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Os links deste artigo precisam ser formatando. Por favor, use as fontes apropriadas contendo links para o título, autor, data e fonte da publicação do artigo para que o artigo permaneça verificado no futuro. Vídeo até agosto de 2016 Este artigo não contém reciclagem de acordo com o livro de estilo. Sinta-se livre para editá-lo para que ele possa alcançar
um nível mais alto de qualidade. Vídeo até agosto de 2016 Esta página se conecta a fontes confiáveis, mas que cobrem nem todo o conteúdo. Ajude a inserir o link. Conteúdo não verificado pode ser excluído.-Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmicos) (agosto de 2016) Artigos relacionados à Angola Culture History Languages Culinary
Religion Islam in Angola Literature Writers Angola Musical Instruments Angola Media Television símbolos Flag National Anthem Herb está no lado fiscal de grupos étnicos que foram formados no país por séculos - principalmente Ovimbos, Ambunds, Congo, Hukues e Ovambos. Portugal, por outro lado, está presente na região de Luanda, e mais tarde
também em Bengel desde o século XVI, ocupando território correspondente a Angola hoje durante o século XIX e mantendo o controle da região até 1975. Essa presença tem levado a fortes influências culturais, começando pela introdução do português e do cristianismo. Essa influência é particularmente notada em cidades onde mais da metade da
população vive atualmente. No lento processo de formação de uma sociedade abrangente e coesa em Angola que dura até hoje, há ingredientes culturais muito diversos para tudo isso, em constelações que variam de região a região. A origem do continente africano é vista como o berço da humanidade. O território do atual estado angolano, habitado
desde o período paleolítico superior, indica a presença de inúmeros vestígios desses povos colecionáveis, dos quais é necessário enfatizar a existência de inúmeras pinturas rupestrelas que se espalharam pelo território. Seus descendentes, os povos de San ou Hmm, também conhecidos pela palavra arco mukankala (escravo) foram empurrados por
invasores posteriores, Bantu, para as areias do deserto de Namib. Estas nações invasoras, caçadores, vieram do norte, provavelmente da região onde a Nigéria e camarões estão hoje. Em sucessivas ondas, os povos bantu começaram a alcançar alguma estabilização e dominar novas técnicas como metalurgia, cerâmica e agricultura, e desde então nas
primeiras comunidades agrícolas. Este processo de fixação vai até hoje, como no caso dos Hawkes, que em meados do século XX se espalharam pelas terras das nações designadas como Ganguela. A fase de estruturação de grupos étnicos e a subsequente formação de reinos que começariam a se tornar autônomos ocorreram principalmente até o
século XIII. Mais tarde se destacou disso, no sul, o Reino de Ndongo. O mais poderoso foi congo, assim chamado por causa do Congo, que viveu, então, como agora, nas duas margens do curso final do rio Congo. Mani Congo, ou rei congo, tinha poder sobre o noroeste da angola moderna, governando através de chefes menores no comando das
províncias. O reino de Ndongo era habitado pelo grupo étnico Ambundu, e seu rei recebeu o título de Ngola. Daí a origem do nome do país. Outros reinos menores também se formaram durante este período. Os reinos surgem do efeito do poder, o principal na cabeça pedigree (Mani, a palavra arco de origem), que ganhou o respeito da comunidade com
seu prestígio e poder econômico. Os reinos começaram a ganhar autonomia, provavelmente a partir do século XII. Um ano depois de Dom João II enviar Dio Kau, seu escudeiro, para buscar a descoberta na África do Sul. Nesse sentido, Dio kaan deixou Lisboa com duas caravelas, no final de 1482, acompanhado pelo maravilhoso cosmografista Martim
Beheim [?], autor do famoso Globo de Nuremberg. Diogo Kaan abriu a boca de Zair. A presença dos portugueses tornou-se uma constante do final do século XV (1482). Diogo Kaan, comandante das Caraveles, foi recebido pelo governador local do Reino do Congo, que estabeleceu relações comerciais regulares com os colonos. Mas o reino de Ngoly
permaneceu hostil. Entre 1605 e 1641 houve grandes campanhas militares de colonialistas a fim de conquistar as terras dos assuntos internos e a implementação do domínio político do território. Dominação não foi uma tarefa fácil. Os chefes de Ngola resistiram e, graças principalmente à liderança da rainha Njing Mbandi (1581?-1663), que tinha grande
habilidade política, o poder persistiu com o reino de Ngola por mais algumas décadas. Em 1617, Manuel Cerveira Pereira foi para o litoral sul, conquistou os soba (reis) dos povos Mudombe e Hanha e fundou o reino de Bengala, onde, como em Luanda, uma pequena administração colonial começou a operar. O comércio de escravos tornou-se um grande
negócio, interessado em portugueses e africanos, mas causou o esvaziamento da força de trabalho do campo. A agricultura declinou, causando grande instabilidade sociopolítica. A estratégia adotada pela metrópole para a economia angolana foi baseada nas exportações de matérias-primas produzidas na colônia, incluindo borracha e marfim, além dos
impostos cobrados sobre a população nativa. Disputas territoriais sobre terras africanas envolveram países econômicos e militares mais fortes, como França, Inglaterra e Esta foi a causa de grande preocupação para Portugal, que então começou a ver a urgência de um domínio mais efetivo da terra conquistada. Por isso, reformou sua política colonial
sobre a efetiva ocupação dos territórios. A troca do continente ocorrerá após algum tempo na conferência de Berlim. Territórios liderados pelos portugueses, Angola e Bengels estavam unidos, recebendo o status de província. Desde a década de 1950, houve os primeiros movimentos nacionalistas que reivindicam a independência de Angola. Houve
conflitos armados nos quais o MPLA (Movimento Popular para a Libertação de Angola) foi fundado em 1956, a FNLA (Frente de Libertação Nacional de Angola) foi fundada em 1961 e a UNITA (União Nacional pela Independência Total de Angola), fundada em 1966, se destacou. Após longos confrontos, o país alcançou a independência em 11 de
novembro de 1975. A riqueza de Angola tem uma grande variedade de recursos naturais. Estima-se que seus minerais tenham 35 dos 45 minerais mais importantes do comércio mundial, incluindo petróleo, diamante e gás natural. Há também grandes reservas de fosfato, ferro, manganês, cobre, ouro e raças ornamentais. As principais bacias petrolíferas
em expansão estão localizadas ao longo da costa nas províncias de Kaueda e Zaire, no norte do país. Os estoques de diamantes nas províncias de Lunda Norte e Lunda Sul admiram sua qualidade e são considerados entre os mais importantes do mundo. A arte do tom azul de angola, como a maioria da arte africana, tons de madeira e esculturas, não
são apenas criações estéticas. Eles desempenham um papel importante nos rituais culturais representando a vida e a morte, passagem da infância para a vida adulta, celebrando uma nova colheita e o início da temporada de caça. Mestres angolanos trabalham com madeira, bronze e marfim, em máscaras ou esculturas. Cada grupo étnico-linguístico em
Angola tem suas próprias características artísticas únicas. Talvez a parte mais famosa das artes angolanas seja O Pensador chuchue, uma obra-prima de harmonia e simetria da linha. Lunda Chuchue, no nordeste de Angola, também é conhecida por sua excelente arte. Outras partes das legendas artísticas angolanas incluem: a máscara mwanaa-pwo
feminina usada por dançarinos masculinos em seus rituais de puberdade. Máscaras policromáticas de Caluelua usadas durante a circuncisão, máscaras de Cicungu e Ciongo que surgem com imagens da mitologia do pontífice, foram o conquistador do mundo e Mateus Theodore de Lund-Chuchue. Duas figuras-chave neste panteão são a Princesa Lueji e
o Príncipe da Civilização Schybinda-Ilunga. A arte cerâmica negra de Moxiko do centro/leste de Angola até a década de 1980, todo o marketing artesanal era controlado por Artianga, a mão do ministro da cultura. No entanto, uma vez que este monopólio comercial sobre a produção de arte foi filmado, a arte em Angola floresceu. Enquanto e estátuas de
madeira da África cresceram em popularidade no oeste, a indústria artesanal em Angola procurou atender à demanda pela arte africana. Máscaras estilizadas e bugigangas, que são projetadas para capturar o olho de um turista, são comumente conhecidas como arte aeroportuária. São peças produzidas em série, ao gosto do turista médio, mas não têm
todos os laços reais com as tendências culturais mais profundas das pessoas. Um dos maiores mercados artesanais de Angola é o mercado futungo, ao sul de Luanda. É o principal centro de comércio artesanal para turistas e expatriados. O mercado só abre aos domingos. A maioria dos comerciantes de artesanato são kimongos, embora os mesmos
artesãos vêm de muitos grupos de língua étnica diferentes. Futungo também tem a vantagem adicional de ficar perto das belas praias ao sul de Luanda, onde muitos moradores de Luanda passam seus fins de semana curtindo o sol e a areia da Baía de Mussulo. Embora a maioria dos itens encontrados no mercado de futungo sejam uma variedade de arte
aeroportuária, você pode encontrar um tesouro aleatório de arte, como em uma pintura de Alberto, um sério colecionador de arte africano. Grandes transformações políticas e sociais no Zaire no início da década de 1990 levaram a um aumento no contrabando e saques de tesouros de arte dos museus do país. Algumas dessas peças encontram seu
caminho para Angola e são muitas vezes vendidas a preços muito altos. Mesmo que você não queira comprar uma lembrança africana, uma viagem ao mercado de Futungo pode ser uma aventura. Os comerciantes frequentemente organizam músicos com instrumentos tradicionais como marimba e kizzani, xingufos (antílopes de chifre grande) e tambores
para experimentar o festival da aldeia. Homens vestidos de guerreiros, antílopes e pele de cuscuz em roupas, colares de conchas e chocalhos de tornozelo adicionam sabor ao mercado local. Idiomas Ver o artigo principal: As línguas portuguesas angolanas são a única língua oficial de Angola. Além de inúmeros dialetos, existem mais de vinte línguas
nacionais em Angola. A língua com mais falantes em Angola, depois do português, é umbundo, falada na região centro-sul de Angola e em muitas áreas urbanas. Esta é a língua nativa de 26% dos angolanos. Cymbundo é a terceira língua nacional mais prevalente (20%), com incidência especial na zona centro-norte, esta é uma língua de grande
relevância, pois é a língua da capital e do antigo reino de N'Gola. , na província de Kaueda, fala-se de viote ou ibinda. Chócue é a língua do leste, perfeição. Eles se sobrepõem com outros no leste e são, sem dúvida, uma das maiores extensões Angola moderna. De Lunda Norte a Cuando Kubingo. Cuanhama (kwanyama ou oxycvama), nhaneca (ou
nyaneca) e mbunda são outras línguas bantu faladas em Angola. No sul de Angola, eles também falam outras línguas do grupo hoisan falado por San, também referido como Bushman. Embora as línguas nacionais sejam as línguas nativas da maioria da população, o português é a primeira língua de 30% das populações angolanas [sem fontes?] —
proporção muito maior na capital do país — enquanto 60% dos angolanos afirmam usá-lo como primeira ou segunda língua. Festivais Alguns dos festivais típicos de Angola são: Festas do Mar. - Esses festivais tradicionais, chamados Festivais do Mar, acontecem na namibé. Esses festivais vêm de uma tradição antiga com caráter cultural, recreativo e
esportivo. Geralmente são realizados na temporada de verão e decidiram ter exposições de produtos relacionados à agricultura, pesca, construção, petróleo e agricultura. Carnaval. - O desfile principal acontece na Avenida Marginal de Luanda. Várias coroas carnavalescas, um desfile alegórico de córsegas em uma das principais avenidas de Luanda e
Benguela. Santa Senhora de Muxym. - O Santuário de Muxima está localizado em Kissama, província de Bengo e recebe milhares de fiéis ao longo do ano. Este é um festival muito popular que acontece todos os anos e inevitavelmente atrai inúmeros turistas, por suas características religiosas. Literatura Veja o artigo principal: Angola Literature Angola
nasceu antes de Angola ganhar independência em 1975, mas o projeto de ficção, que concedeu ao homem africano o status de soberania, ocorre por volta de 1950, dando origem ao novo movimento de inteligência de Angola. [2] Dance See Principal artigo: Dança em Angola Em Angola, a dança destaca diferentes gêneros, significados, formas e
contextos, equilibrando o aspecto recreativo com sua condição como meio de comunicação religiosa, cura, ritual e até intervenção social. Não se limitando ao escopo tradicional e popular, também se manifesta através de linguagens acadêmicas e modernas. A presença constante da dança no cotidiano é produto do contexto cultural, apelando para a
interiorização das estruturas rítmicas desde cedo. A partir do contato próximo da criança com os movimentos da mãe (para quem ela é transportada), essa conexão é reforçada pela participação dos jovens em diversas celebrações sociais (a juventude é a mais envolvida), onde a dança é o fator determinante como fator de integração e preservação da
identidade e do senso de comunidade. Após vários séculos de colonização portuguesa, Angola também sofreu misturas com outras culturas atualmente presentes no Brasil, Moçambique e Cabo Verde. Ao mesmo tempo, Angola hoje se destaca por uma grande variedade de estilos musicais, tendo como principais: Semba, Kuduro e Quiz. Cinema View
principal artigo: Cinema em Angola O início da produção cinematográfica em Angola é baseado em uma atração pelo exotismo das paisagens, povos, costumes e culturas locais, bem como no registro do crescimento e desenvolvimento do império colonial da África. Link ↑ para Angola Angola Verifique o valor |url= (ajuda). Ethnologue.com. Consultado em
19 de janeiro de 2011 em 2011 em 2011 em 2011 na década de 1990 em 19 de janeiro de 2011 Bibliografia GasNatural, 1940. Angola: Patrimônio cultural e natural, Barcelona: Laia, s.d. (2010), ISBN 84-920573-7-8 Veja também Lista de escritores angolanos português história angolana da música popular angolana Links externos «Cultura de Rádio
Angolana (ONLINE)». - Rádio angolana, baixar música, notícias, etc. Portal Jet7 Angola. - O portal é especializado em notícias sobre celebridades angolanas e não só. Eventos, entrevistas, biografias, vídeos e muitos outros. Carnaval de Luanda. - O site oficial do carnaval de Luanda Mwangole.Net. - Bate-papo União dos Escritores Angolanos Localizador
de Angola. - Cartão postal oficial sobre localização de empresas, produtos, serviços, órgãos governamentais, pontos turísticos, províncias, municípios, bairros, ruas,... Portal de Angola recebeu de
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