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One of the biggest events of Angola’s Peace Day on April 4 this year
was the dedication of the mighty flag monument by President

Eduardo dos Santos on the forecourt of National Museum of Military
History now housed once again in the Fortaleza São Miguel. Overlooking
the grand sweep of the Marginal with its ever-changing modern skyline,
the classic silhouette of the Portuguese colonial structure emphasizes the
development of the country, and of the booming capital, as well as the
strong commitment to keep alive a cultural heritage.

Um dos maiores eventos do Dia da Paz em Angola celebrado
a 4 de Abril deste ano foi a consagração do poderoso monu-

mento bandeira no pátio do Museu Nacional de História Militar
agora alojado novamente na Fortaleza de São Miguel pelo
Presidente Eduardo dos Santos.

Com vista para o grande movimento da Marginal com a sua
paisagem moderna em constante mudança, a silhueta clássica
da estrutura colonial Portuguesa enfatiza o desenvolvimento do
país e da capital em expansão, assim como o forte compro-
misso de manter viva a herança cultural.

The Fortaleza Reborn
After a major refurbishment, Angola’s National Museum of
Military History – also called Fortaleza – reopened in April, to
renew itself as an iconic feature of the Luanda skyline

Renasce a
Fortaleza

Depois de uma grande reforma, o
Museu Nacional de História Militar de

Angola – também chamado de
Fortaleza – reabriu em Abril, para

renovar-se como um símbolo
emblemático do horizonte de Luanda 
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The reborn Fortaleza compares favorably
with existing museums in Luanda and is a
worthy modern museum. Its airy spaces with
exhibits that depict the country’s struggle for
independence and the hostilities that followed
make for an absorbing few hours for any
stranger to the city.

Climbing the old promontory of São Paulo,
the visitor will find two large exhibition areas out-
side the gate where Queen Ginga’s statue
stands guard alongside some vintage military
machines and aircraft. Not far away is a restau-
rant with a views of the Ilha and Luanda bay.

Inside the fort’s massive walls other
exhibits include statues of historic figures, a
conference hall and fine gallery of ceramics
depicting scenes from Angola’s history.

The Portuguese construction company
Soares da Costa worked for almost five years
on the renovation of the building while a North
Korean art-ceramics factory, Mansudae
Overseas Project Group, oversaw the restora-
tion of the ceramics.

“In the first exhibition room, these pieces
can be seen – alongside maps, paintings, guns
and tools – tracing the History of Angola from
the prehistoric period to colonial times,” says
deputy museum director Colonel Eugenio
Augusto. “There are maps of the Congo
Kingdom during the 15th century, pictures of
Massangano Fort from the 16th century and
the Colt and Remington firearms used by the

Portuguese military units in the 19th century.
“The room, called Casa Mata Central, is

the most striking feature of the museum
because of its elaborate white and blue
ceramic tiles, azulejos, telling the story of
Angola from its earliest years.

“In the basement, the second exhibition
room presents Angola’s modern History, start-
ing with the liberation war against the
Portuguese and continues with the story of the
long civil war that began right after independ-
ence,” he adds.

Each display case illustrates one of the
key moments, from the first local rebellions
against colonisers in 1961 to the final cease-
fire between the liberation movements on
April 4, 2002.

Pictures and military equipment reveal the
main stages between the two dates, in partic-
ular the battle of Kifangondo in 1975, the battle
of Cuito Cuanavale in 1987-88 and the several
peace agreements between 1991 and 1994.

“This museum records all the battles of
the Angolan people through the centuries and
pays tribute to our national heroes so that the
sacrifices they made are not forgotten. We
cannot move forward without knowing our
past and telling it to our children,” explains
Eugenio Augusto.

The building that houses the museum is
itself an example of Angola’s rich History. The
Fortress of Sao Miguel was established by
Paulo Dias de Novais, the first governor, when
he landed in Luanda in 1575.

Designed as a defensive bulwark, the poly-
gon-shaped Fortaleza overlooks the city with
fortifications and cannons, and at one time  was
the administrative centre of the Portuguese
colony.

The colonisers used it to protect the har-
bour and the trading post of Luanda, which
handled merchandise and slaves captured in
the interior, before embarking them to the
Americas. The fortress was also designed to
protect the city from potential attacks by other
colonial powers. But it failed to do so in 1641,
when the Dutch captured the bastion and
occupied it for seven years until the
Portuguese, lead by the new governor

O Fortaleza renascida compara-se favora-
velmente aos museus existentes em Luanda
e é um museu moderno e digno. Os seus
espaços arejados com exposições que retra-
tam a luta do país pela independência e as
hostilidades que se seguiram compensam,
absorvendo algumas horas de qualquer estra-
nho à cidade.

Subindo o antigo promontório de São
Paulo, o visitante vai encontrar duas grandes
superfícies de exposição fora do portão onde
se projecta a estátua da Rainha Ginga ao lado
de algumas antigas máquinas e aeronaves
militares. Não muito longe, desponta um res-
taurante com uma magnífica vista para a Ilha
e Baía de Luanda.

Dentro das paredes maciças do forte
outras exposições incluem as estátuas de figu-
ras históricas, uma sala de conferências e uma
linda galeria de cerâmica representando cenas
da história de Angola.

A empresa de construção Portuguesa,
Soares da Costa, trabalhou durante quase cinco
anos na renovação do edifício, enquanto uma
fábrica da empresa de arte-cerâmica norte-
coreana, Mansudae Overseas Project Group,
supervisionou a restauração da cerâmica.

“Na primeira sala da exposição, essas
peças podem ser vistas - ao lado de mapas,
pinturas, armas e ferramentas - traçando a his-
tória de Angola desde o período pré-histórico
até os tempos coloniais”, diz o Vice-diretor do
museu Coronel Eugénio Augusto.” “Existem
mapas do Reino do Congo durante o século
XV, fotos do Forte de Massangano do Século
XVI e as armas de fogo Colt e Remington usa-
das pelos Portugueses no Século XIX.

“A sala, chamada Casa Mata Central, é a
mais famosa no museu por causa de seus
painéis de azulejos trabalhados em branco e
azul, contando a história de Angola desde os
primórdios.

“Na cave, a segunda sala de exposição
apresenta a história moderna de Angola,
começando com a guerra de libertação contra
o colonialismo Português e continua com a
prolongada guerra civil que começou logo após
a independência “, acrescenta ele.

Cada vitrina ilustra um dos momentos-
chave, desde as primeiras revoltas locais
contra os colonizadores em 1961 até o cessar-
fogo final entre os movimentos de libertação,

a 4 de Abril de 2002.
As imagens e os equipamentos militares

revelam as principais etapas entre as duas
datas, em particular, a batalha de Kifangondo,
em 1975, a batalha de Cuito Cuanavale em
1987-88 e os vários acordos de paz entre 1991
e 1994.

“Este museu regista todas as batalhas do
povo Angolano ao longo dos séculos e presta
homenagem aos nossos heróis nacionais, de
modo que os sacrifícios que eles fizeram não
sejam esquecidos. Não podemos avançar sem
conhecer o nosso passado e contar isso aos
nossos filhos”, explica Eugénio Augusto.

O edifício que abriga o museu é por si só
um exemplo da rica História de Angola. A
Fortaleza de São Miguel foi fundada por Paulo
Dias de Novais, primeiro Governador de Angola,
quando desembarcou em Luanda em 1575.

Concebida como um baluarte defensivo, a
Fortaleza em forma de polígono com vista
para a cidade com fortificações e canhões, e
num determinado momento funcionou como
centro administrativo da colónia Portuguesa.

Os colonizadores usaram-na para prote-
ger o porto e a feitoria de Luanda, que
movimentavam as mercadorias e os escravos
capturados no interior, antes de embarcá-los

para as Américas. A fortaleza também foi con-
cebida para proteger a cidade de possíveis
ataques de outras potências coloniais.

Mas ela não conseguiu cumprir este papel
em 1641, quando os Holandeses capturaram
o bastião e ocuparam-no por sete anos até que
os Portugueses, sob a liderança do novo gover-
nador Salvador Correia de Sá e Benevides,
expulsam-nos em 1648.

Depois disso, os sucessivos governadores
reforçaram ainda mais fortificações para con-
solidar a estrutura defensiva e estabelecer
uma unidade militar. Em 1938, tornou-se
Museu de Angola durante quase 23 anos,

The room, called
Casa Mata Central, is the
most famous in the
museum because of its
elaborate white and blue
ceramic tiles, azulejos,
telling the story of Angola
from its earliest years

A sala, chamada
Casa Mata Central, é a
mais famosa no museu
por causa de seus painéis
de azulejos trabalhados
em branco e azul, con-
tando a história de Angola
desde os primórdios

“ “
“ “
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Museus de Luanda
Segundo o Ministério da Cultura existem 12 museus em

Angola, a maioria dos quais em Luanda ou abertos ao público ou
em fase de planeamento - incluindo os dois mais importantes na
própria cidade: o Museu de Antropologia e o Museu de História
Natural. Na estrada para Sul, o Museu da Escravatura encontra-
se num forte de escravos restaurado à beira-mar - enquanto a
capital está cheia de projectos com trabalhos ainda em curso.

Defronte ao Banco Nacional na Marginal, está em construção
o Museu da Moeda. Ele vai narrar a história do kwanza e a evo-
lução das moedas e notas.

O prédio branco e verde do Museu da Ciência e Tecnologia
já pode ser visto na Marginal na sombra da Fortaleza. Ele está a
ser construído no terreno anteriormente ocupado por uma fábrica
de sabão, com a intenção de criar um centro com salas de expo-
sição, para as actividades culturais e publicidade, debates e
conferências.

Luanda sonha com um Museu do Diamante há já muito tempo.
Deverá ser no Palácio de Ferro, um belo edifício construído pelo fran-
cês Gustave Eiffel em 1890. Esta estrutura impressionante é única
na Rua Major Kanhangulo adjacente à empresa nacional de diaman-
tes, Endiama, que irá supervisionar a sua criação.

O Museu Ferroviário, actualmente em construção, irá come-
morar a considerável herança ferroviária de Angola - incluindo o
histórico Caminho de Ferro de Benguela, que percorre 1.304 km
do porto de Lobito até o centro do continente.

O Museu de Geologia e Minas, também em fase conceitual
vai ter como foco duas grandes fontes de riqueza de Angola:
petróleo e minérios.

Luanda’s Museums
There are 12 museums in Angola according the Ministry of

Culture, most of them in Luanda either open to the public or in the
planning stage – including two important ones in the city itself: the
Museum of Anthropology and the Museum of Natural History. On
the road south, the Slavery Museum is housed in a restored slave
fort on the seashore  – while the capital is full of projects which are
still work in progress.

Facing the National Bank on the “Marginal”, the Currency
Museum is under construction. It will trace the history of the
kwanza and the evolution of coins and banknotes.

The white and green building of the Science and Technology
Museum can already be seen on the “Marginal” in the shadow of
the Fortaleza. It is being built on land formerly occupied by a soap
factory, with the plan to create a centre with exhibition rooms, for
cultural and advertising activities, debates and conferences.

Luanda has been dreaming of a Diamond Museum for a very
long time. It is to be in the Iron Palace, a beautiful building built by
the French Gustave Eiffel in the 1890s. This strikingly unusual
structure is on the Rua Major Kanyangulo adjacent to the national
diamond company, Endiama which will supervise its creation.

The Railway Museum, currently under construction, will cel-
ebrate Angola’s considerable railway heritage – including the
historic Caminho de Ferro de Benguela – the Benguela Railroad –
which runs 1,304kms from the port of Lobito to the centre of the
continent.

The Museum of Geology and Mines, also in conceptual
stage will focus on Angola’s two great sources of wealth: oil and
minerals.

Salvador Correia de Sa e Benevides, expelled of them in 1648.
After that, successive governors added further fortifications to con-

solidate the defensive structure and to establish a military unit. In 1938,
it became the Museum of Angola for almost 23 years, before resum-
ing its military role in 1961 when it was first occupied by Portuguese
forces before being taken over in 1975 by the MPLA as its military
forces headquarters. On July 31, 1978, it was inaugurated as the
National Museum of Military History – but remained closed due to the
civil war, until renovation began in 2007.

The Office of Special Renovations, an institution directly attached
to the Angolan presidency, oversaw the operation because of the scale
of the project and its proximity to the presidential palace. The Ministry
of Defence was nonetheless associated to the selection of exhibits.

Today, a soldier at the entrance to the museum’s approach will still
greet the visitor, but access is easy and free. The new flag monument,
stands in the square outside the museum, its 75-metre mast carrying
an 18x12 metre Angolan flag to commemorate all the national
heroes and those who fought for the development of the
country.

“For a very long time, the Angolan population was
deprived of the access to information on its own History,”
declares Eugenio Augusto. “But this is necessary to
rebuild a society and to pass down this
legacy to young generations. In a very real
way, the museum can be a positive force to
aid national reconciliation.

“During the war, culture was not the
priority,” says Manuel Antonio Sebastiao, the
provincial director of culture in Luanda.
“Fortunately, this has changed and our newly
restored museum proves it. It is a symbol of
what we want to do in the capital, by develop-
ing the cultural offering with new museums,
libraries, theatre and music. “To do that, we need
more funds to provide a cultural education for the
population and to build a team of specialists in this
field.“

Cristina Pinto, a university history lecturer
involved in the protection of architectural heritage,
has the same analysis: “The new Fortaleza is a good
sign for culture,” she says. But people are not accus-
tomed to visiting museums. So we have to create this
habit. It starts with schools taking the children on cultural
visits, and parents being concerned about cultural activities
as well as new initiatives at the universities.”

A visit to the new Fortaleza can be enjoyable on many
levels: the opportunity to wander along the battlements
for the magnificent views of the Capital; the chance
to stroll around the interior terraces and spaces
or the fascination of the lovingly restored
exhibits for a glimpse of Angola’s
colonial and recent past. 

antes de retomar o seu papel militar, em 1961, quando foi ocupada pela
primeira vez pelas forças portuguesas, antes de ser tomada em 1975
pelo MPLA como quartel-general das suas forças até 1978. No dia 31
de Julho de 1978, foi inaugurado como Museu Nacional de História
Militar - mas permaneceu fechado devido à guerra civil, até a sua
reforma iniciada em 2007.

O Gabinete das Obras Especiais, uma instituição directamente
ligada à presidência Angolana, supervisionou a operação por causa da
dimensão do projecto e a sua proximidade com o palácio presidencial.
O Ministério da Defesa esteve, no entanto associado à selecção de
peças para exposição. 

Hoje, um militar na entrada para o museu ainda recebe o visitante,
mas o acesso é fácil e grátis. O novo monumento bandeira ergue-se
na praça em frente ao museu, com o seu mastro de 75 metros,
ostenta uma bandeira gigante de Angola de 18x12 metros para home-
nagear todos os heróis nacionais e aqueles que combateram para o
desenvolvimento do país.

“Durante muito tempo, a população Angolana foi privada do
acesso à informação sobre a sua própria história “, afirma Eugénio
Augusto. “Mas isto é necessário para reconstruir a sociedade e
passar este legado às gerações mais jovens”. De uma forma
muito real, o museu pode ser uma força positiva para ajudar
na reconciliação nacional.

“Durante o tempo da guerra, a cultura não era a
prioridade. Foi totalmente ignorada”, diz Manuel
António Sebastião, o Director Provincial da Cultura
em Luanda. “Felizmente, isso mudou e o nosso
museu recém-restaurado é prova disso. É um símbolo
do que queremos fazer na capital, desenvolvendo as
propostas culturais com novos museus, bibliotecas,
teatro e música. “Para isso, precisamos de mais
recursos para proporcionar uma educação cultural à
população e criar uma equipa de especialistas neste
domínio. É um grande desafio.”

Cristina Pinto, uma professora universitária de
História envolvida na protecção do património arqui-
tectónico, tem a mesma análise: “A nova Fortaleza é
um bom sinal para a cultura”, disse ela. Mas as pes-
soas não estão acostumadas a visitar museus. Então
temos que criar esse hábito. Ele começa com esco-
las levando as crianças para visitas culturais, e os
pais estarem mais interessados em actividades cul-
turais e novas iniciativas de arte nas universidades.”

Uma visita à nova Fortaleza pode ser agradável
em vários níveis: a oportunidade de passear ao

longo das ameias para as magníficas
vistas sobre a Capital, a oportunidade
de passear pelos terraços e espaços
interiores ou o fascínio das exposi-
ções cuidadosamente restauradas
para um relance ao passado colonial e
recente de Angola. 




