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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

0 Set!
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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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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

e

e
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)

Diciondrio Oltmyaneka-Porttlgtles, Benedicta M . Bonnefoux, Huila,

1940.
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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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