
COLÓQUIO INTERNACIONAL CONHECIMENTO E CIÊNCIA COLONIAL 
Lisboa, 26-29 de novembro de 2013 

 

 

Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa  
Centro de História do Instituto de Investigação Científica Tropical 

 

A PALANCA REAL OU PALANCA NEGRA GIGANTE: DE ESPÉCIE ZOOLÓGICA EM EXTINÇÃO A SÍMBOLO 
NACIONAL DE ANGOLA 

 
Alberto Oliveira Pinto 

CEsA – Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento 
 Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. 

alberto.o.pinto@gmail.com 
 
 
Resumo  

Este artigo enquadra-se num projecto mais vasto de estudos de pós-doutoramento em história cultural, 
visando relacionar os lugares da memória colonial sobre Angola com aquilo que vieram a ser os 
símbolos nacionais angolanos. A palanca real ou palanca negra gigante (Hipotragus niger varianis) é um 
antílope em extinção exclusivo do território angolano descoberto em 1916 pelo zoólogo britânico O. 
Thomas. 

Além de temática da literatura colonial sobre Angola, na sua vertente cinegética predominante no 
último quartel do século XIX e na primeira metade do século XX – quer em obras de ficção, quer 
científicas -, a palanca negra viria a marcar a sua presença em jardins zoológicos e museus portugueses. 
No Museu de Angola – actual Museu de História Natural -, criado em 1938 na Fortaleza de São Miguel, 
em Luanda, e transferido em 1956 para a Rua de Nossa Senhora da Muxima, ainda se encontra um 
exemplar embalsamado da palanca negra. Este animal, outrora ex-libris da Angola colonial, figurou no 
verso de notas de banco coloniais, nomeadamente na nota de 1 angolar emitida em 1926 pela Junta da 
Moeda de Angola – contrapondo-se ao retrato imaginário de Diogo Cão – e na nota de 1000 escudos 
emitida em 1956 pelo Banco de Angola, contrapondo-se ao retrato do governador Guilherme Augusto 
de Brito Capelo (1886-1891).  

Após a Independência de Angola, em 1975, a palanca negra real tornou-se logótipo da companhia aérea 
transportadora angolana TAAG. Seriam igualmente designados por Palancas Negras os atletas da 
Selecção Angolana de Futebol. Que transformações se foram operando na cultura angolana para que 
esta espécie zoológica se tenha tornado um símbolo nacional de Angola? 
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