsando larga Iiteratura, analisando numerosa documenracao grafica e observando, directamente, algumas dezenas de
fechaduras), achamo-nos confrontados nao so com descricoes
quase inaproveitaveis, por nao mencionarem pormenores essenciais, mas rambern com desenhos ou fotografias pouco elucidativos e com consrancias de pormenores da sua estrutura e funcionamento, que nos sugeriram estarmos em presenl.;a de subvariedades distintas, possivelmente com areas precisas de difusao.
Deste modo, resolvemos elaborar uma chave prouisoria de analise destes utensilios, nela propondo entradas que julgamos
corresponder a diferencas tradicionalizadas e nao a fruros cla
imaginacao dos fabricantes, destinada a introduzir uma certa
--~

(9) Loc. citado.
eo) Loc. citado, pp. 276-278.

- -

~--

-

-
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ordem e rigor na materia e a testar a classificacao de Pitt-Rivers
e de . Van Gennep . Se e possivel que ela peque por excesso,
rnuito rnais provavel e que peque por defeito, po is nela nolo
considerarnos alguns pontos concretos , tais como 0 sentido da
inrroducao da chave e do palhetao na carcaca (e consequentemente 0 lado da porta em que a fechadura se encontra afixada), 0 Formato e tamanho dos buracos feiros nas portas OU
paredes para a passagem da mao quando as fechaduras estao
colocadas no interior das casas, os rebaixos e grau de espessura
da carcaca, 0 entalhado ou pirogravado da eventual ornamencacao, as entalhas secundarias da carcaca (janela de acesso aos
pernos, das corredicas e dos pernos), os ressaltos do palhetao, a
. janela desre por onde se pode ver a chave introduzida, 0 tipo do
corte nele existente para a introducao da chave, as eventuais
saliencies deste para alern das normais, os ressaltos da chave, 0
numero e posicao dos travadores e, finalmente, a existencia, ou
nolo, de travadores de segredo. Mas isto sera uma questao a ser
resolvida pela sua utilizacao repetida e dentro do aforismo
larino quod abundat non nocet, pelo menos quando se trata da
descricao de mecanismos . Urna coisa porem , e para ja; e certa:
poucos dos numerosos elementos (seja escritos seja graficos) que
reunimos sobre fechaduras de madeira com cavilhas resistiram
toralmente a uma indagacao tao aprofundada como a que
irnplica a chave que elaboramos . Basta atender logo a primeira
questao - a do local de afixacao dos urensflios . Na verdade,
por urn lado, raros autores, como alias afirmou Jorge de
Alarcao (11) para os portugueses, se preocuparam com este
ponro e, por ourro, as fichas dos museus, tal como sucede com
os exemplares pertencenres as coleccoes da Sociedade de Geografia de Lisboa, normalmente 0 omitem. Eis a chave:
CHAVE PROVISORIA DE ANALISE
DAS FECHADURAS DE MADEIRA , COM CAVILHAS
1 N

I

I Lado exterior
a porta II Lado interior

A Quanta ao
local da sua
afixacao

2 Num paste independence, no interior da quadra
(11)

Lac. cirado.
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I Simples
II Zoornorfica
III Antropornorfica

I Sem decoracao
II Pontilhada
2 Decoracao
III Linear
IV Figurativa

B Q uanro

a

3

Material -

madeira

carcat;a

I

I U rna so entalha para a A flor da carcaca
o palherao e a chave l b No interior da carcaca

4 Entalhas
a

principals

II Entalhas diferenres
para 0 palherao e a
chave

1 Forma

A flor

da carcaca

b No interior da carcaca
c Misto

I Mascoto (cunha)
II Rectangular espesso
III Rectangular achatado

C Q uanto ao
palhetiio
2 Material -

1 Forma
D · Quanta
chave

a

i Material

madeira

I Com urn ramo mais ou
menos direiro
II Com dois ramos forquilhados
III Com do is (ou mais) ra-/ a Angulo obruso
mos em cotovelo
b Angulo recto

I Toralmenre em madeira
II Punho de madeira e haste de ferro
(outro metal)
III Totalmenre de ferro (outro metal)
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I No topo do palherao
II No lado superior do palherao, no punho
III Numa cavidade situada em plano superior
a do palhetao

I Com dentes para cima e movirnento
ascensional inteirico
4 Funciona- II Com dentes para cima e movimenro
mento
ascensional por pressao no punho
III Com dentes para baixo e rotacao da chave

,a
I

Entalha superior rectangular (virada para a
porta ou poste)
'I h Enralha superior em semidrculo (virada para
I Corredicas I
a carcaca)

E Quanta aos
travadores

e Entalha media rectangular
(virada para a
carca ca)

1 Forma

II Pernos

2 Material

Propriamente ditos
b Tipo cavilha

a-

I

I Madeira
II Ferro (outro metal)

Posta isto, referiremos, de forma sintetica, os resultados
que obtivemos com a aplicacao da chave quefabricarnos . Comecaremos pelas fechaduras que tipificaremos do seguinre modo:
colocadas:no ~xterior da porta, sao constrtuidaspor uma carcaca
simples, sem decoracao, feita de madeira, tendo entalhas diferentes para 0 palhetao e a chave a flor da carcaca, por urn
palhetao igualmente de madeira e com forma rectangular achatada, por uma chave com urn ramo mais ou menos direito,
totalmente de madeira, que se insere numa cavidade situada ern
plano superior a do palhetao e se acciona com os dentes para
cima e movirnento ascensional inteirico e por do is, ou mais,
travadores, tambem de madeira, com a forma de corredicas,
tendo uma entalha superior rectangular virada pant'a porta (isto
e: a variedade hand-drawn lock de Pitt-Rivers). Em principia, a
esra variedade pertencem as fechaduras detectadas em Portugal
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(Rio 'd e Onor, Marco de Can avezes, regiao de Vila do Conde,
regiao de S. Pedro do SuI, a de pro venienc ia desconhecida),em
EspanhaGendadiano - Biscaia, Amezqueta - Guipuzcoa, Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama, Navacerrada, Collado Meldi ana , Becerril e Alpedrete - Serra de Guadarrama), na Escocia;
' inclu ind o as ilhas Faroe, na Noruega, na H olanda (Terstraren
- -Lim b urg o do Norte), na Alemanha (O ppe rshausen - regiao
de CelIe, Braunschweig e Harz), na Sulca (cantao de Glaris), n~
Italia .(Calabria), em Chipre, nos Carpatos orientais (entre os
H uzulok) , em ,Angola (Pungo-Andongo, Nungufsa, S. Nicolau,
regiao do Ebo , Benguela, Cambambe e Luanda), na Jamaica, em
Surinam e na Guiana. A mesm a variedade, mas com algumas
d iferencas de porrnenor, embora pouco relevantes, pertencem
aind a as fechaduras de Alcobaca (tern decoracao figurativa),de
Condeixa-a-Velha (q~e seencontrava afixada no interior da porta) ,
das ilhas Terceira, Graciosa e S. Jorge '(cujas chaves tambern
podem ser de metal), cia ilha de S. Miguel (com palhetao do tipo
rectangular espesso), das mesmas localidades da Serra do Guadarrama ja indicadas (que podem beneficiar de uma decoracao figurativa e de travadores de segredo), do Zaire (Buta, que representa
urn crocodilo), de Angola (regiao do Libolo, com desenho linear,
e das zonas de Quixinge e Mumbondo, que tambern podem
ostentar 0 mesmo tipo de decoracao), de Mocambique (Inhambane, com ornamentacao linear) e das ilhas de Tanimbar (entre
Timor e a Nova Guine, que podem ser colocadas no interior cia
porta e beneficiar de decoracao a base de linhas). Diferencas mais
sig nificarivas apresentam as fechaduras dos Macondes encontradas
por Jorge D ias a sul do Rovuma, desde 0 bordo sudoeste do
planalto ate a aldeia de Machornue, nas vizinhancas do rio Msalo
(que, tendo a mesmo mecanismo, se encontram, todavia, afixadas
nurn paste independente, no interior da quadra, junto a porta) e a
de Inhambane, tida por rara 'par Hendrik Muller, cujos travadores
tern a.,; entalhas medias viradas para a carcaca. Como subvariedad; m~s '~efinida, apresentam-se duas fechaduras da Guine-Bissau,
urna de Mocambique (Cabo Delgado),_arquivadas ~ Sociedade de
Geografia de Lisboa (as entalhas do palhetao e da chave situam-se
no interior da carcaca, as' trnvadores;-em-forma de corredica, tern
a entalh; media rectanglliar virada para a carcaca, e ostent~
- ernbora tenhamos 0 facroporrrrelevante - decoracao linear) e
a referida nos ficheiros cia Sociedade como proveniente de Congo
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(Angola) (a qual, embora muito incompleta, sugere ser deste
modelo). Ligeiramente diverso e urn utensilio colhido em Wadi
Haifa (Nubia), das coleccoes do Musee Royal de l'Afrique
Centrale, cujas entalhas da chave e do palhetao se situam, respectivarriente, no interior e a flor da carcaca (em posicao mista,
portanto), sendo 0 Ultimo de forma rectangular e espesso. Igual mente para urna outra subvariedade distinta apontam as fechaduras encontradas na Armenia, na Suica (Chateau-d'Oex, Pays
d'Enhaut), com os travadores em forma de corredicas, mas com as
entalhas superiores em semicirculo,viradas para a carcaca, e chave
funcionando com os dentes para baixo e mediante rotacao, 0
palhetao do tipo rectangular achatado, e com ou sem decoracao
linear, e ainda na Sufca (Marten - cerca de Interlaken, Simmenthal) e na Jugoslavia (serbia), estas com a particularidade de 0
palhetao ser, em vez de achatado, espesso.
Passemos, agora, a segunda variedade da classificacao de Pitt-Rivers, as chamadas key-drawn locks, as quais, como dissemos, se
caracterizam pelo facto de a chave, para abrir, acruar dentro do
proprio palhetao, Quanto a esta variedade, seguiremos, por comodidade de exposicao, na sua ripificacao, as entradas da chave que
estabelecemos. Assim e no que toea ao local da sua afixacao, as
fechaduras desta variedade siruarn-se, em principia, na esl.Jlagadora maioria dos casas que citaremos, no lado exterior cia porta.
Em apenas dois casos as referenciarnos afixadas no seu interior: na
Serbia (Jugoslavia) e no Egipto. E em cinco nurn poste independente, colocado no interior da quadra: duas na Tanzania (Jurnbe
Chauro, perto de Newale, na estrada para Mahuta; entre a confluencia do Ruo e 0 mar), duas no Mali e urna no Sudao. Em
materia de forma da carcaca, esta e quase sempre -simples: rectangular, a maior parte das vezes, e abaulada. Formas zoom6rficas
podemos referi-Ias, apenas, para as fechaduras bambara do Mali e
dos Mossi do Alto-Volta. Entre os Fono do Alto:'Volta, os Dogon
e as Bambara do Mali e os Diawara do oeste sudanes, encontram-se, com elevada frequencia, formas antropom6rficas, que fazem,
modernamente, as delicias dos coleccionadores de arte africana.
Grande ruimero destas fechaduras nao ostentam qualquer decoracao. Mas a linear e frequente nas pe~as oriundas da GuineBissau, da Guine-Conacri, do Mali, do Alto-Volta, do Egipto e
da Nubia (Wadi Haifa, junto a 2. a catarata), Na Guine-Conacri e
entre os Diawara, usa-se decors-las com pontilhado e em Wadi
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Haifa, com figurados. A carcaca, em todos os casos analisados, ,e
sempre de madeira a ~~!1talha do palhetao e feita a £10-; de~-t-;,
excepto, de forma sistematica, nas fechaduras da Guine-Bissau
e nurn exemplar da Argelia (Nedroma), nas quais se sima no
interior da carcaca. Quanto ao palhetao, que e sempre de madeira,
pode assurnir duas formas: mascoto (cunha) e rectangular espesso.
A segunda e a mais geral, sendo a primeira tipica dos utensilios
da Guine-Bissau, encontrando-se, igualmente, nos da Guine-Conacri, embora em casos contados. A forma mais corrente cia
chave e de urn ramo mais ou menos direito; mas chaves com dois
ramos forquilhados encontram-se nas fechaduras da Guine-Bissau,
do Mali, dos Huzulos dos Carparos orientais e da Serbia. Em
contrapartida, as chaves com dois ramos (ou mais) em cotovelo e
angulo obtuso sao mais raras, mas usam-se na Nubia (Wadi
Haifa), no Egipto e em Yarkand (Turquestao oriental). No Aures,
na Argelia, foram referenciadas as mesmas chaves, mas em angulo
recto. Quanto ao material em que sao confeccionadas, podem se-lo
totalmente em madeira, totalmente em ferro (ou outro metal) ou
mistas- punho em madeira e haste, ou so dentes, em ferro ou
outro metal. Exemplos das primeiras enconrramo-Ios na ilha de
S. Miguel, na Hungria, na serbia, nos Carpatos orientais, em
Yarkand, Marrocos, Argelia, Egipto, Nubia, Mali, Alto-Volta,
oeste sudanes e no Sudao. · Das iiltimas, na Guine-Conacri. No
que diz respeito a sua insercao no palhetao, ela pode ter lugar no
topo ou no lado superior, junto ao punho. Sendo a primeira mais
frequenre , registamos a segunda forma para a Guine-Bissau,
Guine-Conacri, Mali, Alto-Volta, oeste sudanes, Nubia, Egipto e
Turquestao oriental. Em materia do seu modo de funcionamento,
este tera de ser com os dentes. da chave sempre voltados para
cima, urnas vezes com urn movimento ascensional inteirico outras
com urn rnovimento ascensional , acompanhado de pressao no
punho. Sendo 0 primeiro 0 mais usual, foi detectado 0 segundo
nas seguintes regioes : Guine-Bissau, Guine-Conacri, Mali, oeste
sudanes, Alto-Volta, Nubia, Egipto e Turquestao oriental. Finalmente; para completar esra via-sacra, vejamos a forma e 0 material
dos travadores. No que toea a primeira, sao infinitarnente mais
vulgares os pernos propriamente diros. Mas tambern referenciamos pernos do tipo cavilha, nomeadamente na ilha de S. Miguel,
nos Carparos orientais, na Argelia, na Nubia, no Egipto e na
Tanzania. No que diz.respeiro ao segundo, se 0 metal (nomeada-

e

322

Contribnidies para

0

Estudo da A ntropologia Poriuguesa

mente ~ ferro) e 0 mais utilizado na sua confeccao nan e de modo
algurn desconhecida a madeira: ria ilha de S. Miguel, na serbia,
entre os Huzulos dos Carparos orientais, em Yarkand, na Argelia,
na Nubia, no Egipto e na Tanzania.
Encerrando este capitulo, -e depois de termos verificado
quao dificil e melindroso e urn tema aparenternente facil e
simples, seja-nos permitida s6 mais uma pequena aducao:
recordar uma passagem de Van Gennep de 1914 e que temos
por perfeitamente actual: «de ce qui precede, il ressort qu'on
doit etre tres prudent dans la reconstitution de systemes de
fermeture protohistoriques et classiques dont on ne possede que
les clefs (. .. ) ] e me contenterai done de rappeler que (. .. ) l' on
doit abandonner ces termes maintenant employes au hasard de
«clef romaine » ou de «clef laconienne» a propos de clefs a
crochet simple ou recourbe et de clefs a dents plus ou moins
rectangulaires ou pointues . 11 y a eu plusieurs sortes de clefs
rornaines». N6s acrescentaremos apenas.: e ja que estamos a
transcrever frances: bon entendeur, salut 2 )!

a

e

(12) Esta sintese tipol6gica resulta da analise de 130 exemplares de
fechaduras, quer feita direcrarnenre quer servindo-nos de elementos iconograficos, uns respigados da bibliografia ja cicada, ou a seguir a mencionar ,
outros que nos foram genrilmente cedidos por diversas Individualidades e
Instiruicoes, as quais apresentamos os nossos vivos agradecimentos:

Bibliografia ainda nao indicada no texto:
Richard Andree, Brannscbueiger Volkskllnde, pp. 198-199 (nao obtivernos
inforrnacao bibliografica- compleraY;Wilhelm Bornann, -Biii,erliche-S-Hausuesen
and Tagewerk im alten Niedersacbsen, pp. 46=49, Weimar; ( id.l ; C. Boyer,
Un Pet/pie de tallest sOlldanais. Les Diawara, Dacar, 1953; Theodore Delachaux, Divers Types de Serrures de Bois des Alpes, «Schweizerisches Archiv fur
Volkskunde», 21, ·pp. 13-27, Basileia, 1917; Aleksander Deroko, Verrous et
Serrures des Anciennes Maisons en Bois, en Yougoslauie, aetas do «VIe Congres
International des Sciences Anthropologiques er Erhnologiques - Paris-1960», t. II, vol. I, pp. 539-541 , Paris, 1963; A. Jorge D ias, Achegapara
o Problema das Fecbadsras de Madeira em Portugal e em A.frica, «Bolet irn Geral
do Ultramar», ano XXXV, n. os 403-404 , pp . 35-42, Lisboa, 1959; Jorge
Dias e Margot Dias, as Macondes de Morambiqlle, II, p. 24, Lisboa, 1964;
Vincent J. M. Eras, Locks and Keys tbrougbout the Ages, Folkesrone, 1974;
Luiz .Correia Garcia, A Habitacd» dos Futa -Fulas , em «A Habiracao Indigena
da Guine portuguesa», p. 521, Bissau, 1948; Eulogio Varela Hervias,
Cerraduras de Madera, «R evista de Dialecrologfa y Tradiciones Populares»,

Est. XXXVIII -

Fechadura de Iriharnbane, segundo Moller e Snelleman

Est. XXXIX -

Fechadura dos negros de Surinam,
segundo Muller e Snellernan

Est. XL -

Est. XLI -

Diversas fechaduras arquivadas no Bomann-Museum Celie.
Cliche do Museu

Fechadura dos
Macondes, a sul do Rovurna, segundo Jorge Dias

Est. XLII e XLIII -

Fechadura da Guine-Bissau, do Museu da Sociedade
de Geografia de Lisboa

e

Est . XLIV, XLV -

Fechadura da Guine-Bissau, do Museu da mesma
Sociedade

Est. XLVI e XLVII - Fechadura de Cabo Delgado Mocarnbique, do Museu da
mesma Sociedade

Est. XLVIII e XLIX ~ Fechadura de Wadi Halfa - Nubia, do Musee
Royal de L'Afrique Centrale, Tervuren. Cliches do Museu

Est. L e LI -- Fechadura dos Macondes da Tanzania, segundo Karl Weule

Est; LII e LIII - Fechadura do M31i,
do Musee ROyal de L'Afrique Centrale.
Cliches do Museu

Fech~duras do Sudao,
da mesma Instituicao. Cli'ches do Museu

Est. LIV e LV -

Est. LVI e LVII -

Fechaduras dos Kissi (?) ou Lele - Guine-Conacri,
da mesma Instituicao. Cliches do Museu

Est. LVIII -

Fechadura da Guine-Bissau, do Museu da Sociedade de
Geografia de Lisboa

I

Est. LIX -

Fechadura dos Bambara, do Musee Royal de l'Afrique Centrale.
Cliche do Museu

Est. LX e LXI -

6

Fechadura dos Fono - Alto -Volta, da mesma Insriruicao.
Cliches do Museu

Est. LXII e LXIII - Fechadura dos Dogan - Mali,
da rnesrna Instiruicao. Cliches
do Museu

Est. LXIV e LXV - Fechadura dos Bambara ~ Mali, da
rnesma Insriruicao. Cliches do
Mus eu

r.xvn - Fechadura dos Bambara - Mali,
da mesma Insrituicao. Cliches
do Museu

Est. LXVI e

Est. LXVIII - Fechadura
dos Di awara - oeste sudanes , segundo G . Boyer

Est. LXIX e LXX -

Fechadura de Wadi Halfa - Nubia, do Musee
Royal de l'Afrique Centrale. Cliches do Museu

lst. LXXI -

Fechadura da Guine-Bissau. Cliche do Museu
localvonde ela existe
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METODOS TRADICIONAIS ANGOLANOS
DE CERRAR AS PORTAS DAS HABITA<:OES E ANEXOS
Perspectivar os sistemas de seguranca tradicionais das portas
da habitacao angolana, eis urn tema arduo pela escassez de
fontes informativas . Na verdade, contam-se pelos dedos os .trabalhos etnograficos expressamente dedicados a tao importante cap it ul o 'com o e 0 da moradia humana: tirante 0 estudo
pioneiro e muito superficial de Amilcar de Magalhaes
Mateus (l) , outros nao conhecemos a nao ser os de Maria Angelina Teixeira Coelho
Jose Cortez
Leonardo Thissen (4),

e),

e»

rorno V , cad. 4, pp . 622-626, Madrid, 1949 ; Pascal James Imperato, Door
L ocks of the Bamana of Ma li, «African Arts », vol. V, n.? 3, pp. 52-56, Los
Angeles, 1972; id., W est African Door Locks, ibid. , p . 68, 1974 ; Jose D .
Larnpreia, Catdlogo-In ventdrio da Secfao de Etnografi a do MliSetI da Guin« Portuf(tteSa,R ' 84, Lisboa, 1962; Augusto J. Santos Lima, A Habita fao dos
iitjagos, em «A Habiracao Ind igena na Guine Porruguesa», pp . 4 10-4 11;
Francisco Artur Mendes, A Habitacdo dos Papeis, ibid, pp . 330-33 i;-Mirio
C. Venrirn Neves, Ticnicas e Caracteristicas da Construoi o l ndigena , ibid. , pp .
150-15 1'; J . Ward, The Roma n Era in Britai n, 2.a ed ., pp. 229-240, Londres , 1920; Karl Weule, N ative L ife in East Af rica, pp . 261-264, Londres,
1909; rio Zahan, L 'Habitation M ossi, «Bolerim do IFAN», 21, 1, pp .
223 -229, D acar , 1950 .
lndioidualidades e lnsti tuiiies nao referidas no texto:

Rodrigues de Areia - Museu e Laboratorio Anr ropologico - Coimbra
Eugenio Lapa Carneiro - Lisboa
A.M.P.A. Fluyter - Koninklijk Instituut voor de Tropen - Amsterdam
H .: van Geluwe - Musee Royal de l'Afrique Centrale - Tervuren
Henrique Coutinho Gouvei a - Museu e Laboratorio Anrr opologico - Coim bra
M useu da G uine-Bissau
Leonard Kahan - Tribal -Arts Gallery - Nov a Iorque
Ire ne Martelock - Bomann-Museum - Celle
Il deberto de Medeiros - Instituto dos Cereais - Pon ta Delgada
Margarida Ribeiro - Lisboa
Harald de Sicard - Upsala
Ro bert Wildhaber - Museum fiir Volkskunde - Basileia
G . Manso de Zuniga - Museo de San Telmo - San Sebastian
Gontribuidio para 0 Estudo da Habitafao i.ndigena t In A ngOla, «T rabalhos do 1.0 Congresso Nacional de Antropologia Colonial», II, pp . 201-208,
Porto, 1934.

e)

e) . Contribuipia para

0

Estudo da Habitafao l ndigena de Silva Porto,

separara do «Boletirrr do Insrituro de Ang ola», 15, Luanda, 1961.
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A. Hauenstein (5) (todos eles redig idos sob nossa inspiracao),
Jose Redinha (6), e de Lino da Silva C). Por ourro lado, em
trabalhos de sintese das culturas angolanas ou em monografias
ernicas tambern 0 tema, salvo raras excepcoes, nao foi tratado
com 0 desenvol~imento desejavel , E se 0 que deixamos diro e
valido para a habit acao em geral e-o muito mais para questoes
de pormenor, e aparentemente de somenos irnporrancia, como e
o caso dos sistemas de seguranca aplicados pelos angolarios nas
portas de suas casas e anexos.
Embora a consideracao de aspectos ta is como a forma, os
materiais , 0 tipo de consrrucao e a funcao das habitacoes tradicionais e anexos, bern como a sua evolucao perante 0 impacte
europeu, seja de muito interesse para a melhor cornpreensao
deste capitulo, nao nos at ardaremos neles, por urna questao de
economia de expos icao, Iirnitando-nos a remeter os eventuais
interessados para a, Iiterarura ja cicada (nomeadamente para a
tentativa de sinrese elaborada por Jose Redinha) ou citar.
Henrique de Carvalho (8) relata que, na altura da sua expedicao ao Muatianvua, se viam nas povoacoes dos Quiocos ·
(Tsboeue) «rnuitas cubatas, com as paredes barradas, e as portas
e janellas sao de madeira por elles trabalhadas; e em duas
povoacoes a margem do Ch iurnbue [Lunda] ja se veern portas e
janellas com as respectivas ferragens, fechos e fechaduras ».
Urna delas era de urn . tal Muana Quipoco, que empreendera
algumas viagens de cornercio a Benguela, se havia tornado born
carpinteiro e ferreiro e montara oficinas de trabalho na sua
aldeia, onde ele proprio ensinava a juventude masculina. Esta

a

(3) A Habitafao dos Axiluanda, «Estudos Ernognificos 1», pp. 145-176
Luanda, 1960.
'
(4) . A Habitafao entre alguns Povos do Medio-Cuango (Angola) , «Bolet im
do Instituro de Investigac;ao Cienr ifica de Angola», 3 (1), pp . 87-129
Luanda, 1966.
'
(5) Habitation, «Boletim do Insr irur o de Ang ola», n. os 38 e 39-4 1
pp. 21 -5 7 e 29- 57, Luanda, 1970 e 7 1.
'
..
(6) ~ Habitafao Tradicional Angolana - Aspectos da sua Evolufao,
. Trab~ho , 4: pp. 33-8 1, Luanda, 1963; 2.a edicao, Luanda, 1973.
. () HabItat e Aspectos Varios da Vida Cuanha1l1a: a Casa, «Finisrerra,
ReVise; Porruguesa ~e Geografi a», vol. X, 19, J?p. 53-104, Lisboa, 1975.
() E:hnographla e H istoria T radicional dos Povos da Lunda , Henrique
Augusto Dias de Carvalho, pp. 220-2 2 1, Lisboa, 1890.
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inforrnacao , embora nada nos diga sobre os sistemas tradicionais de seguranca das portas, e preciosa pois traduz 0 caracter
de excep cao, a data, do uso de ferragens nas entradas das habitacoes do interior da Lunda e sugere 0 intercambio com 0
europeu como estando na base da inovacao ,
Theodore Delachaux (9) refere-se a porta das cubatas dos
Humbes da regiao do Mulondo, jun to ao Cunene; que era
fechada por urn ou varies batentes de madeira, furados no topo,
por onde passava horizontalmente urn pau , servindo de gonzo,
que se fixava no alto da porta pelaspontas. Durante 0 dia,
levantavam-se os batentes, que se apo iavam num cavalete formado por duas forquilhas e urn pau horizontal , sustentado nos
extremos po r aquelas. E diz rer verificado que algumas das
portas eram fechadas a aloquete, cuja chave a dona do imovel
transportava ostensivarnenre. 0 cadeado era aplicado 'a uma
travessa horizontal, que se encaixava nas duas ombreiras da
porta. Trata-se igualmente, de uma info rrnacao valiosa , po is
aponta para 0 caracterexcepcional do uso do aloquete , certamente uma influencia europeia. Carlos Esterrnann e o) menciona tambern este tipo de portas como usado pelos Nhanecas-Humbes, em contraste com os Ambos, cujas cubatas nao possuiriam portas. Mas infelizrnenre nada ad ita quanto aos seus
sistemas de seguranca.
,
A Alfred Hauenstein (11) .devem os algumas das ~elhores
descricoes das portas usadas por certas etnias angolanas. Assim ,
e quanto as habiracoes dos Hanhas sobre pilares, diz que actualmente as portas , de uma maneira geral , sao meras im iracoes das
europeias, constituidas por pranchas ajustadas umas as outras,
tendo a primeira, nas partes superior e inferior, dois espigoes
talhados nela propria, que servem de gonzos. Urn antigo sistema de preparacao das portas consistiria na utilizacao de varas
de arbusros entrelacadas com tiras de entrecasca de arvore ,
barreadas com esterco. No que toea as casas dos Quilengues-H u rn bi , refere Hauenstein serem as porras do mesmo tipo de
(9) Ethnographie de la Region du Cunene, p. 64, Neuchatel, 1936.
e o) Etnogra/ia do Sudoeste de Angola. Volt,me II . Grupo Etnico Nhaneca-Humbe, p . 105, Lisboa, 1957.
(11) H abitat ion , ja cirado e Les Hanya . Description d'un G roupe Etbn ique
B an ton de tAngola , pp . 114- 115,Wiesbaden, 1967.
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barentes ja mencionado a proposito dos Nhanecas-Hurnbes,
batenres esses que sao fixos por urn pau, mais espesso de urn
lado que dooutro, 0 qual atravessa em baixo as ombreiras, nao
podendo, assim levantar-se aqueles por se encontrarem prisioneiros do referido pau e de urna soleira. Segundo o autor que
vimos citando, as populacoes apreciam aplicar, modernamente,
urn cadeado .de segurarxa na extremidade mais fina do pau
travador. Alern deste processo de confeccionar as suas portas, usam, porern, os Quilengues-Humbi do is outros: urn de
influencia europeia, analogo ao referido para os Hanhas; 0 outro
que consiste em colocar verticalmente, frente as ombreiras, dois
postes, enchendo-se, por empilhamento de paus ou pranchas,
os espacos entre aqueles pilares, ate a abertura se encontrar
tapada. Tambern, conforrne :Hauenstein, os Handas do Quipungo e os Pembe da Chicomba usam os sistemas de porta
perfilhados pelos Quilengues-Hurnbi. Em contrapartida, os
Quilengues-Muso utilizam exclusivamente 0 merodo dos batentes ja varias vezes rnencionado. Por seu 1000, os Quiocos
(Tshokwe) de Caconda e da Chicomba, usam , alem da porta de
influencia europeia (com os espigoes ja aludidos a proposito dos
Hanhas, que ' servem de gonzos), urna outra, preparada, no
interior, a base de feixes de certo capim, da altura da porta,
amarrados, de longe a longe, a cinco ou seis paus cia largura da
mesma e, no exterior, rarnbern com feixes de capim, que sao
atados com tiras de entrecasca de arvore pintados a preto, por
razoes decorativas. Entre as duas camadas de capim (interior e
exterior), no espa~o deixado livre, poem urn pall movel, que
serve de fecho da porta.
..
Segundo Jose Cortez (lZ), as portas das casas dos Axiluanda, da ilha de Luanda, sao do tipo das que na nomenclatura
tecnica da construcao civil portuguesa levam a designacao de
portas de travessas pregadas.«Q batente est a ligado ao caixilho
.p or duas ou tres dobradicas, pregadas do lado de dentro da
casa, geralmente a ilharga esquerda (quando se esta voltado de
frente para a fachada principal) e ao tardoz, abrindo, desta
maneira, a porta unicamente para 0 interior da casa», Nao
refere 0 autor 0 tipo de fechadura, mas nao sera de espantar que
se aceite serem elas rnetalicas e modernas, nao so pela proxi-

e

(l2) A Habitafao dos Axiluanda, ja citado.
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midade da cidade de Luanda mas tambern por se tratar se urn
tipo de habitacao muito aculturado.
Maria Angelina Teixeira Coelho (13) diz-nos que todas as
casas da periferia de Silva Porto tern uma porta de madeira
aparelhada, mas nada menciona quanto aos seus sistemas de
seguranca.
De Cabinda, conta Joao de Matos e Silva (14) que, num dos
topos da casa do Iitoral, se abria uma porta com cerca de um
metro de altura e com a largura suficiente para a passagem de
uma pessoa, a qual se fechava por meio de urn bocado de cipo,
de um trambelho, ou, ate, algumas vezes, com fechaduras, nao
especificando, porern, 0 tipo destas.
As portas de Ganguelas refere-se, superficialmente, Mario
Milheiros (15), dizendo que, quando as nao tern de madeira, as
fazem mesmo de capim.
.
E Jose Redinha (16), na sua campanha ao Tchiboco, encontrou portas feitas de casca de arvore, de colmo e madeira, estas
ultimas com interessantes desenhos lavrados ou insculpidos e os
rais espig6es servindo de gonzos . Infelizmente, Redinha nada
menciona quanto aos seus sistemas de seguranca: ou porque os nao
encontrasse ou porque, parece-nos mais Iogico, lhes nao prestou
atencao.
Finalmente, vejamos 0 que escreveu Leonardo Thissen (17)
sobre as portas das habiracoes e respectivo sistema de seguran<;;a
entre alguns povos do Medio-Cuango. Seguindo a propria
ordem do autor, transcreveremos, em primeiro lugar, as passagens respeitantes as das casas rectangulares, que constituem 0
tipo de moradia comum dos Sucos, Pacas, Coxis, Xinjes e
Lundas, habitando a area:
«Cada habitacao, por mais pequena que seja, tern infallvelmem:e duas portas: uma porta principal e uma pequena porta

(I3) Contribuifiio para
(I4) Contribuifiio para

0
0

Estudo da Habitafiio ... , ja cirado.
Estudo da Regiiio de Cabinda, p. 162, Lisboa,

1904.
(Is) Notas de Etnografia Angolana, 2. a edicao, p . 70, Luanda, 1967.
(I6) Campanha Etnogrdjica ao Tchiboco (Alto-Tcbicap«), 1. 0 vol. Notas de
Viagem, pp. 32-33, 143 e 145, Lisboa, 1953; 2. 0 vol. Anotafoes e Documentafiio Grdjica, pp . 12, 53 e 129, Lisboa, 1955 .
(I 7) A Habitafiio entre alguns Povos ... , ja cirado,
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Est. LXXII - Esquema do sistema de seguranca de cerro tipo de habitac;6es
do Medio-Cuango - Angola, segundo Leonardo Thissen

Est. LXXIII - Esquema de funci onamenco cia porta de uma habitacao
dos Quilengues-Humbi - Angola, segundo A. Hauenstein
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lateralt ... ) / A porta principal da casa rectangular tradicional e
uma mera abertura de apenas uns 55-60 cm de largura por
cerca de 1,50 de altura, de modo que urna pessoa que nao
esteja habituada a estas portas s6 entra por elas com dificuldade
(... ) / A porta lateral (. . .) ai~da e mais pequena: a largura nao
vai alem dos 40 em e a altura nao ultrapassa os 60 cm: e uma
especie de «saida de ernergencia», que se encontra sempre na
divisao mais resguardadaida habitacao, isto e, no compartimento que serve de quarto de dormir. / A casa tradicional tern
apenas duas portas (principal e trasei ra); s6 as casas rnaiores (. .. )
. tern, as vezes, mais po rtas, bern como as casas «irnportadas» . /
As «portas» interiores sao apenas passagens que se deixam abertas nos luandos que servem de paredes divis6rias. S6 as casas de
pan-a-pique e de adobe - que tern verdadeiras paredes interio res - possuem tambern portas interiores do mesmo genero
que as portas exteriores. / A porta tradicional e feita de uma
armacao de vergas, amarradas umas sobre as outras, de modo a
formarem uma rede de quadrados, sobre a qual se estende
(amarrado tambern) um pedaco de luando de mabu , / No meio
t radicional, onde vivem lado a lado parentes e arnigos, e ond e
p redomina 0 regime de propriedade cornum, nao tern a porta a
mesma funcao que desempenha no mundo civilizado: a de por
em seguran~a os bens guardados dentro da casa. / Aqui, qual quer co-habirante do segmento clanico "da sanzala tern, por
assim dizer, livre entrada na casa do seu parente, abstendo-se,
aquele, porem, po r escnipulo natural, de liberdades demasiadas
(mexer em objectos pessoais, abrir cabacinhas ou caixas, etc.). /
Neste meio tradicional, os bens pessoais (e poucos saol) estao
mais bern guardados pelos costumes ancestrais, ainda em vigor ,
que por duas portas de ferro. / A poria serve aqui, na pratica,
apenas para nao de ixar entrar livremente a chuva e 0 vento, e
para iinpedir que as cabras, ovelhas, galinhas, porcos, etc.,
estraguem os utensilios da casa (. .. ) / A «fechadura» da porta,
assim, tern por fun~iio manter a porta no lugar, em vez de
tomar impossfvel a passagem. 0 sistema simples d~stas fechaduras (. . .) nao deixa de sugerir esta ideia. / Vemos acontecer 0
contrario nas casas chamadas «irnportadas» : casas mais amplas,
mais resistentes, mats bern acabadas e ja com certas comodiclades. 0 noo tradicionalismo desta habitacao rnanifesra-se nao
i
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56 ao feitio geral da casa, mas tambern em pormenores como a

porta e a fechadura: a porta de madeira e a fechadura com cnave
ja nao tern por unica funcao a proteccao contra 0 vento e as
cabras, aqui ja transparece a proteccao contra 0 vizinho (subenrenda-se: 0 vizinho ja nao faz parte do grupo clanico do .dono da
casa; 0 costume ancestral ja nib oferecea seguranca necessaria.
peIo menos para com este dono da casa, talvez por ser estrancg eiro)>> ,
Em segundo lugar, transcreveremos 0 que 0 autor nos diz
da casa redonda da mesma area:
«A porta principal da casa redonda e, geralmente executada
com muito cuidado pelo construtor, formando, por assim dizer,
a pec;a mestra da habiracao. / Enquanto a porta da casa rectangular e apenas uma abertura muito estreita e acanhada, a porta
da casa redonda e alta, larga e 0 mais possivel vistosa. / Como a
casa redonda nao e feita com paus grossos, tambern nao possui
caixilhos onde a porta possa encostar. Em vez destes caixilhos,
usam molhos compridos e bern amarrados, de cana ou capim
muito rijo e de cor amarela muito viva. A corda grossa, que
usam para este efeito, e pintada de prero, de maneira que, onde
esta corda aparece a superficie do molho (e isto acontece com
intervalos certos e bern calculados), se formam riscos pretos,
que consrituern urn cerro elemento decorativo da casa (. .. ) /
/ A porta, que na casa rectangular consiste numa arrnacao fraca
coberta com luando de mabu, e substiruida na casa redonda por
uma porta de bordao ou ourro vegetal leve, de que se cortam
facilmenre ripas compridas; consiste numa serie dessas ripas
verticais, sobre as quais estao amarradas ou cravadas com paliros, a certas distancias, outras npas horizontais. / 0 sistema de
fechaduras e igual ao descrito para a casa rectangular>'.

Finalmenre e quanto a casa «irnportada» ; Thissen informa
serem as portas norrnalrnenre feitas de rabuas, seja adquiridas
no cornercio seja aparelhadas a machado.
Terminado com esta brilhanre descricao 0 joeiramento do
que a bibliografia ernografica nos tinha a dizer sobre 0 assunto,
vejamos se os linguistas tambern algo nos ajudam.
Antes de

mars,

verificaremos que

0

vocabulo portu-
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gues chave foi adoptado nas principais linguas angolanas :
Kikongo (IS ) - nsabi ; Kimhund« et 9 ) - sabi; Tshokwe eo) - sapi;
Luvale 1) - sapi ; Umbundu 2 ) - sapi ; N yaneka 3 ) - sapi ;
Ku/anyama 4 ) - sapi ; Olttlllbali - xabi (Lopes Cardoso, acima).
Mas, em contrapartida, 0 vocabulo fecbadura, tanto quantO e do
nosso conhecimento, nunca penetrou naquelas linguas (ja no
dialecto Viii do Kikongo, falado no Gabao, zona costeira do Congo
Medio e parte de Cabinda, se regis ra a forma /asadula S »,
as quais possuem , po rern , terrnos proprios (alern da aculturacao
sabilsapi 6 » para designar urn mecanisme que os dicionarisras
nomeiam , nio sab emos se com inteira propriedade, por [ecbadura. Ao dizerrnos isto, pensamos nas distincoes estabelecidas
pelos nossos lexic6logos entre taramela (tramela) - «pequena
peca de madeira que gira em urn prego cravado em po rta,
cancella, posrigo ou armario para os fechar atravessando os
batenres », [errolbo - «rranq uet a de ferro que, correndo hori zontalmente pelos aneis por que esta abracada, vai ernbe ber -se
na humbreira ou n'outra peca, impedindo assim que se abra a
porta ou janella em que esta pregada», tranqueta - «p eq ueno

e

e

e

e

e

e

(I S) D ictionary and G rammar 0/ the Kongo Languag«, as spoken at Sail
Salvador. . . , W. H olm an Bentley, Londres, 1887 ; Dictionnnire Kieongo-Franfais, K. E . Laman , Bruxelas, 1936; 0 Destine de Palauras de Origem Portuguesa II U Ill Dialecto QuicolIgo, Willy Bal, separaca da «Rcvista Porruguesa de
Filologia", vol. XV , tornos I e II, Coimbra, 1969.
(I9) Diciondrio Killlblllldll-Portuglles, A. de Assis J unior, Luanda, sid ;
Dicionario Portuguez -Kimbundu, J. Pereira do Nascimento, H uila, 1907.
e o) Cboeue -Englisb]Englisb-Cboeice D ictionary and G rammar Lessons,
Malcolm Brooks MacJanner, Biula, 1949 ; Curioso Aspecto Lillgllistico 110 C OII celbo do T x itatu (Angola ), E. P. Ferrei ra Martins , Vila Franca de Xi ra, 1963.
1
)
A D ictionary 0/ Luuale, A. E. H orton , El Monte, California,
195 3.
2
) D iciondrio Etimologico Bnndo-Portuguis, Albino Alves, Lisboa,
1951; Dicionario Portnguis-Umbnndo; Gregoire Le Guennec e Jos e Francisco
Valente, Luanda, 1972.
3 ) Dicionario Portuguis-Nb aneca, Antonio J oaquim da Silva, Lisboa,
1966.
.
4 ) Pequeno Metodo de Aprender Portugais para Uso dos Pouos do
Cuanh ama (Sill de Allgola), Ern esro Lecomte, 2. a edicao, Luanda, 1935 .
s ) Contacto de Cultu ras 110 Congo Portuguis. Achegas para 0 sell E stn do ;
Manuel Alfredo de Morais Martins, p . 135, Lisboa, 1958 .
6) A D ictionary 0/Luuale, D ictionnaire Kieongo-Francais, ja cirados, e
outros .

e
e
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ferro chato, que abre e fecha porta au janella, levantando-se au
abaixando-se- e [ecbadura - «rnachinismo ordinariamenre de
ferro au de latao, que par mew u ... uma ou mais Iinguetas ,
movidas par chave, fecha as porras, gaveras , erc., em que se
prega» (Caldas Aulete 7 ».
Vejamos alguns desses vocabulos das linguas angolanas,

e

Kikongo
" Kummba (. . .), serrure, cadenas; verrou, loquet (. . .) ~
~ dyandebila , serru re a ressort » (Laman)
"Ekumba (. . .), padlock, loeb (Bentley)
Kimbundu
"Fechadura ( ), rilsumba" (P- . Nascimento)
"Rikumba ( ), cadeado, ferrolho, fechadura" (Assis Junior)
"Dikumba, fechadura" (Lopes Cardoso)

Tsboeue
"lvIbachi, ( ) lock" (Macjannet)
"lvIbeu, ( ) sm all padlock" (Macjanner)
Luvale
"Sapi (... ), key, lock" (Horton da urucarnente esre vocabulo)
Umbundu

"Kumba (. . .), ligueta de fechadura, fecho; de e/kumba =
= coisa de /em itir som " (Albino Alves)
"Fechadura, (. . .) pec,;a meralica para fechar, eeumba" (Le
Guennec)
" Fecbadura, (. . .) peca rnetalica para fechar , ocbiyieilo" (Le
Guen nec)
"Yikilo (.. .), chave , fechadura , cravelho , tri nco; de OtP i
/yikila = urensilio de /fechar" (Albino Alves)
" Fecbadura , (. .. ) em q ue a lingueta e m ovida por urn gancho, eeunde" (Le Guennec)
" Kunde' (. .. ), gancho que move a lingueta da fechadura; .ie
e/ktmdika (... ) = agente de /rrancar (a porta)" (Albino
Alves)

e

7

)

Diccionario Contemporaneo cia Lingua Portugueza , Lisboa, 1881.
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"Fecbadura , (... ) em que a lingueta e movida por urn
gancho, obale" (Le Guennec)
"Hale (... ), gancho que move a lingueta da fechadura; de
ohale = caranguejo (por ogancho se parecer com a para
dele)" (Albino Alves)
"Fechadura, (... ) indigena com gancho, okatyeka" (Le
Guennec)
"Yyeka (... ), fechadura indigene: e urn trincozito com
ranhuras, nas quais engata urn gancho manuseado por
quem esra fora, de modo a fazer correr 0 trinco para 0
entalhe da couceira ou para 0 lado oposto, no qual 0
recebem dois suportes de madeira urn pouco distanciados; de oka/tyeka = coisinha de mexer" (Albino Alves)
"Fechadura, (... ) cornposta de paus horizontais, okakolokolo"
(Le Guennec)
"Kolo-eolo (... ), pau que junto com outros, atravessados no
limiar, serve de porta; de oka/kola/kola = coisa pequena
del lancado denrro (cercado, vedado) fazer/e lancado
dentro fazer" (Albino Alves)
"Fechadura, (.. . ) que consiste numa tranqueta, oholongon]o,
obongonjo" (Le Guennec)
"Hologondjo C.. ), tranqueta que serve de chave nas fechaduras gentilicas; de o/kolongondja = coisa de/fazer barulho repetidarnente" (Albino Alves)
Nyaneka
"Fechadura, C .. ) ekumba «<aloquete», «cad ead o»)" (Joaquim
da Silva)
"Kumba, cadeado, aloquete" (Bonnefoux s»

e

A HIPOTESE EXPLICATIVA PERFILHADA
SOBRE A ORIGEM DAS FECHADURAS DE MADEIRA,
COM CAVILHAS, ANGOLANAS
Vimos ja que as fechaduras de madeira, com cavilhas, atl;golanas ate hoje detecradas sao, na sua totalidade, da variedade
das hand-drawn locks de Pitt-Rivers, isto e: do mesmo tipo das

es)
1940.

Diciondrio Oltmyaneka-Porttlgtles, Benedicta M . Bonnefoux, Huila,
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fechaduras de Portugal continental (as outras areas em que 0
mesmo existe nao nos parecem, por raz6es evidences, de chamar
a col acao), Vimos, tam bern , que, quanto se sabe, as diferenres
ernias angolanas nao usavam qualquer sistema de seguranc;a
equivalente aos nossos mecanismos, apontando , inclusivamente, os elementos Iinguisticos que reunimos, de forma; incisiva, para urn fenorneno de aculturacao. Al ias, hisroricarnente
nada 0 impede. V . Ex. as conhecem perfeitamenre as daras e a
forma como se processou a colonizacao portuguesa em Angola,
d e m odo que temos por inuril insulto a vossa cultura relembrar algo que seja sobre a materia. Assim sendo, manternos a
hiporese explicativa que desde 1963 vimos perfilhando sobre
a orig em d esr es insrrurnenros usados pelas diversas et nias
angolan as: a de que ela se ficou a dever aos conhecirnenros
possuidos e rransrnitidos pelos porrug ueses aos autocto nes de
Angola, asernelhanca de rnuitos outros cuj o inventar io sistem atico e desapaixonado ainda est a longe de se poder dar por
concluido.
Mas urn obice surge contra est a sedutora hiporese: a fechadura arquivada nesta Sociedade com a rnencao de origem :
Congo (Angola). Dando de mao que a referencia pode nao ser
exacta, nao ha duvida que 0 mecanismo, embora faltando-Ihe a
chave e os travadores, e rotalrnente diferente dos resrantes ate
hoje inventariados para aquele pa is, sugerindo uma subvariante
idenrica a que registamos para Mocarnbique e Guine-Bissau,
quer por observacao dos exem plares existenres no nosso museu
quer mediante a contribuicao descritiva e iconografica de
Hendrik Muller . 0 que pensar sobre esre bico-de-obra? Duas
hipoteses se nos antolham: ou 0 urensilio se enquadra noutra
via de acult uracao ou enrao ha que procurar em Portugal 0
uussing -Imle. Para esta ultima se incli na 0 nosso coracao: quer
por 0 mesmo tipo de fechadura ter sido detectado em tres
terrirorios tao afastados , como Mocarnbique (onde Muller consignava ser raro 0 modelo equivalenre de fechadura), Angola e
Guine-Bissau, exactarnente onde 0 domin io portugues se verificou , ao longo de seculos ; quer por nao ser do nosso connecirnento a existencia de semelhante subvariedade do instrumento
no Zaire (0 unico exemplar de fechadura de madeira que conhecemos deste pais foi recolhido em Buta, a norte de Kisangani,
e, portanro , muito longe de Angola, para sugerir uma acultu-
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racao por este lado). Mas tudo e possivel! Confessamos que
rnuito gosrariamos de ver deslindada, em termos insofisrnaveis,
esra quesrao .

CONCLusAo
Para alern do que dissemos, pormenorizadamenre, sobre
estes sistemas de seguranc a em Angola e Portugal, parece -nos
irnportanre reter os resultados da aplicacao da chave provisoria
de analise que elaborarnos. Eles mostram a evidencia, como ja
anrrnamos, que 0 tema e delicado e complexo, e insusceptivel de
ser tratado a «golpe-de-visra», pois tal procedirnento pode pro porcionar teses ernologicas brilhantes , mas, no fundo, sem consisrencia. Assim, outra coisa nao nos resta que reabrir, em
termos humildes, 0 debate sobre tao curioso tema, esperando
que dos campos e dos museus saiam a luz do dia, devidamente
est ud ado s, os numerosos tesouros neles ainda escondidos. Que
esre ensaio para isso algo tenha contribuido!
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