EcoTur – Safaris – Angola
Descubra Angola conosco
Discover Angola with us

Cell + 244 923 601601 / 912 501387
Paul Wesson: paul@eco-tur.com

Massangano – ”onde a História de Angola começa”
(Tour de 1 dia) – Para datas de tours e preços por favor contacte-nos
Inclui – transporte em carros especiais 4x4 completamente equipados, (com ar condicionado, telefone satélite,
equipamento de socorro, kit de 1ºs socorros, geleira de 12V/220V capacidade 40 lts., etc) com guias bilingues Inglês /
Português, snacks e bebidas no carro, pic-nic, parqueamento, visitas aos locais de interesse.
A Vila de Massangano fica a 175km a Este de Luanda e cerca de 25kms do Dondo na confluência entre os rios Lucala
e Kwanza.
A história de Massangano remonta ao tempo das caravelas, quando aportaram os primeiros Portugueses a Angola.
O navegador e fundador da cidade de Luanda (1575), Paulo Dias de Novais, quando chegou a Massangno pela
primeira vêz, encontrou um nativo que malhava o milho. Paulo Dias perguntou ao homem o nome do sítio e o homem
respondeu “massa n’gana” (“milho senhor!”). Paulo Dias de Novais naturalmente pensou que o local se chamava
Massangano, nome que prevalence até aos dias de hoje.
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O nome do lugar era de facto N’Guimbi ya Songo (Cidade do Songo), um verdadeiro paraíso, onde dois rios
caudalosos, Kwanza e Lucala se encontram. O rio Lucala famoso por criar a 3a maior catarata de África, Cataratas de
Kalandula. O rio Kwanza também é famoso por ser o maior rio de Angola em tamanho e volume de águas.
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Massangano foi fundada mais tarde por Paulo Dias de Novais in1582. A Fortaleza de Massangano foi construída em
1583 e é uma das mais antigas de Angola. A cidade foi usada como base pelos Portugueses durante as suas
expedições no interior do país na captura de escravos. No século 17 tornou-se temporáriamente a capital de Angola
quando os Holandeses ocuparam a cidade de Luanda de 1641 a 1648, forçando os Portugueses a fixarem-se nesse
lugar. Paulo Dias faleceu em 1589 e sepultado em Massangano, a sua campa ainda aí se encontra, as suas cinzas
foram mais tarde levadas (talvez) para a Igreja Jesuíta “Igreja de Jesus” na Cidade Alta“ de Luanda.
A Fortaleza foi reconstruida no século 17 e parcialmente restaurada nos anos 40. A Igreja adjacente, Nossa Senhora
da Victória foi construída na mesma altura da Fortaleza e foi a primeira Igreja a ser construida fora de Luanda.
Serviu de Catedral durante a ocupação Holandesa, e ainda hoje é um local de peregrinação. Os Escravos eram
baptizados aqui antes de serem enviados para Luanda e depois para as Americas.
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Partida de Luanda as 6:00am seguindo a nacional no 1 Este em direccao do Dondo. Vira-se a direita 25 kms antes do Dondo para Massangano
NOTA IMPORTANTE – É DA RESPONSABILIDADE DE CADA INDIVÍDUO ASSEGURAR QUE OS DOCUMENTOS PESSOAIS ESTÃO EM DIA E DE ACORDO COM A LEI DE MIGRAÇÃO
EM VIGOR EM ANGOLA. EVITAR CÓPIAS DE DOCUMENTOS.
QUALQUER PENALIDADE RESULTANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM ORDEM, SERÁ DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

