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Título da tese: A cidade nos limites do Império. Missões e caminhos de ferro na 
construção da cidade nos planaltos de Angola (1870-1930). 
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Investigação Interdisciplinar 
 
As viagens de estudo realizadas no âmbito da tese referida dividem-se em dois 

grupos:  

 

1) Angola 

 

Objetivos  

O objetivo principal da viagem centra-se no reconhecimento das cidades que se 

formaram a partir das linhas de caminho de ferro. Na linha de Luanda até Malanje 

(CFL), cidade onde fiquei hospedado por 4 dias; e na linha de Lobito ao Huambo 

(CFB), com hospedagem em Benguela os restantes dias. 

Nas cidades de Malanje e Ndalatando, primeira etapa, reconheço os elementos 

de composição do espaço urbano que importa relacionar, como a implantação da 

linha, a Estação, a Missão Católica e a Praça, bem como as principais áreas 

funcionais. Incluindo a deslocação ao Golungo Alto. A partir da linha de Benguela, 

faço o reconhecimento das cidades de Benguela e Huambo. Na deslocação ao 
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Lobito, visito a sede do Caminho de Ferro de Benguela, onde se localiza o principal 

arquivo do CFB. 

 

Impacto no progresso da tese 
Esta viagem proporcionou um contato com a realidade das estruturas urbanas, 

que emergiram no período colonial, em particular por permitir uma comparação entre 

os processos de formação na relação com o território, a partir da linha, e como, a 

partir de um centro, da estação evoluiu a cidade.  

 

2) França 
 

Objetivos  

O objetivo principal da viagem prende-se com a consulta do arquivo da principal 

congregação religiosa que se fixou em Angola, com acordo do Estado português, a 

partir de 1881, com a fundação da Missão da Huíla. 

As pesquisas são dirigidas para as missões que foram construídas nas cidades 

anteriormente referidas, em particular para as “missões centrais”, como a de Malanje 

da Huíla e, mais tarde do Huambo. A consulta do arquivo proporcionou o contato 

com a atividade administrativa, na relação entre a congregação e o Estado 

português onde avulsa imensa documentação inédita, por revelar. 

 
Impacto no progresso da tese 

A documentação consultada permitiu consolidar um conhecimento sobre a 

importância das missões, dos espiritanos em particular, na afirmação territorial do 

domínio colonial português, na articulação com a religião, com a propagação da fé, 

revisitando anteriores etapas de colonização doutros territórios, nomeadamente do 

Brasil. O tema de investigação, centrado na formação da cidade no interior do 

continente, num momento de afirmação do império colonial português em África, sai 

reforçado após estas viagens, desejando, tanto quanto possível, consolidar esse 

conhecimento com novas deslocações.  
	


