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“A bandeira que hoje flutua é o 
símbolo da liberdade, fruto do 

sangue, do ardor e das lágrimas, e do 
abnegado amor do Povo angolano.”

Agostinho Neto
11-11-1975
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O Içar da Bandeira O Içar da Bandeira 
Poema dedicado aos heróis do Povo angolano

Quando voltei 
as casuarinas tinham desaparecido da 
cidade

E também tu 
Amigo Liceu
voz consoladora dos ritmos quentes da farra 
nas noites dos sábados infalíveis

Também tu 
harmonia sagrada e ancestral 
ressuscitada nos aromas sagrados do Ngola 
Ritmos

Também tu tinhas desaparecido 
e contigo 
os Intelectuais a Liga o Farolim as reuniões 
das Ingombotas 
a consciência dos que traíram sem amor

Cheguei no momento do cataclismo matinal 
em que o embrião rompe a terra humedeci-
da pela chuva 
erguendo a planta resplandecente de cor e 
juventude

Cheguei para ver a ressurreição da semente 
a sinfonia dinâmica do crescimento da ale-
gria nos homens

E o sangue e o sofrimento 
eram uma corrente tormentosa que dividia 
a cidade

Quando eu voltei 
O dia estava escolhido 
e chegava a hora 
Até o riso das crianças tinha desaparecido 
e também vós 
meus bons amigos meus irmãos 
Benge, Joaquim, Gaspar, Ilídio, Manuel 
e quem mais? - centenas, milhares de vós 
amigos 
alguns desaparecidos para sempre para 
sempre vitoriosos na sua morte pela vida

Quando eu voltei 
qualquer coisa gigantesca se movia na terra 
os homens nos celeiros guardavam mais 
os alunos nas escolas estudavam mais 
o sol brilhava mais 
e havia juventude calma nos velhos 
mais do que esperança era certeza 
mais do que bondade era amor
Os braços dos homens 
a coragem dos soldados 
os suspiros dos poetas 
Tudo todos tentavam erguer bem alto 
acima das lembranças dos heróis 
Ngola Kiluanji 
Rainha Ginga 
Todos tentavam erguer bem alto 
bandeira da independência

Cadeia de Aljube em Lisboa
Agosto de 1960

In Sagrada Esperança
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Revista homónima, o que constitui a 
concretização de um sonho adiado. 
Trata-se de um projecto que pre-
tende ser um veículo de divulgação 
do seu pensamento, vida e obra que 
se constituam como uma fonte de 
inspiração para as actuais e futuras 
gerações, no sentido da construção 
de um país próspero, desenvolvido, 
solidário, consciente da sua Histó-
ria e que respeite e valorize os seus 
valores culturais matriciais, o que 
corresponde ao legado do Dr. Agos-
tinho Neto cuja actualidade e perti-
nência são indesmentíveis.
A revista pretende ser, igualmente, 
um veículo de divulgação de tra-
balhos de investigação científica, 
artística e literária e um repositório 
documental sobre o Dr. António 
Agostinho Neto e da memória do 
percurso epopeico da história mo-
derna do nacionalismo angolano do 
século XX, que possa vir a servir de 
trabalhos futuros e referência para 
trabalhos académicos. E do mesmo 
modo, um veículo para manter in-
formado o leitor quanto à concreti-
zação de outras actividades atribuí-
das ao Memorial, o que constitui 
uma homenagem e um tributo do 
povo angolano, hoje irmanado nos 
símbolos da República e trilhando 
os caminhos da paz que se prenun-
ciou com a celebração do acordo de 
paz entre Angola e a então Repú-

Ao celebrarmos os 45 anos da 
proclamação da Indepen-
dência Nacional, pelo Dr. 

António Agostinho Neto, o MAAN 
apresenta o primeiro número da 
Revista Memorial, em edição espe-
cial, dedicada ao Fundador do Es-
tado e da Nação Angolana. 
Conhecer e promover a obra do Dr. 
António Agostinho Neto, o poeta 
da Sagrada Esperança e da Renún-
cia Impossível; conhecer e divul-
gar a obra daquele que perante a 
África e o Mundo proclamou a In-
dependência de Angola e foi o seu 
primeiro Presidente, para lá de ser 
um dever institucional, constitui 
uma obrigação, pois  o seu legado 
de humanista, homem de cultura, 
de homem que amou o seu povo e 
a sua cultura, de homem que viu 
para lá das nossas próprias frontei-
ras e para lá do seu próprio tempo, 
de homem  que declarou que no 
Zimbabwe, na Namíbia e na África 
do Sul estavam a continuação da 
nossa luta e que “o mais importante 
é resolver os problemas do Povo”, 
eternizam-se no imaginário social 
angolano, ultrapassam o nosso 
tempo e as nossas fronteiras.
Por tais razões, ao celebrarmos os 45 
Anos da Independência Nacional, 
quis o Memorial António Agostinho 
Neto homenagear o seu Patrono 
com este número especial da sua 
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Perfil Histórico

A construção da trajectória 
da vida de um homem 
da estatura de Agostinho 

Neto é tarefa complexa, porque 
nela se consubstanciam várias face-
tas que constituem um todo único, 
onde se confundem o estudante 
revolucionário, o poeta de uma 
sensibilidade extrema, o médico 
dotado de sentido humanista sem 
igual, o guerrilheiro convicto da 
sua estratégia, o estadista de mérito 
e cônscio dos ideais de liberdade, 
diplomata e teórico político pro-
fundamente prático no processo 
da Luta de Libertação Nacional de 
Angola, de África e dos povos opri-
midos do mundo. 

À beira do rio Cuanza, a Sul de Cate-
te, formou-se a povoação de Caxica-
ne, situada a cerca de 60 quilómetros 
de Luanda, onde nasceu António 
Agostinho Neto, a 17 de Setembro 
de 1922, de uma família culta, e vi-
veu em Caxicane durante oito anos, 
onde iniciou a instrução primária, 
tendo como professor o seu próprio 
pai, pastor metodista. Concluiu os 
estudos primários nos exames efec-
tuados na Escola Primária n.º 7 de 
Sousa Coutinho com uma classifica-
ção de 18 valores (distinto).
O reverendo Agostinho Pedro 
Neto, pai de oitos filhos, natural de 
Calomboloca, foi pastor evangéli-
co e professor em Caxicane, para 

O PRESIDENTE 
António Agostinho Neto
HOMEM LIBERTADOR E DE CONVICÇÕES 

INCONTORNÁVEIS 

[1922-1979]

O PRESIDENTE 

HOMEM LIBERTADOR E DE CONVICÇÕES 
INCONTORNÁVEIS 

“À beira do rio Cuanza, a 
Sul de Catete, formou-se 
a povoação de Caxicane, 
situada a cerca de 60 
quilómetros de Luanda, 
onde nasceu António 
Agostinho Neto, a 17 de 
Setembro de 1922”
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onde foi transferido em 1918, de-
pois de casar com a senhora Maria 
da Silva Neto, que foi professora 
primária. Ordenado presbítero 
em 1925, Agostinho Pedro Neto, é 
transferido para Luanda, em 1930, 
onde assume a chefia do pastora-
do da Igreja, residindo na Missão 
Evangélica. A 14 de Fevereiro de 
1934, um mês depois de Agostinho 
Neto ter feito o exame de instrução 
primária geral, fez a sua matrícula 
no Liceu Salvador Correia (hoje, 
Mutu-ya-Kevela). Aluno brilhante 
e estudioso exemplar, Agostinho 
Neto pelo seu sentido apurado de 
observação, percebeu que a for-
mação viria a contribuir para o 

seu desenvolvimento intelectual. 
A passagem pelas instituições socia-
lizadoras, particularmente a escola, 
levou Agostinho Neto a escrever arti-
gos para o jornal O Estudante, órgão 
dos estudantes do Liceu de Luanda. 
No sexto ano liceal venceu um con-
curso de poesia organizado pelo jor-
nal manuscrito O Jacaré. O prémio 
baseou-se no sistema de discrimina-
ção racial acentuado na sociedade 
colonial em Angola. Era um bilhete 
barato, de 6 escudos e 50 centavos, 
para o Cinema Colonial, no mus-
seque. Pois, no cinema “Nacional” 
frequentavam somente os europeus. 
A conclusão do sétimo ano do cur-
so liceal acontece em Janeiro de 

1944, aos 21 anos, com 15 valores, 
um ano antes de fundar o Centro 
Evangélico da Juventude Angolana 
(CEJA), de que foi presidente. O 
CEJA tinha como objecto promover 
actividades recreativas e despor-
tivas, trazendo a união aos jovens 
estudantes angolanos pelo que per-
mitiu a tomada de consciência dos 
problemas sociais e da realidade 
política colonial. Agostinho Neto 
também foi secretário do bispo Ral-
ph Dodge, com quem trabalhou e 
conviveu recebendo algum dinhei-
ro com que comprava os livros e o 
resto do material. A influência do 
bispo norte-americano sobre Agos-
tinho Neto terá sido igualmente 

“Agostinho Neto pelo 
seu sentido apurado de 
observação, percebeu 
que a formação viria 
a contribuir para o 
seu desenvolvimento 

intelectual”
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marcante na sua personalidade. O 
bispo era um líder excepcional da 
United Methodist Church, um ho-
mem de uma profunda humildade 
e de capacidade excepcional de 
auto-crítica, tendo sido declarado 
persona non grata pelas autorida-
des coloniais e era considerado um 
“revolucionário”. Ralph E. Dodge 
foi o líder da United Methodist 
Church em Angola de 1936 a 1950. 
Nascido em Iowa em 1907, educa-
do na Taylor University, na Boston 
University School of Theology e na 
Kennedy School of Missions, che-
gou a Luanda a 01 de Dezembro 
de 1936, com 29 anos de idade, a 
bordo do SS. Mouzinho, acompa-
nhado da sua esposa, Eunice Dod-
ge, depois de terem estado 3 meses 
em Lisboa a aprender português.
A preocupação de Agostinho Neto 
centra-se na formação superior, 
um feito difícil de concretizar pela 
inexistência de uma infra-estru-
tura universitária em Angola e os 
pais não terem recursos financeiros 
para custear uma bolsa de estudo 

externa. Em 1946 decidiu traba-
lhar para fazer poupanças de umas 
economias para continuar a estu-
dar. Com 22 anos feitos, Agostinho 
Neto concorreu a vários serviços 
(Fazenda, Saúde e outros) para se 
empregar como funcionário públi-
co, tendo sido admitido. 
Consequentemente, colocado pri-
meiro na Direcção do Distrito de 
Malanje dos Serviços de Saúde e Hi-
giene na área administrativa com a 
categoria de Aspirante, e dois anos 
depois foi transferido para o distri-
to do Bié. O Reverendo Agostinho 
Pedro Neto, pai, encontra-se nes-
ta altura na região dos Dembos, 
para onde foi transferido em mis-
são pastoral, sentiu-se mal no Piri. 
Regressa a Luanda, adoentado, 
onde veio a falecer no dia de 20 de 
Junho de 1946; os dois filhos mais 
velhos, Pedro Agostinho Neto e An-
tónio Agostinho Neto, não puderam 
acompanhar o funeral do pai por se 
encontrarem distantes de Luanda, 
em serviço no Bié e Malanje.
De 1940 a 1946, António Agostinho 

Neto publica no jornal O Estandarte, 
e no O Farolim em que faz ouvir a 
voz dos angolanos colonizados, des-
de a reivindicação do direito à justiça 
e à instrução dos nativos relegados ao 
segundo plano na ideologia colonial, 
em que o negro não podia ascender 
aos cargos de chefia e governo. Ou-
tras grandes questões vigentes na 
abordagem dos artigos publicados 
tem a ver com a problemática da paz, 
a necessidade de estudar a cultura 
angolana e a união dos angolanos.
Em O Estandarte onde se regista 
a sua maior colaboração, Agosti-
nho Neto publica: “O Segredo de 
Viver” (1940); “As Multidões Espe-
ram” (1943); “A Nova Ordem Co-
meça em Casa” (1944); “A Paz que 
Esperamos” (1945); “Instrução ao 
Nativo” (1946) e outros. Em O Fa-
rolim publica: “Uma Necessidade” 
(1946) e “Uma Causa Psicológica: 
a Marcha para o Exterior” (1946). 
Esta prestimosa colaboração de 
Agostinho Neto terá seguimento 
mesmo depois de estar a estudar 
medicina em Portugal, pois pre-

Perfil Histórico
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tende continuar inserido na classe 
de nativos letrados e contestatários, 
que defendiam valores nacionais 
próprios através dos quais viriam 
a sustentar a luta nacionalista que 
levaria Angola à independência.
A funcionar no distrito do Bié, Agos-
tinho Neto obtém uma bolsa de es-
tudo da Igreja Evangélica, dirigida 
pelo bispo Ralph Dodge, o que lhe 
permite embarcar para Portugal, 
em Setembro de 1947, no navio de 
carga Lobito, que foi propriedade 
da Companhia Colonial da Navega-
ção. Chegado a Portugal em Outu-
bro, matricula-se na Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coim-
bra, deixando uma Angola oprimi-
da pela força dos diplomas Carta 
Orgânica do Império Colonial Por-
tuguês e o Acto Colonial permitindo 
a pilhagem, contrato indígena, isto 
é, trabalhos forçados (semi-escra-
vatura) e violência de toda ordem; 
mas, os indícios de resistência contra 
o sistema político colonial figuram 
nos jornais como O Farolim, O Di-
reito, a revista Angola, nos organis-
mos culturais como a Liga Nacional 
Africana, Clube Atlético de Luanda 
e grupos carnavalescos. 
Em Coimbra, Agostinho Neto não 
teve dificuldade em se integrar no 
meio universitário, onde estava or-
ganizada a delegação de Coimbra 
da Casa dos Estudantes do Império, 
centro onde se discutiam as mais va-
riadas questões, desde a II Guerra 
Mundial, os problemas culturais, 
económicos e sociais, situação po-

lítica em Portugal e os problemas 
que se colocavam aos jovens colo-
nizados. A participação nas várias e 
prolongadas reuniões de convívio 
permitiu-lhe conhecer a actuação 
da então polícia política portuguesa 
(PVIDE, mais tarde PIDE) no esfor-
ço de impedir a literatura proibida 
e procurada, chegada às suas mãos 
e devoradas na solidão clandestina.
Agostinho Neto percebe muito cedo 
que o povo português também so-
fre com a repressão em muitos seg-
mentos sociais. A extrema pobreza, 
obscurantismo, a perseguição polí-
tica e a falta de direitos cívicos eram 
as mesmas existentes em Angola. 
Tira-se daí a razão formada e mais 
que suficiente para seguir uma luta 
não confundida entre o povo por-
tuguês e o sistema colonial e fascis-
ta. A rejeição, a revolta, a luta não é 
contra o povo português, mas con-
tra o colonialismo obsoleto. 
A 24 de Janeiro de 1948 é publica-
da a poesia “Ópio”, datada de 1947, 
na revista Meridiano, e que parece 
ser a primeira poesia de Agostinho 
Neto escrita em Portugal. Em 1948, 
Agostinho Neto é eleito secretário da 
direcção da Casa dos Estudantes do 
Império. Segue-se a publicação do 
artigo “A Vida Espiritual em Angola” 
(1949) em que defende a cultura na-
cional e critica as obras literárias que 
se apresentavam como uma cópia 
da literatura portuguesa. Na revista 
Mensagem n.º 2-4, de Outubro de 
1952, órgão da Associação dos Natu-
rais de Angola (Anangola), é publi-

cado um dos marcos da história da 
literatura angolana o conto “Náu-
sea” datado de 1950. Em 1951 pu-
blica reflexões, intituladas: “O Rumo 
da Literatura Negra” e “Introdução 
ao Colóquio sobre Poesia Angolana”, 
que seria para a revista projectada 
pelo Centro de Estudos Africanos.
Anos depois, Agostinho Neto trans-
fere-se de Coimbra para Lisboa e 
carrega uma responsabilidade de 
estudante, mas também de militan-
te antifascista e anticolonial na clan-
destinidade através do Movimento 
de Unidade Democrática (MUD 
Juvenil) sustentada por raízes da 
extrema-esquerda de oposição ao 
salazarismo. Durante o desenrolar 
do tempo reservado para a forma-
ção superior em Portugal, Agostinho 
Neto tem participação em revistas 
culturais de Angola no primeiro mo-
vimento literário angolano, o Movi-
mento dos Novos Intelectuais de An-
gola (MIA) que em 1950 ergueu-se 
em Luanda através da revista Men-
sagem, em Coimbra tem publicações 
no Meridiano, órgão da Delegação 
de Coimbra da Casa dos Estudan-
tes do Império; em Lisboa está re-
presentado no Caderno de Poesia 
Negra de Expressão Portuguesa de 
Francisco José Tenreiro e Mário de 
Andrade, em Poetas Angolanos de C. 
Eduardo (edição CEI), em Contistas 
Angolanos (edição CEI), em Cader-
nos de Poesia de Augusto Ferreira 
(edição CEI), de Paris na Antologia 
da Poesia Negra de Expressão Portu-
guesa de Mário de Andrade.

Agostinho Neto não teve dificuldade em se integrar no meio universitário, 
onde estava organizada a delegação de Coimbra da Casa dos Estudantes 

do Império, centro onde se discutiam as mais variadas questões, desde a II 
Guerra Mundial, os problemas culturais, económicos e sociais
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A militância antifascista e antico-
lonial de Agostinho Neto levada a 
cabo na clandestinidade virá a ser 
reveladora quando reunia assinatu-
ras para o apelo da Paz de Estocol-
mo entre as cinco grandes potências 
mundiais: China, EUA, França, Grã-
-Bretanha e URSS, e é preso pela 
primeira vez, em 1952, por um pe-
ríodo de três meses, acusado de ser 
portador de «panfletos subversivos». 
Por não existir nos autos interroga-
tórios da Polícia Internacional e de 
Defesa do Estado (PIDE) elementos 
suficientes que provassem qualquer 
culpabilidade que recomendasse a 
prorrogação do tempo de prisão 
preventiva, foi solto no dia 22 de 
Junho de 1952. 
As actividades políticas clandestinas 
são conciliadas com as actividades 
estudantis e a elaboração de artigos 
que reflectem a realidade cultural 
dos africanos angolanos, a denún-
cia dos actos de injustiça colonial e 
ridicularização das tradições ango-
lanas publicadas em revistas gene-
ralistas e culturais da época. 
Depois da prisão, Agostinho Neto 
tornou-se representante da juven-
tude das então colónias portugue-
sas junto do MUD Juvenil. O MUD 

Juvenil era um movimento de jo-
vens, aberto a todas as correntes de 
opinião ou crenças religiosas, com o 
objectivo de analisar os problemas 
da juventude e, a partir daí, propor 
medidas capazes de os resolver. De-
fendia a amizade entre os jovens de 
todo o mundo e, como movimento 
democrático, defendia a paz entre 
as nações. O governo colonial fas-
cista português e a PIDE tinham-no 
como um prolongamento do Partido 
Comunista Português. Na verdade, 
considerava-se um movimento legal, 
porque não contrariava a Constitui-
ção de 1933, nem a legislação então 
vigente. As suas actividades eram 
realizadas abertamente perante o 
público. Contudo, militância política 
inicia no MUD Juvenil como Agosti-
nho Neto declarou, mais tarde, em 
10 de Agosto de 1962, na sua I Con-
ferência de Imprensa em Léopold-
ville algum tempo depois da evasão 
da prisão domiciliar em Pedrouços, 
arredores de Lisboa, Portugal.
A PIDE para estancar e dispersar 
quaisquer tentativas de actividade 
que beliscasse o regime fascista de 
Salazar mobilizou “bufos” para es-
piar os passos de Agostinho Neto e 
de outros jovens, porque a polícia 

política fascista não gostaria de ver 
comprometida a propalada propa-
ganda de haver “harmonia”, que se 
vivia nas então “províncias ultra-
marinas portuguesas”. “Era neces-
sário neutralizar tudo à nascença”. 
Firme e tenaz consciente de estar 
a ser vigiado pela PIDE, Agosti-
nho Neto viaja ao estrangeiro, em 
1953, integrado na representação 
do MUD Juvenil que participa no 
IV Festival Mundial da Juventude, 
em Bucareste, na Roménia (orga-
nizado pela Federação Mundial da 
Juventude Democrática – FMJD) 
e no III Congresso Mundial dos 
Estudantes, em Varsóvia (ou pela 
União Internacional dos Estudan-
tes – UIE). Em Bucareste, Agosti-
nho Neto viria a ser o porta-voz dos 
estudantes africanos quando du-
rante a discussão reivindicou que 
cada colónia portuguesa desfilasse 
separadamente, em representação 
de cada uma das suas terras de ori-
gem. Desta maneira, pela primeira 
vez na história, cada colónia portu-
guesa desfilou isolada de Portugal, 
com a sua própria representação 
entregue a um único estudante que 
marchava precedido de um jovem 
romeno com o dístico do respectivo 

Vida Política Intensa:
 Perseguições e Prisões  Perseguições e Prisões 
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“Em fins de Novembro de 1954, Agostinho Neto desloca-se a Paris onde integra 
uma delegação constituída por António Espírito Santo, (de São Tomé e Príncipe), 
Noémia de Sousa (de Moçambique) e Roque Medina (da Guiné-Bissau) e que ia 

participar no I Encontro da Juventude Rural, em Viena de Áustria” 
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país. Agostinho Neto representou 
Angola, cabendo a Marcelino dos 
Santos a representação de Moçam-
bique, a Vasco Cabral a da Guiné-
-Bissau, a Luís Cabral a de Goa e 
a Guilherme Espírito Santo a de 
São Tomé e Príncipe. Regressado 
a Portugal, Agostinho Neto é elei-
to membro da comissão central na 
Quinta Assembleia de Delegados 
do MUD Juvenil, realizada em Se-
tembro de 1954, em Lisboa.
Em 1954, participa na fundação, 
em Lisboa, do Clube Marítimo Afri-
cano (CMA) que estabelece ligação 
entre estudantes e trabalhadores 
marítimos, utilizando estes como 
“correios clandestinos” entre a Me-
trópole, a África e o Brasil. 
Em fins de Novembro de 1954, 
Agostinho Neto desloca-se a Paris 

onde integra uma delegação cons-
tituída por António Espírito Santo, 
(de São Tomé e Príncipe), Noémia 
de Sousa (de Moçambique) e Roque 
Medina (da Guiné-Bissau) e que ia 
participar no I Encontro da Juven-
tude Rural, em Viena de Áustria. 
Agostinho Neto segue para Viena na 
qualidade de delegado e figura de 
destaque no MUD Juvenil. No seu 
regresso chegou a contactar clan-
destinamente os seus camaradas de 
luta: Mário de Andrade e Marcelino 
dos Santos, em Paris. Após chegar 
a Lisboa, em 9 Fevereiro de 1955 é 
preso pela segunda vez pela PIDE, 
na Pensão da Póvoa, - Rua D. Este-
fânia, 13-2.º andar. Os encarcera-
mentos começam no Forte de Caxias 
onde permanece cerca de dois me-
ses e meio, na cela n.º 11, seguida-

mente, a 14 de Agosto, é transferido 
para a Cadeia de Aljube, em Lisboa. 
Em face da situação cruel e violenta 
praticada pela PIDE, uma corren-
te de intelectuais conhecidos mun-
dialmente manifesta-se a favor da 
liberdade do poeta; o Presidente da 
República Portuguesa é confrontado 
com uma série de telegramas de pro-
testo enviados por jovens democratas 
e numerosos intelectuais franceses, 
em que se destacam: Jean-Paul Sar-
tre, Simone de Beauvoir, Henri Lefe-
bvre, Nicolás Guillén, Diego Rivera, 
Tristan Tzara, Elsa Triolet, Andres 
Kedros, Siqueiros e tantos outros. 
Devido ao seu prestígio internacio-
nal, Agostinho Neto é eleito Prisio-
neiro Político do Ano pela Amnis-
tia Internacional, em 1957. Após 
ter cumprido mais de dois anos de 
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prisão, Agostinho Neto, foi posto 
em liberdade sob caução pesada 
de 6 mil escudos, a 12 de Junho de 
1957, após julgamento, que teve 
início a 10 de Dezembro de 1956, 
no Tribunal Plenário do Porto. 
Em 10 de Dezembro de 1956 en-
quanto Agostinho Neto respondia 
em julgamento, em Angola fun-
diam-se vários movimentos patrióti-
cos para formar o Movimento Popu-
lar de Libertação de Angola (MPLA), 
que publica um Manifesto onde pro-
clama os seus objectivos, organização 
política que lançaria a luta armada 
do povo angolano contra o regime 
colonial e fascista de Salazar.
Despido de medo do monstro PIDE, 
Agostinho Neto retoma os contactos 
políticos com os seus antigos compa-
nheiros de luta para participar na 
fundação do clandestino Movimento 
Anti-Colonial (MAC), de que é um 
dos fundadores. O MAC procurou 
aglutinar as correntes independen-
tistas das várias colónias portuguesas 
e representá-las internacionalmente.

Em 1958, regista um abrandamento 
nas actividades políticas procurando 
recuperar o tempo e obter a licencia-
tura. Facto que ocorre a 27 de Outu-
bro de 1958, onze anos depois de se 
ter matriculado em Coimbra. Tinha 
então 35 anos, e Maria Eugénia, sua 
esposa, 23. Reunindo dois motivos 
de festa, casam-se no próprio dia 
da formatura. O casal Ruth e Lúcio 
Lara são os padrinhos da noiva e o 
casal Ernestina e Ivo Loio os padri-
nhos do noivo. De Outubro de 1958 
a Dezembro de 1959, Agostinho 
Neto fixa residência na Amadora, 
onde inicia o exercício de medicina, 
especializando-se em pediatria e fre-
quentou o curso de medicina Tropi-
cal no então Hospital Ultramar.
Tendo em conta os feitos já realiza-
dos e a sua determinação em rei-
vindicar politicamente à libertação 
de Angola e de todas as colónias 
portuguesas do jugo colonial, deci-
diu, corajosamente, não se acomo-
dar em Lisboa ou Paris, nem num 
outro país europeu; regressa a An-

gola em companhia da sua esposa 
e do seu filho Mário Jorge em fins 
de Dezembro de 1959 para organi-
zar os núcleos do MPLA. Instala-
-se em Luanda, na casa n.º 76 da 
então rua Ferreira do Amaral, no 
musseque bairro Operário, passan-
do a exercer medicina e política na 
clandestinidade. A chama acesa do 
Manifesto nacionalista contava com 
homens talhados para expandir em 
todo o território nacional apesar da 
repressão, Agostinho Neto, como 
chefe do MPLA em território ango-
lano, encabeça a realização de vá-
rios contactos e reuniões, de forma 
a agregar diversos grupos de que 
despontavam em Luanda à luz dos 
ideais de libertação, a maior parte 
deles ligados ao «processo dos 50» 
feitos prisioneiros pela PIDE, inter-
rogados e torturados, em 1959. O 
território da clandestinidade tinha 
sido penetrado primeiro por ango-
lanos amigos do colonialismo (bufos 
e traidores), segundo invadida pela 
polícia política colonial. O medo 
requeria mais atenção e secretismo 
para os nacionalistas em liberdade 
que teriam de desenvolver activi-
dades políticas com mais disciplina 
e uma ideia mais concreta da clan-
destinidade em que a constituição e 
funcionamento de um movimento 
nacional, seria condição indispen-
sável para fazer frente, em pé de 
igualdade com o poder colonial. 
A 8 de Junho de 1960, ainda não se 
tinham completado seis meses des-
de a sua chegada, o próprio director 
da PIDE, São José Lopes, irrompeu 
no seu consultório e prendeu Agos-
tinho Neto acusado de crime contra 
a segurança do Estado colonial. As 
reacções suscitadas pela prisão de 
Agostinho Neto tendiam para uma 
manifestação sangrenta; o regime 
colonial, receando as consequências 
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que poderiam advir da sua presen-
ça em Angola, mesmo sob prisão, 
transferiu-o para Portugal. Pouco 
tempo depois as autoridades colo-
niais enviaram Agostinho Neto para 
Cabo Verde como delegado de Saú-
de e outras regalias numa tentativa 
de calar a sua voz e sentir-se confor-
mado com o colonialismo.
Diante do quadro enfraquecido do 
nacionalismo angolano devido à re-
pressão e detenções de alguns líde-
res e fundadores dos movimentos e 
partidos políticos, o regime colonial 
é surpreendido, em 1961, quando 
militantes do MPLA que opera-
vam clandestinamente em Luanda 
põem em prática, na madrugada 
do dia 4 de Fevereiro o seu plano 
de assalto às prisões de Luanda, 
onde se encontravam encarcerados 
numerosos patriotas. A esta explo-
são da revolta popular seguiu-se a 
mais brutal repressão sobre o Povo 
angolano. Fotografias que por si 
só falam da repressão que se aba-
teu sobre o Povo angolano e vaza-
ram para a imprensa estrangeira. 
Foi precisamente por mostrar uma 
dessas fotografias a alguns amigos 
em Santiago, Cabo Verde, em que 
tropas coloniais exibiam a cabeça 
de um angolano, espetada num va-
rapau, que Agostinho Neto é preso, 
a 26 de Setembro de 1961, e trans-
ferido depois para a prisão de Alju-
be, em Lisboa, onde deu entrada a 
17 de Outubro de 1961. 
O MPLA lança então uma impla-
cável campanha em prol da sua 
libertação, apelando para a solida-
riedade mundial para com todos 
os prisioneiros políticos angolanos 
em Portugal. Sob esta forte pressão 
contra as autoridades fascistas subs-
crito pelos mais proeminentes in-
telectuais e prestigiados escritores 
ingleses, como Doris Lesing, Iris 

Murdoch, John Osborne, Angus 
Wilson, C. Day Lewis e outros, as 
autoridades fascistas viram-se obri-
gadas a libertar Agostinho Neto em 
24 de Março de 1962, na condição 
de prisão domiciliar em Lisboa. 
Neste mesmo ano obtém autoriza-
ção para exercer medicina em Lis-
boa, no Hospital de Santa Marta.
Vigiado pela PIDE com residência 
fixa, o MPLA com o apoio das for-
ças antifascistas portuguesas, põe 
em prática um plano de evasão. 
Agostinho Neto com a sua esposa 
e dois filhos, Mário Jorge e Irene 
Alexandra sai clandestinamente 
de Portugal num barco tipo iate 
conduzido por militantes do PCP, 

José Nogueira e Jaime Serra, no 
dia 30 de Junho. Chegaram à baía 
de Tânger, Marrocos, por volta da 
meia-noite, Ben Barka do parti-
do marroquino no poder, Istiklal 
recebeu a todos. No dia seguinte 
Agostinho Neto rumou para Ra-
bat, capital de Marrocos, onde foi 
recebido na sede da CONCP, por 
Mário de Andrade, Marcelino dos 
Santos e pelas autoridades mar-
roquinas, que terão facilitado a 
emissão do passaporte diplomá-
tico permitindo Agostinho Neto 
viajar para os Estados Unidos 
da América e outros países antes 
de ir para Léopoldville onde o 
MPLA tinha a sua sede no exterior.
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Em Dezembro de 1962 a primeira 
Conferência Nacional do Movimen-
to, realizada em Léopoldville, elegeu 
Agostinho Neto para a presidência 
do MPLA com um novo Comité 
Director. A partir de então dirigiu 
sempre com firmeza, inteligência e 
alto espírito de sacrifício e patrióti-
co a luta gloriosa do Povo angolano. 
Agostinho Neto pela sua capacidade 
visionária e diplomática realiza um 
périplo por várias capitais dando a 
conhecer o seu ideário político em 
busca de apoios, começando por 
Washington e seguindo-se Rabat, 
Argel, Tunis, Bona, Londres, Paris 
e Roma. A elevada consciência po-
lítica e patriótica será determinan-
te na liderança de Agostinho Neto 
para poder vencer todas as tentati-
vas imperialista de aniquilamento 
do MPLA em 1963. Depois de vá-
rios contactos por correspondência 
enviada para Holden Roberto, líder 
da UPA-FNLA, para uma unidade 
das forças patrióticas para combater 
o colonialismo nenhuma delas teve 
resposta, e mesmo com o esforço 
de mediação de alguns líderes de 
países africanos já independentes, 
o que não foi possível a criação de 
uma frente única. A influência da-

quela rejeição tinha mãos ocultas de 
dirigentes ao nível de governação 
que veio à tona mais tarde quando 
o primeiro-ministro do Congo Léo-
poldville, Cyrille Adoula, depois o 
general Joseph Desiré Mobutu re-
conheceram a UPA-FNLA e usaram 
a sua influência junto da OUA para 
reconhecer Holden Roberto e o seu 
Governo Revolucionário de Ango-
la no Exílio (GRAE), como o único 
representante do povo Angolano.
Agostinho Neto deixou de ter apoio 
das autoridades do Congo-Léopold-
ville, a sede do Movimento foi alvo 
de vandalismo, alguns membros 
foram desarmados e colocados na 
prisão. Os militares do MPLA que 
tentassem usar a passagem a norte 
para chegar à região dos Dembos 
eram atacados e mortos pelos mili-
tares do ELNA (UPA) coadjuvados 
por soldados das forças de Mobutu.  
Este ambiente conturbado forçará 
Agostinho Neto a transferir o Co-
mité Director do Congo-Kinshasa 
para o Congo-Brazzaville e lança-se 
numa ofensiva diplomática, apesar 
de figuras dissidentes do MPLA, 
Viriato da Cruz, Matias Miguéis 
e tantos outros se integraram no 
GRAE aumentando ainda mais o 

enfraquecimento do Movimento. 
Agostinho Neto, à frente do Comi-
té Director, procedeu à refundação 
do MPLA, e à abertura da Frente 
de Cabinda, a II.ª Região Político 
Militar, verdadeira forja dos qua-
dros político militares que iriam 
dirigir a guerra de libertação na-
cional. E incessantemente apelou à 
OUA para não ignorar a existência 
do MPLA, que se tinha lançado or-
ganizado no terreno para combater 
o colonialismo português, solicitan-
do que fosse ouvido em Dakar, ca-
pital do Senegal, na primeira reu-
nião de Conselho de Ministros da 
Organização de Unidade Africana, 
realizada em princípios de Agosto 
de 1963. Os esforços diplomáticos 
fizeram com que a OUA tomasse 
contacto directo com a realidade 
existente. Assim, o relatório do Co-
mité Tripartido da OUA elaborado 
depois de constatações em Braz-
zaville e às bases guerrilheiras do 
MPLA, foi apresentado na reunião 
do Conselho de Ministros reunido 
em Nairobi, Quénia, no qual se re-
conhece que o MPLA é um movi-
mento sério, dinâmico, tendo reco-
mendado o apoio técnico e material 
às suas frentes militares.

Condução da Luta de Libertação:
Diplomacia e Estratégia Político-MilitarDiplomacia e Estratégia Político-Militar

“O povo angolano demonstrou apoio total à liderança de Angola por Agostinho 
Neto. Comprometido pela causa mais nobre o de levar o povo angolano a 

liberdade da subjugação e semi-escravatura colonial”
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Com a abertura da Frente-Leste, 
III.ª Região Político Militar com-
preendendo as províncias de Moxi-
co, Cuando-Cubango e uma parte 
da Lunda-Norte e Lunda-Sul, dá-
-se o salto qualitativo que assinala 
a derrota do colonialismo em An-
gola. Em 1 de Julho de 1969, re-
gista-se um acontecimento de vul-
to na história da luta das colónias 
portuguesas pela Independência: 
a audiência do Papa Paulo VI a 
Agostinho Neto, Amílcar Cabral e 
Marcelino dos Santos. Os pilares da 
infâmia e insulto do regime fascista 
caíram por terra. Agostinho Neto 
não era mais um terrorista, um se-
paratista como fazia crer a propa-
ganda de guerra colonial, que mais 
ofendia a consciência dos angola-
nos. Após o 25 de Abril (Revolução 
dos Cravos), o MPLA, dirigido por 

Agostinho Neto, e o Movimento 
das Forças Armadas, que derrubou 
a ditadura em Portugal, assinaram, 
em Outubro de 1974, o cessar-fogo 
nas chanas do Lunhameje, provín-
cia do Moxico, onde o MPLA detin-
ha a hegemonia militar.

O Regresso e a Independência de 
Angola  
No dia 4 de Fevereiro de 1975, 
Agostinho Neto regressou a Luan-
da, sendo alvo da mais grandiosa 
manifestação popular de que há 
memória. O povo angolano de-
monstrou apoio total à liderança de 
Angola por Agostinho Neto. Com-
prometido pela causa mais nobre o 
de levar o povo angolano a liberda-
de da subjugação e semi-escravatu-
ra colonial, dirige pessoalmente a 
partir desse momento toda a acção 

contra as múltiplas tentativas de 
impedir a Independência do nos-
so país proclamando a Resistência 
Popular Generalizada. Após 14 
anos de vitoriosa luta armada con-
tra o colonialismo e imperialismo, 
o Povo angolano proclamou a 11 
de Novembro de 1975, na voz do 
seu querido guia, a Independência 
Nacional. Agostinho Neto foi inves-
tido como Presidente da República 
Popular de Angola.

O Novo País
Ao definir como objectivo estraté-
gico a construção de uma nova so-
ciedade sem exploradores nem ex-
plorados, Agostinho Neto encarna 
a vontade secular das massas popu-
lares de abolir as sequelas deixadas 
pelo colonialismo, lutando contra a 
dependência e o subdesenvolvimen-
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to. O processo de reconstrução na-
cional nos domínios político, econó-
mico e social torna-se então possível, 
continuando a assumir o Presidente 
da República, com a mesma firme-
za e determinação, a direcção desta 
nova fase. A melhoria das condições 
de vida de todo o Povo e a concre-
tização das suas aspirações mais le-
gítimas tornam-se a preocupação 
fundamental da direcção do país - e 
muito particularmente de Agosti-
nho Neto -, que firmemente aponta 
como factor decisivo o papel do tra-
balho de todo o povo na criação das 
bases materiais e técnicas da Demo-
cracia Popular rumo ao Socialismo. 
Ao encarnar o espírito pan-africa-
nista da liberdade, Agostinho Neto 
estende o apoio aos compatriotas 
africanos da África Sul, Namíbia e 
Zimbabwe oprimidos pelo colonia-
lismo racista do Apartheid.

O Herói Nacional  
Em Dezembro de 1977 realiza-se o 

I Congresso do MPLA. Tendo em 
conta as inúmeras qualidades de di-
rigente e de revolucionário dedica-
do à causa de todo o Povo angolano, 
Agostinho Neto é eleito presidente 
do MPLA - Partido do Trabalho, 
sendo assim reconhecida toda a sua 
dedicação à nobre causa da digni-
ficação e libertação da Pátria, do 
Povo e da Revolução Angolana. Na 
mesma ocasião, pela sua incontor-
nável convicção e maturidade po-
lítica inabalável, o I Congresso do 
MPLA, interpretando fielmente a 
vontade de todo o Povo angolano, 
outorga ao Presidente Agostinho 
Neto a mais honrosa distinção da 
República Popular de Angola – a 
Medalha de Herói Nacional. Esta-
dista e dirigente político corajoso, 
mas sereno e firme, a sua figura não 
se limita às fronteiras de Angola. Ela 
projecta-se no contexto africano e 
mundial sendo as suas concepções 
e práticas alvo de admiração, res-
peito e impulso à luta dos povos 

que no Mundo ainda estão subme-
tidos à humilhação e à exploração.

Um Homem de Cultura 
Agostinho Neto foi também um es-
clarecido homem de cultura para 
quem as manifestações culturais 
tinham de ser, antes de mais, a 
expressão viva das aspirações dos 
oprimidos, arma para a denúncia 
dos opressores e instrumentos para 
a reconstrução da vida. Os seus 
poemas são a prova dessa firme 
convicção. A atribuição do prémio 
Lótus, em 1970, pela Conferência 
dos Escritores Afro-Asiáticos, e ou-
tras distinções dadas a algumas das 
suas obras de poesia são mais um 
reconhecimento internacional dos 
seus méritos neste domínio. Tam-
bém a eleição de Agostinho Neto 
para presidente da União dos Es-
critores Angolanos (UEA) traduz a 
justa admiração dos homens de le-
tras do país pelo seu mais destaca-
do membro. As suas obras literárias 
estão traduzidas em inglês, francês, 
espanhol, russo e chinês. Agostinho 
Neto, sendo o primeiro presidente 
da União dos Escritores Angolanos, 
deixou orientações para o futu-
ro. As proposições teóricas sobre a 
Cultura Nacional encontram-se no 
ensaio “Uma Causa Psicológica: a 
Marcha para o Exterior”, publicado 
em O Farolim, 1946, em Luanda. 
Os seus discursos sobre a Literatu-
ra, sobre a Poesia e Artes Plásticas, 
sobre a Cultura Nacional ou sobre 
a Libertação Nacional, publicados 
pela União de Escritores Angola-
nos, servem como linhas orienta-
doras para as novas gerações de es-
critores, artistas, críticos literários e 
estudiosos, assim com a sua audácia 
continua a ser uma fonte de inspi-
ração e de orientação para as novas 
gerações, em Angola e no Mundo.  
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A Despedida
Já doente, Agostinho Neto percorre 
várias províncias do País como que a 
despedir-se do país que continua a 
seguir o seu legado. A 10 de Setem-
bro de 1979, morre numa mesa de 
operações do principal hospital de 
Moscovo, faltando uma semana para 
completar 57 anos de vida. Agosti-
nho Neto reuniu em si as qualidades 
mais nobres de escritor, médico, re-
volucionário, estadista, comandante 
de homens e ainda educador, mo-
desto e franco. Às 13 horas do dia 
11 de Setembro de 1979, o Povo 
angolano toma conhecimento do 
seu falecimento através das antenas 
da Rádio Nacional de Angola. No 
comunicado do Bureau Político do 
MPLA lia-se: «uma profunda angús-
tia e pesar e a maior comoção nos 
abalam nesta hora trágica».

Distinções Internacionais 
O reconhecimento internacional 
prestado ao Presidente Agostinho 
Neto como destacado estadista e 
revolucionário, traduziu-se tam-
bém pela atribuição de várias dis-

tinções que foram recebidas em 
nome do Povo angolano. Desta-
cam-se as seguintes:
•  Medalha de Ouro do Conselho 

Mundial da Paz, Juliot Curie, a 
28 de Abril de 1976;

•  Prémio Dimitrov, atribuído pelo 
Conselho de Estado da República Po-
pular da Bulgária, a Junho de 1976;

•  Medalha de Ouro da Ordem Playa 
Giron, atribuída pelo Conselho de 
Estado da República Socialista de 
Cuba, a 23 de Julho de 1976;

•  Medalha de Ouro da Cidade de 
Belgrado, a mais alta condecora-
ção da República S. Federativa da 
Jugoslávia, a 25 de Abril de 1977;

•  Grande Faixa da Ordem de Mérito, 
atribuída pela República Popular 
da Polónia, a 27 de Abril de 1977;

•  Prémio Internacional Lénine 
atribuído pelo Soviete Supremo 
da URSS, a 1 de Maio de 1977;

•  Título Doutor Honoris Causa 
atribuído pela Universidade de 
Lagos, Nigéria, a 19 de Janeiro 
de 1978, pelo seu contributo na li-
bertação do continente e também 
pelo reconhecimento de ser a sua 

poesia de um valor incalculável no 
despertar da consciência africana;

•  Título de Cidadão Honorário da 
República Popular de Moçambi-
que, a 30 de Setembro de 1978;

•  Medalha “17 de Novembro” atribuí-
da pela União Internacional dos Es-
tudantes, a 4 de Fevereiro de 1979;

•  Medalha de Ouro Seretse Khama 
pela SADC, a 28 de Agosto de 1995;

•  Medalha Ordem de Mérito pela 
Universidade de Iguaçu, Repú-
blica Federal do Brasil, a 2 de Ju-
nho de 1998;

•  Medalha de Ordem Real de Mu-
nomutapa pela República do 
Zimbabwe, a 17 de Abril de 2005;

•  Prémio “Mandela de Audácia” 
atribuída a título póstumo em 
2016, pelo Instituto Mandela, em 
reconhecimento pela contribui-
ção heróica na luta pelas inde-
pendências de Angola, Zimbabwe 
e Namíbia, pelo fim do apartheid 
na África do Sul e a consequente 
libertação de Nelson Mandela.

Fonte: Departamento de Investigação do 
Memorial António Agostinho Neto

“Já doente, 
Agostinho Neto 
percorre várias 
províncias do 
País como que 

a despedir-se do 
país que continua 

a seguir o seu 
legado”
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Os Passos de
Agostinho NetoAgostinho Neto

Setembro 17 - António Agostinho Neto nasce às cinco horas 
na aldeia de Caxicane, região de Icolo e Bengo, em Luanda. 
O pai, o pastor evangelista Agostinho Pedro Neto e a mãe a 
professora primária Maria da Silva Neto, tendo como fruto 
do casamento nove filhos: Pedro Agostinho Neto, António 
Agostinho Neto, Irene Agostinho Neto, Adriano Agostinho 
Neto, Elisa Agostinho Neto, Dionísio da Silva Neto, Maria 
Ruth da Silva Neto, José Agostinho Neto e Cândido Agosti-
nho Neto. Este último faleceu recém-nascido.

Janeiro 1 - Aos 21 anos de idade, António Agostinho Neto 
termina com 15 valores o 7.º ano do Liceu.
Antes de partir para Portugal publica no jornal O Estandar-
te: “A Nova Ordem Começa em Casa”.

1945 - Publica “A Paz que Esperamos” e “Instrução ao Nativo”.
1946 - Publica “O Segredo de Viver” e “As Multidões Esperam”.
Publica em O Farolim “Uma Causa Psicológica: a marcha 
para o exterior” e “Uma Necessidade”.

Janeiro 10 - António Agostinho Neto faz o seu exame da 4.ª 
classe (exame de instrução primária geral), tendo sido apro-
vado com a classificação de 18 valores.
Fevereiro 14 - Agostinho Neto faz a sua matrícula no Liceu 
Salvador Correia (hoje Mutu-ya-Kevela-Magistério Primário).

1922

1944

1945-1946

1934
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Setembro - Embarca para Portugal no navio de carga Lobito 
para frequentar a formação superior com uma bolsa de estu-
dos concedida pela Igreja Protestante Metodista. 
Outubro - Matricula-se na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Coimbra, onde inicia o curso de Medicina.
Surge o grupo que actua sob o lema “Vamos Descobrir An-
gola”, que dá origem ao Movimento dos Novos Intelectuais 
de Angola, de que Agostinho Neto é elemento integrante, 
embora vivendo em Portugal.

Em Coimbra, é eleito Secretário-Geral da Delegação da Casa 
dos Estudantes do Império (CEI).
Funda em Coimbra, com Lúcio Lara e Orlando de Albuquer-
que, a revista Momento, na qual colabora.

1949 - Publica na revista Meridiano, órgão da Delegação 
coimbrã da CEI, o ensaio: “Da Vida Espiritual em Angola”.
1950 - Quatro números da revista Mensagem, onde Agosti-
nho Neto colabora, são publicados em Angola, no órgão da 
Associação dos Naturais de Angola - Anangola (em kimbun-
du, An’Angola = Filhos de Angola).

1951 - Agostinho Neto, em parceria com Amílcar Cabral, 
Mário de Andrade, Marcelino dos Santos e Francisco José 
Tenreiro funda em Lisboa, clandestinamente, o Centro de 
Estudos Africanos, que visava actividades culturais e políticas 
para a comunidade africana.
É eleito representante das colónias portuguesas no seio do 
Movimento de Unidade Democrática (MUD) Juvenil.
No Centro de Estudos Africanos, em Lisboa, publica “O 
Rumo da Literatura Negra”, e a “Introdução ao Colóquio 
sobre Poesia Angolana”.

1947

1948

1949-1950

1951
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Março 23 - Preso pela primeira vez pela PIDE, em Lisboa, 
quando recolhia assinaturas a favor da paz, num documento 
em que se defendia um pacto entre as cinco grandes potên-
cias mundiais: China, EUA, França, Grã-Bretanha e URSS,  
reunidos em Estocolmo, Suécia. Esteve encarcerado durante 
três meses, já na qualidade de dirigente do MUD Juvenil.

Fevereiro 9 - Volta a ser preso no Forte de Caxias, por ter rei-
vindicado o direito de os estudantes das «províncias ultrama-
rinas» desfilarem separadamente em representação das suas 
terras de origem no IV Festival Mundial da Juventude, em 
Bucareste, Romênia, em 1953, e por  participar na V Assem-
bleia do MUD Juvenil na qual foi eleito membro da Comissão 
Central, em 1954.
Agosto 14 - É transferido para a cadeia da PIDE, no Porto.
Petição de protesto subscrito por vários intelectuais franceses 
e residentes em França a exigir a sua libertação imediata.

Setembro - Realiza-se em Paris o I Congresso de Escritores 
e Artistas Negros, no qual participam escritores das colónias 
portuguesas, tais como Mário Pinto de Andrade, e onde foi 
lamentada a ausência de Agostinho Neto.
Dezembro 10 - Fundação do Movimento Popular de Liber-
tação de Angola (MPLA) em Luanda, a partir da fusão de 
vários movimentos patrióticos, encontrando-se Agostinho 
Neto, nessa data, nas prisões de Lisboa.
Agostinho Neto e outros prisioneiros são interrogados no I.º 
Juízo Criminal do Porto, o julgamento do chamado «Proces-
so dos 52».

Publica na revista Meridiano n.º 10-Ano VIII, da Casa dos Es-
tudantes do Império, o ensaio intitulado “A propósito do Teatro 
de Keita Fodéba”. O mesmo ensaio voltou a ser publicado na 
revista Angola n.º XIX -148, órgão da Liga Nacional Africana.

1952

1955

1956

1953

Cronologia
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Junho 12 - É solto da prisão da PIDE e regressa à liberdade.
António Agostinho Neto é eleito «Prisioneiro Político do Ano» 
pela Amnistia Internacional. 
Torna-se um dos fundadores do Movimento Anti-Colonial 
(MAC), que congrega uma acção revolucionária das cinco 
colónias portuguesas:  Angola, Guiné, Cabo Verde, Moçam-
bique e S. Tomé e Príncipe.

Outubro 27 - Obtém a licenciatura pela Faculdade de Medi-
cina de Lisboa.
Casa com Maria Eugénia Neto, sua esposa e companheira de 
luta para a libertação dos africanos do sistema colonial. Os 
padrinhos foram Ivo Loio, da parte do noivo, e Lúcio Lara, 
da parte da noiva. 

Novembro 9 - Nasce o seu primeiro filho, Mário Jorge Neto, 
em Lisboa.
Dezembro - Acompanhado pela sua esposa e filho, regressa 
a Luanda onde abre um consultório médico, no musseque 
Bairro Operário e efectua vários contactos políticos com os 
nacionalistas da clandestinidade, a maior parte deles encarce-
rados pela PIDE, no que é conhecido por «Processo dos 50».

Junho 8 - É preso pela PIDE, pela terceira vez, no seu con-
sultório médico, em Luanda, por continuar a desenvolver 
actividade política subversivas contra a segurança do Estado 
colonial português. Transita para a cadeia em Lisboa, Portu-
gal. Pouco tempo depois é deportado para Cabo Verde e fica 
instalado na Vila de Ponta do Sol, ilha de Santo Antão como 
subdelegado de Saúde. Mais tarde é transferido para a Praia, 
na ilha de Santiago, até Outubro de 1962.
Na direcção do MPLA, em território angolano, envia Manuel 
Pedro Pacavira a Brazzaville numa missão política clandesti-
na com o objectivo de encontrar-se com Lúcio Lara.
Julho 9 - É eleito Presidente de Honra do MPLA.

1957

1958

1960

1959
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Fevereiro 4 - Início da Luta Armada de Libertação Nacional, 
onde se coloca em prática o plano de assalto às prisões de 
Luanda para a libertação dos prisioneiros nacionalistas diri-
gentes e fundadores de movimentos e partido políticos para 
a Independência de Angola. Os ataques estendem-se à Emis-
sora Oficial de Angola.
Julho 23 - Nasce em Lisboa a sua filha Irene Alexandra. 
Setembro 17 - No dia do seu 39.º aniversário, Maria Eugénia 
Neto, desembarca em Cabo Verde e Agostinho Neto recebe 
dos seus braços mais um rebento, fruto do amor sob uma 
vida cheia de sobressaltos e vicissitudes pela causa da liberta-
ção e Independência de Angola.
Setembro 26 - Volta a ser preso, pela quarta vez, em Cabo 
Verde, acusado de ter mostrado uma foto, onde tropas colo-
niais portuguesas exibiam a cabeça de um guerrilheiro ango-
lano espetada num varapau.
Outubro 10 - É transferido para Lisboa.
Outubro 17 - É encarcerado na prisão do Aljube.
Aberta uma campanha internacional em prol da libertação 
de Agostinho Neto. A revista Présence Africaine dedica um 
número especial a Angola e condena severamente as autori-
dades fascistas portuguesas, expondo o receio pela vida dos 
prisioneiros, incluindo Agostinho Neto, formulando um ape-
lo universal contra os torturadores da PIDE.
Os escritores e intelectuais de várias partes do mundo mani-
festam-se em sua defesa como é o caso do apelo da Conferên-
cia das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas 
(CONCP) para a libertação de Agostinho Neto.
Manifestações de protesto contra a prisão de Agostinho Neto 
são publicadas no The Times, os subscritores são figuras de 
mais elevada craveira intelectual, como o historiador Ba-
sil Davidson; os romancistas Day Lewis, Doris Lessing, Iris 
Murdoch, Angus Wilson, Alan Silitoe; o poeta John Wain; 
o crítico de teatro inglês Kermeth Tynan; e os dramaturgos 
John Osborne e Arnold Wesker.

1961
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A pressão internacional em solidariedade a Agostinho Neto é 
grande e o Estado colonial liberta-o, mas sob vigilância com 
residência fixa na capital portuguesa.
Junho - Chega a Marrocos, fugido de barco de Portugal com 
a sua esposa Maria Eugénia Neto e os filhos, Mário Jorge e 
Irene Alexandra, operação organizada pelo Partido Comu-
nista Português (PCP) a pedido do MPLA: Agostinho Neto 
inicia uma viagem aos Estados Unidos da América e outros 
países antes de ir para Léopoldville (Kinshasa), onde o MPLA 
tinha a sua sede no exterior.
É eleito Presidente do MPLA durante a I Conferência Nacio-
nal do Movimento, que mais tarde se instalaria forçadamente 
em Brazzaville.

Fevereiro 17 – 20 - Assiste em Roma (Itália) ao lançamento de 
uma colectânea de poemas de sua autoria, organizada e tra-
duzida por Joyce Lussu, intitulada Con Occhi Asciuti (Com 
os Olhos Secos).
Maio - Participa em Adis Abeba na conferência constitutiva 
da Organização de Unidade Africana (OUA).
Junho a Agosto - Enfrenta momentos difíceis na sua lide-
rança por conspirações de forças externas que pretendiam 
extinguir o MPLA; expulso do Congo-Kinshasa, que dá total 
apoio à FNLA, obrigando a transferir a Delegação do MPLA 
de Léopoldville a Brazzaville.
Agosto - Chefia uma delegação do MPLA na participação 
da Conferência de Ministros dos Negócios Estrangeiros da 
OUA, lançando-se em actividades diplomáticas para impedir 
decisões favoráveis da OUA ao GRAE de Holden Roberto em 
detrimento do MPLA.
Sob direcção de Agostinho Neto deu-se a abertura da 2.ª Re-
gião Político-Militar, em Cabinda, onde se formam quadros 
da luta de libertação.

1962

1963
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Janeiro 3 – 10 - Realização da Conferência de Quadros em 
Brazzaville.
5 - Nasce a sua última filha Leda.
Junho - Chefia uma delegação do MPLA em visita de 15 dias 
à República Popular da China.

Abril 25 - Revolução em Portugal pondo fim o sistema co-
lonial dando lugar ao reconhecimento da autodeterminação 
dos povos colonizados.
Outubro 21 - A presença dominante das forças armadas do 
MPLA nas chanas do Leste levam o governo Português e 
o MFA a assinar o acordo de cessação de hostilidades, que 
põe fim à guerra entre o MPLA e o governo português, no 
Lunya-meje (Moxico).
A obra Sagrada Esperança é publicada na versão inglesa, com 
tradução de Marga Holness, em Dar-es-Salam, Tanzânia.

Abre uma nova Frente no Leste de Angola - a 3ª Região Po-
lítico-Militar, no Moxico, extensiva às regiões do Cuando-
-Cubango e parte da Lunda.

A obra Sagrada Esperança é publicada em servo-croata, em 
russo e chinês. Transfere a sua família para Dar-es-Salaam 
onde permanece até 1975.

António Agostinho Neto (MPLA) em companhia de Amílcar 
Cabral (PAIGC) e Marcelino dos Santos (FRELIMO), é rece-
bido em audiência pelo Papa Paulo VI, em Roma.
É-lhe outorgado o prémio Lotus pela IV Conferência dos Es-
critores Afro-Asiáticos.

Outubro 27 – 30 - Participa na I Reunião Plenária do Comité 
Director do MPLA, realizada na base Kitexe II, na Zâmbia.
Novembro - O IV Congresso de Escritores Afro-Asiáticos 
atribui-lhe o prémio «Rota».

1964

1974

1966

1968

1969

1971
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Janeiro 5 - António Agostinho Neto assina o acordo de prin-
cípio entre MPLA, FNLA e UNITA, em Nakuru, no Quénia, 
para o estabelecimento de conversações conjuntas com o Go-
verno português.
15 - Assinatura dos Acordos de Alvor subscritos pelo MPLA, 
FNLA e UNITA e os representantes de governo provisório 
português, que estabelece a data da Independência de Angola.
Fevereiro 4 - Regressa a Luanda, onde é recebido pelo povo 
em apoteose sem precedente na História de Angola.
Março – Novembro - Luanda regista vários incidentes cau-
sados pela FNLA; não se põe de parte a influência externa 
e tumultos raciais resultando na morte de inúmeras pessoas. 
Agostinho Neto lidera a resistência popular e apela à mobili-
zação geral do povo para se opor à invasão do país por forças 
estrangeiras, pelo Norte e pelo Sul, que procuram impedir o 
MPLA de proclamar a Independência.
Novembro 11 - Proclama a Independência de Angola e é in-
vestido ao cargo de Presidente da República Popular de An-
gola, Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Populares 
de Libertação de Angola e Presidente do MPLA.
Dezembro 10 - Funda a União dos Escritores Angolanos, da 
qual foi Presidente até à data do seu falecimento.

Março 27 - O exército invasor Sul-Africano é expulso de An-
gola pelo que manda festejar com o “Carnaval da Vitória”.

1977
Dezembro 10 - Funda o MPLA - Partido do Trabalho.
1978
Janeiro 8 - Discurso na União dos Escritores Angolanos com 
orientação sobre a Cultura Nacional, mais tarde instituído 
Dia da Cultura Nacional.

Junho – Julho 26.06 a 03.07 - Preside a cerimónia do encer-
ramento da 6ª Conferência dos Escritores Afro-Asiáticos. 
Setembro 10 - Agostinho Neto falece em Moscovo.

Fonte: DAI

1975

1976

1977-1978

1979
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MEMÓRIAS DE
ROBERTO DE 
ALMEIDA SOBRE

AGOSTINHO 
NETO

Sabemos que quando jovem, viveu 
em casa de D. Maria da Silva, mãe de 
Agostinho Neto e sua parente direc-
ta. Que memórias tem dessa época? 
Foi um momento particular da mi-
nha juventude, em que, pelo fac-
to dos meus pais não viverem em 
Luanda e eu ter que continuar os 
estudos, fiquei alojado em casa da 
minha tia Maria da Silva Neto, que 
era a mãe do saudoso Presidente 
Agostinho Neto. Essa casa - que fi-
cava no bairro Operário e ainda lá 
está, é agora o Centro Cultural Dr. 
Agostinho Neto - albergava vários 
jovens provenientes de várias par-
tes do país e em situação semelhan-
te à minha que, por não terem os 
pais cá a viver e terem de continuar 
a estudar, também foram alojados, 
foram viver na mesma casa que 
eu. Nessa altura, Luanda era uma 
cidade característica dos tempos 
coloniais, em que havia cidadãos 
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curso de Medicina, que estava a fre-
quentar em Lisboa. Alguns de nós 
subscrevemos esse abaixo-assinado. 
Sabíamos, portanto, a situação em 
que Agostinho Neto se encontrava 
fora do país e comentávamos entre 
nós essa situação. Sabíamos que não 
era a primeira vez que ele era preso 
e o quanto isso pesava na conclusão 
do seu curso e os atrasos que sofria 
por causa disso. Mas a nível familiar 
falávamos pouco, principalmente a 
mãe, a D. Maria da Silva Neto, a 
minha tia, não se queixava, não fa-
lava, pelo menos connosco. Talvez 
por sermos jovens, mais novos. Tal-
vez com outras pessoas ela falasse.

Nessa altura, já tinha noção da 
grandeza de Agostinho Neto? 
Sim, já tinha, pelo facto de que sa-
bia que ele tinha estado preso vá-
rias vezes e comentávamos isso a 
nível familiar. Comentávamos que 

angolanos de várias camadas so-
ciais, mas a maioria eram cidadãos 
de nível médio num bairro muito 
frequentado, com muitas casas de 
baile, com prostitutas à volta e, por 
isso mesmo, frequentado, também, 
por militares e soldados portugue-
ses que vinham a Angola combater. 
Foi nesse ambiente que nós vive-
mos nesses anos. Eu vivi no bairro 
Operário de 1955 a 1959, embora 
muito antes disso já frequentasse o 
bairro e depois disso também mui-
tas vezes me desloquei, por razão 
das amizades que eu tinha. Então, 
neste ambiente a nossa vida foi feita 
em casa da D. Maria da Silva Neto, 
que, como sabem, era professora 
primária e também muito religio-
sa. Frequentava a Igreja todas as 
semanas, era metodista e nós, na-
turalmente, também a acompanhá-
vamos em algumas dessas saídas. E 
fomos crescendo nesse ambiente. 

Éramos livres, não tínhamos pres-
sões de natureza nenhuma, mas 
claro que tínhamos que contribuir, 
prestando serviços em casa. Havia 
dias que um estava escalado para 
comprar o pão, outro para lavar a 
louça, outro para pôr a mesa, etc. 
Mas eram trabalhos que nós fazía-
mos, a par dos nossos estudos, sem 
grandes constrangimentos.

O que se ouvia sobre Agostinho 
Neto nas lides familiares? 
Bom, nessa altura, Agostinho Neto 
não estava cá. Sabíamos que ele es-
tava preso. Creio que, nessa altura, 
esteve preso por duas ocasiões. Re-
cordo-me que numa dessas ocasiões 
circulou pela casa um abaixo-assina-
do que era dirigido ao ministro do 
Ultramar, salvo erro, para que lhe 
fosse restituída a liberdade e, salvo 
erro também, para que ele fosse 
autorizado a fazer uns exames do 
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ele tinha ideias contrárias aos in-
teresses do regime português de 
Salazar e, naturalmente, estávamos 
conscientes da sua luta, da luta em 
que ele já estava empenhado.

Pode dizer-se que Agostinho Neto 
influenciou essa veia militante que 
há em si? 
Naturalmente. Apesar da idade, 
tinha aí os meus 14 ou 16 anos, 
estávamos perfeitamente conscien-
tes. Eu, o José Mendes de Carvalho 
(Hoji-Ya-Henda), vivia lá connos-
co, o Lázaro Diogo, um jovem dos 
Dembos, o Jacob Caetano, que veio 
a ser o “Monstro Imortal”, cresce-
mos todos nesse ambiente e estáva-
mos conscientes da luta que estava 
em preparação, dos problemas e 
das dificuldades que tínhamos que 
vencer e, também, da contribuição 
que teríamos de dar, depois de de-
vidamente preparados.

Quando se fala de Agostinho Neto 
que memórias lhe vêm? 
Embora seja primo directo, eu só 
conheci Agostinho Neto em 1959, 
quando ele, já depois de acabar o 
curso, regressou ao país, já casado 
com a camarada Maria Eugénia. 
Nessa altura é que fisicamente no-
sencontramos.

E onde foi esse encontro? 
Foi em casa da mãe dele, onde eu 
vivia. Ele chegou e ficou lá uns dias 
até arranjar casa onde morar. En-
tão, durante esses dias, vivemos lá.

E como foi esse convívio com 
Agostinho Neto? 
Víamo-lo com muito respeito. Vía-
mos, assim, como algo sobrenatu-
ral. Não é por razão de ser família 
ou não, mas pelo pouco que nós sa-
bíamos o que já lhe tinha sucedido 
na vida, do que ele estava a fazer a 
bem de Angola, a favor de todos os 
angolanos, nós já o tínhamos numa 
escala superior. Não era uma pes-
soa que se chegasse e se ficava assim 
“taco a taco”. Porque para nós era 
uma pessoa muito mais alta, muito 
mais adulta. E era, naturalmente. 
Por isso as nossas abordagens na-
quela altura, o que nós falávamos, 
aproveitando um momento ou 
outro, era mais sobre os nossos es-
tudos. Ele interessava-se pelo que 
estávamos a estudar, como era o 
ambiente no liceu, a relação com os 
colegas, tanto angolanos como não 
angolanos. Falávamos sobre essas 
questões. Não me lembro de ele fa-
lar connosco directamente sobre a 
situação de Angola, politicamente, 
porque éramos miúdos. Mas claro 

que isso influenciou o nosso pensa-
mento e a nossa vida a partir daí. 
Já antes tínhamos conhecimento 
de várias situações, porque antes 
de morar no bairro Operário, mo-
rei no Marçal, ali ao pé da D. Rosa, 
onde havia a lagoa do Moreira, e 
então nós já conhecíamos aquele 
ambiente da rusga geral, daqueles 
problemas que havia no musse-
que e que afectava a vida de todo 
o angolano. Naquela altura, e nesse 
ambiente, nós fomos formando a 
nossa consciência de que era pre-
ciso modificar aquela situação em 
que vivíamos, tínhamos consciência 
que o ambiente não era favorável 
aos angolanos, que tinham poucas 
oportunidades na sociedade de 
então. Tínhamos consciência de 
que o colonialismo português fazia 
tudo para não deixar o angolano 
ascender socialmente. Tínhamos 
conhecimento das dificuldades que 
havia para conseguirmos boa for-
mação, bons estudos, boas escolas. 
Tínhamos consciência da dificul-
dade de conseguir bom emprego e 
aqui devo dizer que nós privamos 
muito, enquanto estudantes do li-
ceu – pelo ambiente que tínhamos 
ao sábado à tarde, no largo por de-
trás do hotel Trópico, quando jogá-
vamos à bola com jovens da nossa 

Testemunhos

Ele interessava-se pelo que estávamos a estudar, como 
era o ambiente no liceu, a relação com os colegas, 
tanto angolanos como não angolanos.
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idade que serviam como criados 
nas casas daqueles senhores, que 
viviam ali nas redondezas e que ti-
nham vindo de localidades do inte-
rior para estudar aqui, em Luanda, 
à noite,  já que de dia tinham de 
trabalhar - trocávamos impressões 
e íamos forjando uma amizade.

Qual foi a sua primeira grande ini-
ciativa política? 
A primeira iniciativa política mes-
mo foi uma distribuição de panfle-
tos, em meados de 1958, porque 
em casa da minha tia também vivia 
a minha irmã, Deolinda Rodrigues 
e então ao nosso nível o contacto 
era mais terra-a-terra.

Como era essa relação militante de 
dois jovens irmãos? 
Não posso dizer que militei com 
Deolinda Rodrigues, porque ela 
era mais velha que eu. Fazia alguns 
pequenos trabalhos que ela me pe-
dia. E não me pedia como irmão, 
pedia a mim e pedia aos outros (ri-
sos). Éramos todos arregimentados 
para distribuir panfletos, levar car-
tas ao correio, entre outras tarefas. 
Eu nem sabia se ela pertencia a al-
gum movimento, se estava ligada a 
alguma actividade, porque ela era 
muito discreta na sua acção e, na-

turalmente, esses eram cuidados 
que tinha que ter naquela altura, 
porque uma pessoa descuidava-se, 
dizia qualquer coisinha, e a coisa 
podia ser perigosa. Mas, a primeira 
grande relação (política) que tive-
mos com a Deolinda Rodrigues foi 
uma manifestação, em que os alu-
nos do Salvador Correia eram obri-
gados a participar – numa altura 
em que os territórios coloniais que 
Portugal tinha na Índia, “Goa, Da-
mão e Dio, bem como os enclaves de 
Dadra e Nagara Veli, começaram 
a ser objecto de ataques da União 
Indiana, bem como um caso no ac-
tual Benin, sobre o forte português 
de São João Baptista de Ajudá que 
tinha sido ocupado”. Então os por-
tugueses exigiam que os estudan-
tes fossem manifestar também. 
Mas alguns iam contra essa 
vontade e decidimos con-
versar com a Deolinda. 
Ela esclareceu-nos que 
não éramos obrigados 
a participar dado o 
relacionamento en-
tre Angola e Por-
tugal. Mas era em 
casa que falávamos, 
ela era muito dis-
creta. De maneira 
simples organizava 



34

convívios onde acabava arregimen-
tando várias pessoas para coisas 
mais importantes.

No seu entender, a nação angolana 
prestou a devida homenagem ao 
Presidente Agostinho Neto?
Aos poucos vai prestando, levou 
muito tempo, e temos aí, hoje, fi-
nalmente, o Memorial Dr. António 
Agostinho Neto. É uma obra gran-

diosa, que está à dimensão do He-
rói Nacional que é Agostinho Neto. 
Mas, se há alguma coisa mais que 
pode ser feita, é a divulgação do 
seu pensamento. Mesmo a nível da 
formação das novas gerações, talvez 
devia haver cursos específicos sobre 
Agostinho Neto em alguns níveis de 
escolaridade. Devia ser introduzida 
no curriculum escolar, no conteúdo 
dos livros, para inculcar nas mais 

jovens gerações alguma coisa sobre 
quem foi António Agostinho Neto.

No seu entender, a África já pres-
tou o tributo devido a Angola, 
depois de todo o empenho de se 
transformar «Angola na trinchei-
ra firme da revolução em África», 
quando na Namíbia, no Zimbabwe 
e na África do Sul estava a conti-
nuação da nossa luta?

Testemunhos
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Agostinho Neto, para além de ter 
sido o herói da libertação de An-
gola e pai da Independência, deu 
um apoio incomensurável, inesti-
mável à liberdade da Namíbia, do 
Zimbabwe e também à erradicação 
do apartheid na África do Sul. Isso 
é sabido. Essa contribuição hoje é 
cada vez mais reconhecida, sobre-
tudo aqui na nossa região, na re-
gião Austral de África. Mas mesmo 

assim, pensamos que ainda não é o 
reconhecimento que integralmen-
te devia ser dado a Angola, ao país 
que suportou até várias vicissitudes 
por causa do seu apoio aos movi-
mentos de libertação, nesta zona, 
como à própria figura de Agosti-
nho Neto, que foi o impulsionador 
dessa libertação, que foi o defensor 
intransigente da luta de libertação 
dos povos em África e não só. Nós 
sabemos que Agostinho Neto teve 
uma visão muito ampla sobre a luta 
de libertação dos povos, foi assim 
mesmo durante aqueles anos antes 
da luta pela Independência. Ele já 
tinha círculos de amizade muito 
mais distantes, com povos de outras 
regiões para além de África. Lem-
bramo-nos aqui do secretário-geral 
do partido Comunista do Uruguai, 
Rodney Arismendi, que esteve cá 
várias vezes. Lembramo-nos de 
outras figuras que vieram aqui ao 
encontro de Agostinho Neto, pro-
venientes de diferentes países do 
mundo, da Europa, da América, 
da Ásia. Enfim, nós tivemos, sem 
dúvida, a felicidade de termos en-
contrado em Agostinho Neto um 
Presidente com uma visão global 
da nossa luta e também com a visão 
esclarecida de que a nossa luta não 
estaria completa sem a libertação 
de vários outros povos do mundo. 
Por isso, quando eu digo que o re-
conhecimento actual ainda não é 
aquele é porque sentimos que, às 

vezes, ainda há alguma modéstia 
em enaltecer a figura de Agostinho 
Neto. Felizmente, o Presidente José 
Eduardo dos Santos é também, 
como continuador dessa política, 
no plano externo, e a ele também 
devem ser tributadas as devidas 
honras e o devido reconhecimento, 
por ter sabido colocar-se à altura do 
tempo vivido na luta de libertação 
dos povos.

Há alguma coisa mais sobre Agos-
tinho Neto que nos queira contar?
O que retenho de Agostinho Neto 
é a sua firmeza. Até entre os mili-
tantes do MPLA muitos tratavam, 
comumente, como teimosia. Muitos 
diziam «o velho é muito teimoso», 
porque ele quando fazia as suas re-
flexões e chegava a determinadas 
conclusões, ficava nessa posição até 
conseguir os resultados que queria 
obter. Muitas vezes alguns dos seus 
companheiros o abandonaram nas 
suas ideias, mas mesmo assim ele 
prosseguiu. Continuou a defender 
aqueles princípios intransigente-
mente e essa não era uma obstina-
ção cega, era uma convicção que 
nascia da justeza das suas ideias. Ele 
tinha absoluta confiança que aque-
las eram ideias justas e que valia a 
pena lutar por elas, defendê-las, se 
necessário, até à morte. Foi essa po-
sição que sempre admirei.

Agostinho Neto, para além de ter sido o herói da 
libertação de Angola e pai da Independência, deu 
um apoio incomensurável, inestimável à liberdade da 
Namíbia, do Zimbabwe e também à erradicação do 
apartheid na África do Sul.

Por: Stella Silveira, Angop
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MEMÓRIAS DE
SAM NUJOMA 
SOBRE

AGOSTINHO 
NETO

Qual é o sentimento neste momento 
em que acaba de visitar o Memorial? 
Estou muito impressionado por 
ver a beleza arquitectónica deste 
imponente edifício, construído por 
cientistas políticos, por nela estar 
reflectida claramente a história e a 
contribuição de Agostinho Neto na 
luta de libertação de Angola, da Na-
míbia, da África do Sul e de outros 
povos oprimidos e explorados não 
só de África, como também da Ásia e 
das Américas. Gostaria de expressar 
os meus agradecimentos ao Presi-
dente José Eduardo dos Santos, ao 
seu Executivo e ao Povo angolano 
por construírem o Memorial em ho-
menagem ao Herói Nacional.

Sente-se satisfeito pelos feitos da 
sua geração. Conta-nos a génese 
da amizade com Agostinho Neto 
para se lançarem na luta para a In-
dependência da Namíbia? 

Por: Marcelo Sebastião
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O primeiro encontro ocorreu na 
Tanzânia. Logo depois partimos 
para Lusaka, em 1964, para a cele-
bração da Independência da Zâm-
bia. Após a Independência, o Presi-
dente Agostinho Neto convidou-me 
para visitar Angola. Quando cá che-
guei, ele pegou-me numa das mãos, 
voltou-se para mim e disse: «meu ir-
mão, vamos lutar a partir de Angola 
para tirar os racistas sul-africanos 
que ocupam a Namíbia ilegalmen-
te». Seriamente a olhar para mim, 
continuou: «temos uma fronteira 
longa que divide os nossos dois paí-
ses». Como líder da Organização 
dos Povos do Sudoeste de África 
(SWAPO), senti-me mais reforçado. 
Quando cheguei a Luanda viajá-
mos com um dos aviões da TAAG 
para o Lubango, Namibe e Cuan-
do-Cubango. Nestas regiões, Agos-
tinho Neto, nas vestes de Coman-
dante em Chefe das Forças Armadas 
Populares de Libertação de Angola 
(FAPLA) orientou todos os coman-
dantes para prestar todo o apoio 
fundamental às forças armadas da 
SWAPO. E voltou-se para mim, di-
zendo: «Estas são as áreas que tens 
para preparar as tuas tropas». E 
assim se iniciou o processo de luta 
com todo o apoio e solidariedade 
do meu grande irmão, o Presidente 
Agostinho Neto. Faço parte de uma 
geração de autores da História de 
Libertação da África e continuamos 
a contribuir no progresso político 
e económico para o bem-estar dos 
nossos países. É uma satisfação.

Qual é a batalha que fez história no 
percurso de toda a luta que levou à 
Independência na Namíbia? 
É a histórica Batalha do Cuito Cua-
navale, onde se encontravam as 
FAPLA, um batalhão do Exército 
Popular de Libertação da Namíbia 

(PLANO), braço armado da SWA-
PO, e os internacionalistas cubanos. 
Naquela batalha imensa de fogo 
e trovões havia todo tipo de ins-
trumento moderno de guerra. As 
tropas racistas sul-africanas bom-
bardearam Moçambique, Lesotho, 
Botswana, Zâmbia e Zimbabwe cau-
sando milhões de mortos. O exér-
cito das Forças de Defesa da África 
do Sul (SADF) detinha o arsenal 
bélico mais sofisticado da África: 
tanques, blindados, jactos, caças ou 
morteiros foram usados aí. Mas, a 
grandeza da estratégia militar das 
FAPLA esmagou o exército super 
equipado dos racistas sul-africanos, 
foram humilhados, não resistiram 
e sentiram-se obrigados a assinar 
a resolução 435/78 da ONU sobre 
a Independência da Namíbia. Por 
isso mesmo, considero que a Ba-
talha do Cuito Cuanavale foi uma 
“III Guerra Mundial”. Honra e 
glória ao pensamento libertador de 
Agostinho Neto. O povo angolano 
deve orgulhar-se e participar, sem 
excepção, na exaltação desta figura 
ímpar de África e do mundo.

Como vê Angola de hoje? 
O Executivo angolano está a inves-
tir em infra-estruturas básicas que 
asseguram bem o desenvolvimento 
económico e social de Angola, que 
não se parece com Angola de antes, 
de 30 anos para cá. Acredito que de-
pois de ultrapassar a fase de recons-

trução do país, Luanda será a cidade 
mais bela do continente africano.
O senhor Presidente acaba de ofe-
recer uma fotografia emoldurada 
em que está com Agostinho Neto. 
O que significa a imagem? 
Retrata a sequência do meu primei-
ro encontro com o Presidente Dr. 
Agostinho Neto, em Dar-Es-Salam, 
na Tanzânia, onde tudo começou. 
Este encontro ocorreu em Março 
de 1976, em Luanda. Ofereci a fo-
tografia ao Conselho de Adminis-
tração do Memorial Dr. António 
Agostinho Neto para enriquecer o 
acervo conservado no museu des-
te Memorial. Lembro-me como se 
fosse hoje as palavras de Neto: «No 
Zimbabwe, na Namíbia e na África 
do Sul está a continuação da nossa 
luta». Também aprendemos com 
ele: «De Cabinda ao Cunene um 
só Povo, uma só nação» e «A Luta 
Continua, a Vitória é Certa» (risos).

Como avalia as relações de coope-
ração entre Angola e a Namíbia no 
plano do desenvolvimento? 
As relações são excelentes. Am-
bos os países estão concentrados 
no processo de desenvolvimento 
económico e social. Mas eu penso 
que cada um de nós deve trabalhar 
mais no reforço ao combate con-
tra a erradicação da pobreza, do 
analfabetismo, das epidemias e dos 
conflitos armados que continuam a 
assolar a África.

“Considero que a Batalha do Cuito Cuanavale foi 
uma “III Guerra Mundial”. Honra e glória ao 

pensamento libertador de Agostinho Neto”





O Pensamento Libertador de

Agostinho NetoAgostinho Neto
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O PENSAMENTO LIBERTADOR DE 

“Nós vamos fazer tudo o que é possí-
vel para ajudar o povo da Namíbia, 
para ajudar o povo do Zimbabwe, 
para ajudar o povo da África do Sul 
a encontrar também a independên-
cia que nós temos hoje”, Saurimo, 
08 de Junho de 1979. “As lutas dos 
povos da Namíbia, do Zimbabwe e 
da África do Sul, principalmente, 
têm exigido uma contínua dedica-
ção por parte do povo angolano”, 
na recepção oferecida ao Secre-
tário-Geral ONU, 16 de Julho de 
1979, Luanda. “Temos problemas 

Testemunhos

Agostinho NetoAgostinho Neto

a resolver dentro de África. Temos 
de auxiliar aqueles povos que ainda 
estão em luta para sua independên-
cia, pela sua libertação, na Namíbia 
e no Zimbabwe”, Menongue, 27 de 
Julho de 1979. 
Marcadamente visível, Angola te-
ria que unir forças para contribuir 
grandemente na luta de libertação 
de uma grande parte da região 
Austral e do Continente Africano, 
de modo geral, sob a dominação do 
apartheid. Assim indicava o pensa-
mento estratégico e humanista do 

Chefe de Estado da então Repú-
blica Popular de Angola, Dr. Agos-
tinho Neto. Mesmo depois da sua 
morte, Angola, já sob a direcção do 
Presidente José Eduardo dos San-
tos, deu continuidade à política de 
fundador da Nação, conforme es-
clareceu, na Zâmbia, em Outubro 
de 1979: “Nós, na nossa região, na 
África Austral, temos os problemas 
de libertação nacional da Namíbia, 
do Zimbabwe e da África do Sul. E 
não deixaremos de seguir os ensi-
namentos do Presidente Agostinho 

Por: Marcelo Sebastião | Alice Beirão
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“Nós, na nossa região, na África Austral, temos os problemas de libertação 
nacional da Namíbia, do Zimbabwe e da África do Sul. E não deixaremos de 

seguir os ensinamentos do Presidente Agostinho Neto e continuaremos a prestar 
a nossa ajuda, o nosso apoio material a estes povos oprimidos”
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Neto e continuaremos a prestar a 
nossa ajuda, o nosso apoio mate-
rial a estes povos oprimidos”. Na 
sequência da epopeia da luta de re-
sistência contra o regime racista de 
Pretória, a SWAPO foi reconhecida 
como representante oficial do povo 
da Namíbia em 1973. O regime de 
Pretória tentava justificar os seus 
ataques contra Angola com pre-
texto da luta contra a Organização 
dos Povos do Sudoeste de África 
(SWAPO), dirigida por Sam Nu-
joma sem se importar com o facto 

As autoridades angolanas, no âmbito dos laços 
de amizade e cooperação, têm rubricados acordos 
com as autoridades namibianas nos domínios da 
agricultura, pescas, protecção e segurança, minas, 
energia, educação, finanças, comércio, turismo, 
transportes, ciência e tecnologia, marinha, desporto, 
cultura, cooperação diplomática e sector jurídico.

Testemunhos
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de que essa organização lutava pela 
libertação da sua pátria, de ter sido 
reconhecida pela ONU como o úni-
co representante legítimo do povo 
namibiano e de contar com o apoio 
maioritário da comunidade inter-
nacional. Na realidade, o objectivo 
dos racistas era desestabilizar Ango-
la, dificultando com isso – e com a 
ocupação da Namíbia – a influên-
cia revolucionária exercida sobre a 
maioria negra da África do Sul. Em 
Setembro, o Conselho de Seguran-
ça da Organização das Nações Uni-
das (ONU) adoptou a resolução 
435/78 sobre a independência da 
Namíbia, que previa o cessar-fogo 
naquele país, a retirada das tropas 
sul-africanas e a realização de elei-
ções livres controladas pela ONU; 
no entanto, o regime do apartheid 
ignorou a resolução e continuou a 
ocupar ilegalmente aquele país.
O exército das Forças de Defesa da 
África do Sul (SADF) era um cor-
po armado desenvolvido ao longo 
de seis décadas e que tinha partici-
pado em duas sangrentas guerras 
mundiais ao lado da Inglaterra, 
pelo que constituía, de longe, a for-
ça mais bem organizada, equipada 
e treinada de África. Além disso, a 
indústria militar de Pretória era ca-
paz de abastecer mais de 90% das 
necessidades de material bélico do 
país e produzia armas de infantaria, 
artilharia e morteiros, incluindo ar-
tilharia reactiva, carros blindados, 
tanques ligeiros e médios, aviões de 
exploração, caça-bombardeiros li-
geiros, meios navais e de outro tipo.
Entre os meios de artilharia de cam-
panha das Forças de Defesa da Áfri-
ca do Sul (SADF) estava o canhão 
de longo alcance G5 com calibre 
de 155 mm que, naquela altura, 
aos olhos de muitos especialistas, 
era considerado o melhor do mun-

do. Tinham no seu equipamento 
militar moderno os caça-bombar-
deiros de marca Impala, os Mirage 
de produção francesa da primeira 
linha, utilizados pela Força Aérea 
Sul-Africana (SAAF) mísseis do tipo 
R-60, canhões autopropulsados G-6 
de 155 mm, lança-mísseis múltiplos 
Valkyrie. Todo este poderoso ar-
senal bélico foi colocado em acção 
para neutralizar as FAPLA, dar lu-
gar a expansão e perpetuação da co-
lonização de África pelo apartheid.
O fim da longa Batalha do Cuito 
Cuanavale, a 23 de Março de 1988, 
vergou um dos regimes mais reac-
cionários da história moderna, o 
regime racista do apartheid. Pretó-
ria detinha um dos sistemas de ex-
ploração mais cruéis do continen-
te. A vitória acabou com o mito da 
invencibilidade dos sul-africanos, 
e demonstrou o inegável: que não 
tinham sido capazes de vergar pela 
força um país recentemente inde-
pendente e tecnicamente atrasado; 
que um exército negro africano lhes 
tinha feito frente com valor e firmeza 
– as Gloriosas FAPLA. A Batalha do 
Cuito Cuanavale constitui um mar-
co histórico para a região Austral 
do continente africano e do mundo, 

uma vez que permitiu a abolição do 
regime de apartheid na África do 
Sul, a independência da Namíbia 
e a libertação de Nelson Mandela, 
líder do Congresso Nacional Afri-
cano (ANC), depois de 27 anos de 
encarceramento na Ilha de Robben 
Island, que dista 12 quilómetros do 
porto da Cidade do Cabo. 
A República da Namíbia é um país 
da África Austral limitado a Norte 
por Angola e Zâmbia, a Leste pelo 
Botswana, a Sul pela África do Sul e 
a Oeste pelo Oceano Atlântico. Em 
Novembro de 1989, foram realiza-
das as eleições supervisionadas pe-
las Nações Unidas que Sam Nujo-
ma e a SWAPO venceram. Nujoma 
tomou posse, em 21 de Março de 
1990, data que foi escolhida como 
O Dia da Independência da Na-
míbia. As autoridades angolanas, 
no âmbito dos laços de amizade e 
cooperação, têm rubricados acor-
dos com as autoridades namibianas 
nos domínios da agricultura, pes-
cas, protecção e segurança, minas, 
energia, educação, finanças, comér-
cio, turismo, transportes, ciência e 
tecnologia, marinha, desporto, cul-
tura, cooperação diplomática e sec-
tor jurídico.

A Batalha do Cuito Cuanavale constitui um marco 
histórico para a região Austral do continente africano 

e do mundo, uma vez que permitiu a abolição do 
regime de apartheid na África do Sul, a independência 
da Namíbia e a libertação de Nelson Mandela, líder do 

Congresso Nacional Africano (ANC).

Testemunhos
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A POLÍTICA EXTERNA DO
PRESIDENTE AGOSTINHO NETO:

A política externa de Angola duran-
te os anos do governo do presiden-
te Agostinho Neto foi construída 
sobre a célebre frase: «Na Namíbia, 
no Zimbabwé e na África do Sul 
está a continuação da nossa luta», 
preceito que deixa claro a preocu-
pação do Presidente Neto com a in-
tegração regional na África Austral.
Neste sentido, é necessário salien-
tar a enorme importância que teve 
o discurso de Agostinho Neto no 

sentido do não-alinhamento - lem-
brando que por não-alinhamento 
entendia-se que não seria possível 
a outro país instalar bases militares 
em território angolano, e Agostinho 
Neto deixou isso claro no discurso 
do dia da independência, quando 
disse que «A política externa da Re-
pública Popular de Angola, baseada 
nos princípios de total independên-
cia, seguidos desde sempre pelo 
MPLA, será de não alinhamento»2 

É natural que logo após a Inde-
pendência a preocupação maior 
do Movimento consistisse em ser 
reconhecido pela comunidade 
internacional como legítimo re-
presentante do país. E este reco-
nhecimento, para além daquele 
que viria individualmente por 
parte de cada Estado, deveria ad-
vir, principalmente, da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).
O discurso de independência já fa-

Por uma Integração Regional 
na África (1975-1979)**

**  Texto revisto - In Actas do Colóquio Internacional Sobre a Vida e Obra do Dr. António Agostinho Neto, Arquivo Nacional 
de Angola, Luanda, 2009, pp. 159-166.

1     Doutoranda na Université Sorbonne Paris IV, com tese de doutoramento sob o título «O papel da URSS em Angola: entre 
ideologia e política militar (1975-1992)».

2    Discurso da proclamação da Independência, às zero horas de 11 de Novembro de 1975, (p. 14).

Por: Kelly Cristina Oliveira de Araújo1
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zia parte da política diplomática de 
Neto, que pretendia provar aos or-
ganismos internacionais que Ango-
la não seria palco de uma neocolo-
nização cubana ou soviética, e desta 
forma pleitear o reconhecimento 
do MPLA como legítimo governan-
te de Angola Independente. 
Devemos aqui mencionar que a ac-
tuação da OUA em relação à inde-
pendência de Angola proclamada 
pelo MPLA foi bastante ambígua - 
havia um grande número de países-
-membros que consideravam que a 
FNLA, e consequentemente a UNI-
TA dentro de uma coligação entre 
os dois movimentos, eram mais «ge-
nuinamente africanos» e legítimos 
do que o MPLA, e havia um enor-
me esforço por parte destes para 
provar que o apoio que o MPLA 
recebia da URSS e de Cuba só po-
dia ser entendido como uma neo-
colonização do território angolano.
Para além disso, havia o problema 
das fronteiras para gerir. Tanto na 
fronteira Norte, quanto na Sul havia 
conflitos que desestabilizavam o po-
der do Presidente Agostinho Neto.
É neste momento que o Presiden-
te opta pela inserção de Angola 
no grupo supranacional Linha da 
Frente, formado por cinco Estados 
africanos. Neto percebeu que atra-
vés deste grupo Angola ganharia 

mais força para negociar os apoios 
materiais e diplomáticos para a luta 
contra os governos minoritários da 
África Austral, e as guerras que tra-
vavam nas fronteiras.
A Linha da Frente era constituída 
por Angola, Zâmbia, Moçambique, 
Botswana e Tanzânia, e orientou seu 
discurso para o «combate contra as 
forças imperialistas», assinalando a 
necessidade indispensável do não-ali-
nhamento nas relações Leste-Oeste, 
ainda que, em maior ou menor grau, 
estes países estivessem de alguma 
forma ligados ao Bloco de Leste. 
A principal acção da Linha da Fren-
te foi a luta pelo fim do regime do 
apartheid na África do Sul e pela 
independência da Namíbia. De fac-
to, a organização foi também criada 
para proteger os países da África 
Austral dos anseios da África do Sul 
de construir uma constelação de 
Estados sob sua influência. Angola 
era o principal país a actuar neste 
cenário, já que além de estar nas 
bordas do apartheid, era a porta 
para alcançar a África Central. Por 
este motivo era primordial a acção 
militar e diplomática do governo 
angolano, no sentido de travar o 
avanço dos exércitos de Pretória 
em direcção à África Central. 
Esta preocupação ficou clara no 
discurso da admissão de Angola na 

ONU, proferido por José Eduardo 
dos Santos a 10 de Dezembro de 
1976 na circunstância de Ministro 
das Relações Exteriores, quando ao 
mesmo tempo que denunciou os 
ataques que Angola sofria, justificou 
a presença dos apoios socialistas:
«O imperialismo, não satisfeito com a in-
vasão que nos fazia pela fronteira Nor-
te, reforçou aí os contingentes e o ma-
terial bélico e enviou para o nosso país 
bandos de mercenários e invadiu-nos a 
Sul com os exércitos neonazis e racistas 
de Vorster. Essas invasões de Angola 
pelo Norte e pelo Sul foram testemu-
nhados silenciosamente pela maioria 
dos países que seguiam o nosso processo 
de libertação. Em nenhum momento os 
Estados Unidos e os seus satélites pro-
testaram contra tais violações flagrantes 
do direito internacional e da soberania 
do nosso povo. Perante a violência das 
invasões, a República Popular de An-
gola não hesitou em fazer apelo à soli-
dariedade internacionalista dos países 
amigos e progressistas. É assim que a 
nosso pedido, surge a pronta resposta 
internacionalista da maioria dos países 
socialistas e dos países progressistas de 
África, destacando-se indiscutivelmente 
o apoio decisivo da União Soviética e da 
República de Cuba» (p.9).
Angola deixava definitivamen-
te de ser uma região periférica 
para transformar-se numa peça 
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importante do conflito mundial, 
a ponto do embaixador da URSS 
nos Estados Unidos, Anatoly Do-
brynin3, dizer que Angola chegou 
a ser, em fins da década de 1970, 
o ponto de controvérsia mais im-
portante entre americanos e so-
viéticos, no quadro das interfe-
rências em conflitos externos, e 
foi uma das responsáveis pelo fa-
lhanço da política de detente pra-
ticada pelos dois países no período.
A partir de 1976, Paulo Teixeira Jor-
ge assume oficialmente as responsa-
bilidades pela política externa de An-
gola, uma vez obtida a admissão de 
Angola na Organização da Unidade 
Africana (conquistada em Fevereiro 
de 1976), e nas Nações Unidas (ad-
mitida em Dezembro de 1976).
Houve intensas conversações entre 
os enviados do governo de Neto 
com os responsáveis da diplomacia 
norte-americana. Era um desejo 
do Presidente Neto estabelecer re-
lações diplomáticas com os Estados 
Unidos, caminho que poderia fazer 
cessar os ataques que Angola vinha 
sofrendo por parte da África do Sul. 
Arménio Ferreira - amigo pessoal, e 
enviado especial de Neto aos EUA 
– e Paulo Jorge angariaram simpa-
tias para a questão angolana, como 
a de Zibgnew Bzerzinski, que tinha 
sido conselheiro político do Depar-
tamento de Estado, ou de Donald 
Mc Henry, Deputado Representan-
te dos Estados Unidos no Conselho 
de Segurança da ONU. Sendo que 
este último chegou mesmo a admitir 
que a acção de Angola em relação ao 
problema da Namíbia estava a ser 
primordial para a resolução do mes-
mo. Mas, não houve acordo possível 

para a normalização das relações en-
tre o governo do MPLA em Angola 
e a administração de Jimmy Carter.
Lembrando que as acções dos EUA 
logo a seguir à independência de 
Angola ainda eram tímidas, já que 
vinham de um colapso na Indochi-
na e do escândalo de Watergate, o 
que, por outro lado, encorajou as 
intervenções de Cuba e da URSS 

no continente africano. Após um 
curto período de recolhimento, os 
norte-americanos retomaram a sua 
política e conflitos externos na ad-
ministração de Carter, que se con-
solidou com agressividade a partir 
da chegada de Reagan à presidên-
cia dos EUA. 
Paralelamente, Neto praticava 
uma política diplomática de inte-

3  Dobrynin, Anatoly. In Confidence.Moscow’s ambassador to America’s six cold war presidents (1962-1986). New York, Time 
Books, 1995.
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racção com o mundo periférico, 
como o demonstra a acolhida em 
Luanda do Congresso da Organi-
zação da Solidariedade dos Povos 
da África e Ásia, realizado em Fe-
vereiro de 1976. Tendo sido re-
cém-admitido na OUA, este acto 
poderia ser interpretado como 
uma afirmação do governo do 
MPLA em Angola. E Neto valeu-
-se do momento para discursar na 
abertura reiterando a política de 
não-alinhamento, como vemos:
«Reafirmamos a nossa adesão completa 
à política de não-alinhamento. Não te-
mos nenhuma intenção, nem isso nos foi 
solicitado, de permitir o estabelecimento 
de bases militares que não sejam estrita-
mente no interesse da defesa nacional. 
Não temos a menor intenção de nos 
inscrevermos no contexto dos diferendos 

entre blocos militares, embora estejamos 
interessadíssimos na limitação das armas 
estratégicas, na política de distensão e na 
criação de um clima de paz e confiança 
entre todos os países do mundo» (p.24).
A verdade é que na sua fala está o 
tom de quem sabe da importância 
geoestratégica que o país ocupa 
nas relações Leste-Oeste, e uma 
admissão pública de neutralidade. 
No entanto, nesse mesmo discurso 
Neto chama a atenção para o facto 
de que as independências de An-
gola e Moçambique «diminuam as 
zonas de influência imperialista», o 
que de facto quer dizer que a opção 
socialista desencadeia uma reacção 
por parte da África do Sul, que ga-
nha o apoio dos Estados Unidos. 
O que ocorria é que Angola era 
vista como um possível centro difu-

sor da política soviética em África, 
estando a meio caminho da África 
Central, e nas bordas do apartheid 
sul-africano. Por outro lado, fazia 
parte da política de pressão militar 
da União Soviética em relação aos 
Estados Unidos o apoio às guerri-
lhas independentistas e, depois, a  
instalação de governos de orienta-
ção socialista em áreas do chamado 
mundo em desenvolvimento. Desta 
forma, inscrito no contexto da bi-
polaridade mundial da guerra fria, 
os EUA alimentavam com financia-
mentos e armamentos a luta con-
duzida pela África do Sul contra os 
vizinhos socialistas recém-indepen-
dentes: Angola e Moçambique. 
Para a África do Sul havia uma du-
pla justificativa para as incursões 
que fazia dentro do território an-
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golano: a protecção de uma barra-
gem construída em acordo com o 
regime colonial português, a bar-
ragem de Ruacaná-Calueque, no 
rio Cunene, na fronteira de Ango-
la com a Namíbia então governa-
da por Pretória. E, somado a isto, 
alegavam a busca por quadros da 
SWAPO, movimento que conduzia 
a luta armada pela independência 
da Namíbia e do Zimbabwe. 
No cenário internacional ficaram 
mais frequentes nos discursos do 
Presidente Neto o reiterar de que a 
solução para o problema da África 
Austral estava nas independências 
da Namíbia e do Zimbabwe e, con-
sequentemente, no enfraquecimen-
to do regimento do apartheid. 
E na questão do gerenciamento das 
fronteiras, os problemas diminuem 
a partir de Agosto de 1978, quando 
Neto consegue assinar um acordo 
de não-agressão com Mobutu, o 
que lhe permite fazer um balanço 
positivo de suas relações fronteiri-
ças numa entrevista que concede à 
televisão búlgara: 
«Quer dizer que a paz foi feita com o 
Zaire, (…), donde enfim partiram actos 
de agressão que nós tivemos que repelir. 
Por outro lado, temos a esperança que a 
partir da Namíbia, (…) a solução virá 
dentro em breve e, certamente, com essa 
modificação política nós poderemos ter 
a garantia, com uma Namíbia indepen-
dente, de ter também uma tranquilidade 
na fronteira Sul. A fronteira Leste está 
garantida no sentido de paz e tranquili-
dade porque temos boas relações, excelen-
tes relações, com a Zâmbia, e temos ain-
da, por outro lado, muito boas relações 
de solidariedade, de cooperação, com a 
República Popular do Congo» (p.96).
Sobre as relações com os países 
africanos, elas ficam cada vez mais 
vinculadas ao posicionamento polí-
tico dos mesmos dentro do contex-
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to global da guerra fria. E quanto 
mais os Estados Unidos apoiassem 
a África do Sul, mais a política de 
Neto ia sendo empurrada para o 
bloco encabeçado pela União So-
viética, já que ali obtinha apoio mi-
litar e logístico para fazer frente aos 
ataques do exército sul-africano. 
Assim, o Presidente Neto reafirma 
relações com alguns países africa-
nos ligados ao bloco de leste, bem 
como a sua lealdade ao socialismo 
no seu discurso na 25.ª Sessão dos 
Chefes de Estado da OUA, em Ju-
lho de 1978, onde lemos: 
«A Jugoslávia, a União Soviética e 
Cuba enviaram-nos armas, oficiais e 
soldados. Esta foi a força principal que 
nos ajudou a resistir contra a ofensiva 
sul-africana. (…) Alguns países afri-
canos ajudaram-nos também. Quais são 
esses países? A República Democrática 
da Guiné com um batalhão, armas e 
meios logísticos. Nós somos muito gra-
tos ao Presidente Sékou Touré por esta 
ajuda. A República da Guiné-Bissau 
forneceu-nos soldados, oficiais e meios 
de defesa antiaérea. Nós somos muito 
gratos ao Presidente Luís Cabral. Mo-
çambique, a Nigéria, a Argélia envia-
ram-nos meios militares. Mas a ameaça 
contra Angola ainda persiste. (…) Eu 

gostaria de dizer que os meios técnicos 
e militares irão aumentar, e que logo 
nós estaremos aptos a responder a toda 
agressão contra o nosso país, vinda do 
céu ou do inferno. (…) O MPLA-Par-
tido do Trabalho é marxista-leninista. O 
povo angolano está disposto a construir 
o socialismo científico em Angola. É 
uma opção. Eu não estou aqui para me 
explicar. Eu estou aqui para informar 
de uma maneira clara. Nós optamos 
pelo socialismo. Nós, em Angola, somos 
socialistas e independentes. (…) E é so-
bre a base deste reconhecimento ideológi-
co e político que nós poderemos coexistir. 
É a partir desta realidade que é necessá-
rio encontrar o que há de comum entre 
nós. E o que está em primeiro lugar, é o 
interesse dos povos africanos». 
Se passarmos em revista o ano de 
1978, com a quantidade de investi-
das militares (3 grandes: Operação 
Bruilof, Operação Seijag, Operação 
Reindeer) que sofreu Angola por 
parte da África do Sul com o apoio 
dos Estados Unidos, é absolutamen-
te compreensível que o Presidente 
Agostinho Neto tenha declarado 
tão abertamente a sua lealdade aos 
socialistas, bem como o facto de 
ter fechado as portas para relações 
com países que não partilhassem 
a sua opção ideológica e política.
Assim, o apoio já explicitado às 
lutas armadas pelas independên-
cias do Zimbabwe e Namíbia teve 
o seu ponto alto aquando a visita 
de Sam Nujoma, presidente da 
SWAPO, e Joshua Nkomo, como 
presidente da Frente Patriótica, 
quando estiveram presentes, ao 
lado de Agostinho Neto, no acto 
central sobre o 22.º aniversário 
da fundação do MPLA e 1.º ano 
da criação do MPLA-Partido do 

Trabalho, a 10 de Dezembro de 
1978, reiterando a política de 
Neto de que a luta angolana se es-
tendia à Namíbia e África do Sul.
Um balanço geral indica-nos que 
as questões das relações interna-
cionais de Angola estiveram desde 
a independência condicionadas 
pelos afrontamentos Leste-Oeste. 
Mas, ainda que dentro deste con-
texto global, o Presidente Neto 
guiou-se por uma política que con-
templasse os países fronteiriços e 
que estimulasse as relações entre 
os Estados da região Austral. 
Na sequência do falecimento do 
Presidente Neto, José Eduardo 
dos Santos assume a sua política 
conforme fica explicitado no seu 
pronunciamento em Outubro de 
1979, na Zâmbia:
«Nós, na nossa região, na África Aus-
tral, temos os problemas da libertação da 
Namíbia, do Zimbabwe e da África do 
Sul. E não deixaremos de seguir os ensi-
namentos do Presidente Agostinho Neto 
e continuaremos a prestar ajuda, o nosso 
apoio material a estes povos oprimidos. 
(…) E por isso mesmo manifestamos, 
mais uma vez, a nossa amizade e solida-
riedade para com os combatentes da Na-
míbia, do Zimbabwe e da África do Sul e 
para com os povos dos países da Linha da 
Frente, que têm sabido apoiar sem reser-
vas os combatentes da liberdade».4

A vivência política de Agostinho 
Neto permitiu-lhe entender que 
somente em conjunto poderia ven-
cer as dificuldades individuais. Era 
sabedor de que as independências 
políticas não eram suficientes para 
assegurar a plena independência e 
foi a partir desta crença que cons-
truiu as relações do jovem Estado 
que estava sob seu comando.

4   Discurso no aeroporto de Ndola, ao saudar a população que ali se concentrou à sua chegada. Ndola/Zâmbia, 14/10/1979, p. 411.
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VOZ PREMONITÓRIA À QUEDA DO TRONCO 
ESCLAVAGISTA NA ÁFRICA AUSTRAL 

Por: Marcelo Sebastião 

Agostinho
Neto

Sinopse
Este artigo visa analisar o poema 
“Depressa” em que se constata o 
desígnio da utopia de libertação 
pan-africanista para o qual a voz 
premonitória a queda do tronco es-
clavagista na África Austral ecoa do 
cárcere da polícia política colonial 
PIDE e sua concretização decorre 
na politopia liderante de Agosti-
nho Neto. A glosa que se pretende 
desenvolver a partir da tese que se 
desvela deste exame consiste em 
demonstrar a voz da premonição 
sobre a qual promana o ideário 

para derrubar o tronco esclavagista 
por um exército heróico popular, 
auxiliado por forças do imaginário 
cultural angolano predominante 
na metáfora, que traz à linguagem 
a semântica implícita dos símbolos. 
A sequência discursiva inscreve-se 
no contexto de Agostinho Neto 
como poeta militante de 1950 a 
1960. É aqui chamada a matriz me-
todológica bibliográfica dividida 
em livros: a obra poética completa 
Sagrada Esperança, Renúncia Im-
possível, Amanhecer, de Agostinho 
Neto (2016) na qual elegemos o 

poema “Depressa”, escrito em Ju-
lho de 1960 na cadeia de Aljube em 
Portugal; e documental, como car-
tas, discursos, comunicados, apelos, 
conferências de imprensa, reuni-
dos em livros e artigos, contendo 
formulações teóricas de interesse 
desta inquirição.

Intróito conceitual – da Angolani-
dade ao Pan-Africanismo 
A literatura desempenhou um pa-
pel relevante para a valorização 
e ascensão dos símbolos culturais 
africanos angolanos rejeitados pela 
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ideologia colonial, que não reco-
nhecia o sujeito colonizado como 
produtor de cultura a não ser que 
admitisse a assimilação para ter 
acesso aos bens fornecidos pelo im-
pério colonial. Pacavira descreve 
que “para a concessão do Atestado 
de Cidadania, o candidato tinha de 
declarar que renunciava a todos 
os hábitos, usos e costumes indí-
genas, e de entre eles: abdicar da 
língua materna, não comer funje, 
peixe e feijão com óleo de palma 
e não cozinhar na panela de bar-
ro” (Pacavira, 2014: 201). A passa-
gem dos nacionalistas pelo sistema 
ideológico imperialista colonial não 
conseguiu vergar completamente 
os angolanos para renunciarem às 
suas origens durante a vigência do 
respeito exagerado aos valores da 
cultura ocidental, alguns deles ulte-
riormente transformados em arma 
de combate para o seu derrubamen-
to (Rocha, 1989; Andrade, 1958). 
A literatura é um autêntico teste-

munho dessa realidade aqui rea-
firmada, basta lembrar o slogan 
“Vamos Descobrir Angola” do Mo-
vimento dos Novos Intelectuais de 
Angola (MNIA) e o seu manifesto 
proclamado em 1948. Não por 
acaso erguem-se poetas e escrito-
res a fazer da literatura um veículo 
do templo da utopia endocentrista 
não só para inserir os elementos 
imaginário, imagístico, simbólico 
cultural e representar a realidade 
da consciência colectiva e o espaço 
africano angolano, como também 
denunciar e combater a coloniza-
ção numa textura com os mais dis-
tintos géneros da escrita poética e 
narrativa ocidental.
A hermenêutica aplicada sobre 
exame do poema “Depressa” de 
Agostinho Neto (2016: 111-112) 
projecta-se na perspectiva do reco-
nhecimento da literatura como um 
sujeito cultural, transformador ao 
serviço da sociedade, susceptível de 
estimular ao leitor proposições teó-

ricas resultantes da interpretação 
para o qual, neste caso, sobressai o 
embasamento da estética do neo-
-realismo à angolanidade literária 
e deste ao Pan-Africanismo político 
de libertação.
Segundo Paz e Moniz o neo-rea-
lismo é uma corrente literária de 
matriz marxista cuja estética está 
“comprometida com o político-so-
cial, perpassa a denúncia de um 
regime autoritário e de uma classe 
oprimida, em ordem à consciencia-
lização popular, visando a instaura-
ção de uma sociedade mais justa, 
sem ser descurada uma qualidade 
estilística do texto” (Paz e Moniz, 
2004: 149). Para Cerqueira a esté-
tica literária realista socialista re-
quer do artista uma interpretação 
de uma realidade historicamente 
verdadeira e concreta e o obriga 
a contribuir para a transformação 
ideológica e a educação do povo, vi-
sando o objectivo final da liberdade 
(Cerqueira, 2011: 115). 
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Ao interpretar fielmente as aspira-
ções de liberdade, de humanismo, 
justiça social em rejeição à ideolo-
gia de supremacia do alógeno co-
lonial e fascista, pelas suas carac-
terísticas, a ideologia poética de 
Agostinho Neto pode associar-se ao 
neo-realismo, a estética poética de 
matriz marxista e humanista, que 
objectiva combater e denunciar as 
injustiças desumanas de todos os 
tempos, com destaque ao trabalho 
de contratados ou semi-escravatura 
dos sem voz, terra e país, diferen-
ciando-se do padrão europeu (Ha-
milton, 1996; Laranjeira, 2012). A 
configuração dessa estética coloca-
-se em paralelo com a angolanida-
de quando Agostinho Neto entra 
para a esfera emocional espiritual 
bantu em que instaura uma poética 
literária de estética endocentrista 
cultural e imaginária africana vi-
sando atingir às aspirações de um 
todo nacional e universal
A angolanidade literária entende-
-se, de acordo com as formulações 
teóricas de Adriano Botelho de Vas-
concelos, António Fonseca, Cornélio 
Caley, Luís Kandjimbo, Victorino 
Reis, em Sobre Angolanidade Lite-
rária (2011); cita-se aqui Cornélio 
Caley em “teoria de angolanidade 
literária: ensaio sobre caracteriza-
ção do texto literário angolano”, os 
textos que se enquadram no con-
texto cuja linha justifica chamar de 
“literatura de libertação”, as que 
“expressam a identidade das popu-
lações angolanas ou fazem parte da 
sua história ou ainda estarão ligados 
à formação ou à criação da sua iden-
tidade” bem como os textos que “ex-
pressam o simbólico das populações 
angolanas” (Caley, 2011: 39).
O projecto poético de Agostinho 
Neto discorre pela profundidade 
daquelas linhas até transcendê-las, 

pois antes de vir a ser o poeta-maior 
tem consciência da angolanidade1 
literária, por isso não é só “Vate”, 
mas também “Kilamba”. Em re-
lação com o texto “Depressa”, um 
poema de matriz cultural e direc-
triz política libertadora (Eugénia 
Neto, 1996: 345), pode-se assinalar 
a expressão artística que traduz a 
universalidade criativa e transcen-
de o período em que foi criada e o 
espaço em que a sua acção, assun-
to e tema se localizam. “Símbolos, 
metáforas” ou imagísticas da ango-
lanidade são eventos predominan-
tes na exegese poética de avultada 
categoria libertadora opondo-se à 
significação literal (Ricoeur, 2005: 
97, 91). Afinal a linguagem carre-
gada de significado faz do “Depres-
sa” grande texto literário de acordo 
com a definição do poeta moderno 
norte-americano Ezra Pound “[...] 
grande literatura é simplesmente 
linguagem carregada de signifi-
cado até o máximo grau possível” 
Pound, 2002: 32).
O pan-africanismo sendo um movi-
mento político e de ideias objectiva 
consciencializar os africanos para a 
sua participação na luta de libertação 
de África do colonialismo e defen-
der a unidade política e cooperação 
entre os países africanos nos mais 
variados segmentos da vida social. 
O pan-africanismo teve uma evolu-
ção desde a segunda metade do sé-
culo XIX (1870-1920), dividida em 
quatro períodos, designadamente: 
Pan-Africanismo Racial – Sionismo 
negro, Pan-Africanismo Cultural – 
Negritude, Pan-Africanismo Político 
– libertação do continente africano, 
Pan-Africanismo Sindical e outras 
Organizações Pan-Africanas, na di-
visão de Santos (1968) em Pan-Afri-
canismo de Ontem e de Hoje. A in-
tencionalidade do texto “Depressa” 

permite enquadrá-lo na peugada dos 
apologistas pan-africanistas radicais 
das Libertações Africanas se locali-
zarmos o contexto histórico político e 
cultural em que se encontra o colecti-
vo assumido e representado pela voz 
poética e as metamorfoses políticas e 
sociais anteriores e ulteriores ao poe-
ma registados em África.

Breve incursão pelo contexto de 
«capas de livros» 
A partir da década de 50 a 60 do 
século XX regista-se em Outubro 
de 1957 a proclamação do reco-
nhecimento incondicional do direi-
to dos povos das colónias de África 
dominada por Portugal à imediata 
e completa independência pelo V 
congresso do Partido Comunista 
Português (PCP) na clandestinida-
de, justificando que: “A causa dos 
povos coloniais identifica-se com a 
nossa própria causa. Não pode ser 
livre um povo que oprime outro 
povo!” (Lara, 2027: 42-43). O Pan-
-Africanismo regista uma evolução 
resultante das proclamações de in-
dependências sucessivas de vinte e 
nove países africanos. Do Gana em 
1957 virá definir três eixos distin-
tos do Pan-Africanismo anterior, 
designadamente: i) a libertação 
completa do continente da subju-
gação colonial e europeia e onde o 
mesmo persistisse (como era o caso 
de Angola); ii) a construção de uma 
política africana comum nas rela-
ções com as potências mundiais e 
restantes Estados; iii) a promoção 
da unidade intracontinental. 
O líder político Kwame Nkrumah 
“Osagyefo” (Vitorioso) no âmbi-
to das Conferências Pan-Africanas 
dos Povos desdobra-se em acções 
de denúncias do imperialismo e o 
neo-colonialismo e decide a organi-
zar encontros pan-africanistas com 
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destaque a primeira Conferência 
de Estados Africanos Independen-
tes, em Acra capital do Gana inde-
pendente, decorrida em Abril de 
1958. Com aquele pensador, po-
lítico e estadista o ideal da unida-
de africana faz-se sentir de forma 
intensa pela afirmação segundo o 
qual “a conquista da independência 
de Gana não tinha sentido senão na 
perspectiva de uma libertação com-
pleta do continente africano” (Kod-
jo; Chanaiwa, 2010: 900). 
Nas Conferências Pan-Africanas 
dos Povos para além de se tratar a 
temática sobre anti-imperialismo, 
anticolonialismo, anti-racismo, uni-
dade africana, não alinhamento, 
a problemática das fronteiras co-
loniais, as organizações regionais, 
o papel dos sobas ou chefes tradi-
cionais e de movimentos religio-
sos separatistas, ficou igualmente 
vincada a recomendação defendi-
da por líderes africanos para que 
houvesse mais diálogo, discussão, 
entre os movimentos de libertação 
no intuito de identificar vias de luta 

para acelerar o processo das inde-
pendências na África (Kodjo; Cha-
naiwa, 2010: 912). Que na década 
de 60 do século XX chegara aos 
Congos (Congo-Brazzaville e Con-
go-Léopoldville, actual República 
Democrática do Congo) e não mais 
avançava na mesma linha perpen-
dicular dos Congos ao Sul de Áfri-
ca. Zimbabwe, Namíbia e África do 
Sul precisava-se de aniquilar o regi-
me hediondo racista do apartheid 
a cauda forte ou o último reduto 
do tronco esclavagista e fascista em 
África. Em 8 de Dezembro de 1961 
a linha toma o curso oblíquo a Tan-
zânia proclama a Independência. 
O processo de descolonização em 
Angola que parecia ser fácil e na 
mesma velocidade dos outros paí-
ses com independências proclama-
das endurece, porque a pirataria 
imperialista colonial considera as 
colónias como «províncias ultrama-
rinas» pela publicação em 1955 do 
Estatuto da «Província» de Angola, 
para continuar com a opressão e a 
depredação de suas riquezas e po-

vos (Dilolwa, 1978: 11). Com a ter-
minologia de «Império Colonial» 
ocultada na forma de «província» 
Portugal colonial é admitido na 
ONU e para melhor “justificar o seu 
não cumprimento das obrigações 
que lhe seriam impostas pelo artigo 
73.º da Carta das Nações Unidas, 
com o pretexto ridículo que Por-
tugal não possuía «colónias» mas 
«províncias ultramarinas»” (Lara, 
1997: 5-6). O regime colonialista 
intensifica a repressão policial e po-
lítica em Portugal: o comunismo e 
as forças democráticas são os obstá-
culos inimigos a demolir. 
Essa mesma decisão estende-se 
para Angola com a instalação da 
Pide na década de 50 do século 
XX. Assim, com a traição de bu-
fos africanos angolanos, de Março 
a Julho de 1959 até 1960, assiste-
-se uma sequência de prisões em 
massa de políticos nacionalistas 
apelidados de “terroristas”, são 
submetidos à tortura da estátua 
que consistia em passar quatro ou 
oito dias sem dormir nem qual-
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quer forma de descansar. Pisadelas 
nas pontas dos pés com sessões de 
bofetadas, pontapés, empurrões, 
alternadas com ameaças de morte, 
ofensas e promessas de seguir em 
liberdade e outras ofertas aliciantes 
em troca de uma traição, verdade 
para a Pide (Medina, 2003; Rocha, 
2009). Diante da tortura e ameaças 
de morte os nacionalistas resistem 
a favor de proteger os outros com-
patriotas em liberdade clandestina 
para poderem prosseguir com o 
processo de luta de libertação. 
O poeta Agostinho Neto chega a 
Luanda em Dezembro de 1959 
num ambiente de intenso terror e 
perseguição de quem tentasse rei-
vindicar a autodeterminação de 
Angola, acto subversivo aos olhos 
da Pide. Mesmo assim as assem-
bleias do verbo reconstituíram-se. 
O poeta de “Eu sou aquele por 
quem se espera” (Neto, 2016: 25) 
sem medo lança-se à luta fazendo 
do seu consultório médico uma es-
trutura subterrânea de liberdade 

política clandestina, no musseque. 
As actividades políticas do MPLA 
no interior têm a presidência de 
Agostinho Neto, durante as quais 
se inteira da situação política e or-
ganizativa dos movimentos, envia 
um nacionalista a Brazzaville numa 
missão política clandestina para se 
encontrar com os membros do ex-
terior, e outras acções clandestinas. 
Permite-lhe chegar à conclusão 
retratada numa carta enviada ao 
MPLA no exterior em Março de 
1960. No livro Intervenções sobre 
Literatura, Artes e Cultura de Jofre 
Rocha (2004: 74-75) encontramos 
o excerto da carta de Agostinho 
Neto, seguinte:
«[...] Nos últimos meses, a nossa 
luta cá tem sido dominada pela 
perturbação provocada pelas pri-
sões do ano passado, por não se ter 
chegado ao movimento nacional.
Vários núcleos de patriotas agem 
aqui e acolá, vive-se “em família” 
nesses núcleos, sem se procurar 
a sério (por medo, por presunção 

e por cada dirigente julgar que o 
“seu movimento” é o único bom) 
uma aglutinação. Falta-nos uma 
disciplina elementar, bem como a 
ideia justa da clandestinidade.
A disposição de luta do povo é cada 
vez maior e isso sente-se em todas 
as classes. Ninguém, à parte certos 
vendidos ao colonialismo, pensa 
encontrar saída fora da Indepen-
dência Nacional para os imensos 
problemas que hoje se impõem.
É tarefa essencial do MPLA lan-
çar uma estrutura organizativa em 
todo o País, e iniciar uma vigorosa 
luta reivindicativa principalmente 
no campo económico e educar as 
massas para as novas formas de luta 
que se impõem.
A polícia está activa em todo o país. 
Têm sido presos dezenas de ango-
lanos [...]”
A 8 de Junho de 1960 o excelente 
trabalho político clandestino virá 
cair nas mãos da Gestapo tendo 
sido Agostinho Neto preso pelo di-
rector da Pide, no seu consultório 
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em Luanda, acusado de actividades 
subversivas. Os encarceramentos 
começam primeiro da cadeia da 
Pide, em Luanda, na qual escreveu 
o poema “Aqui no Cárcere” em Ju-
lho de 1960 em que se vê o cami-
nho da independência “Ninguém/ 
impedirá a chuva” desimpedido. 
No mês seguinte é transferido para 
a cadeia de Aljube, em Lisboa a 8 de 
Agosto de 1960, com altas medidas 
de segurança, ali viria a escrever o 
poema “Depressa” em que se solta a 
voz poética de ordem a todo o colec-
tivo para persistir na luta para a der-
rocada do tronco esclavagista. Este 
era para os angolanos o império que 
fazia da sua terra um submundo 
que se pode caracterizar diante de 
um corpo agrilhoado e torturado 
no tronco até a morte pelo chicote 
alternada com o azorrague.
O poema revela o estado interior 
do sujeito revoltado e relegado ao 
submundo de grilhetas, trevas e ge-
midos de dor pelo trabalho forçado 
colocando a vítima numa posição 
intolerante, humilhado. Mas a fir-
me convicção e crença na vitória er-
guem-no inconformado por muito 
esperar perante tanta injustiça: 

Impaciento-me nesta mornez histórica
das esperas e de lentidão
quando apressadamente são assassi-
nados os justos
quando as cadeias abarrotam de jo-
vens espremidos até à morte contra o 
muro da violência (Neto, 2016: 111).

Os actos e factos em Tomada de Histó-
ria do MPLA, Iº e IIº volumes (1940-
1976) vê-se claramente a resistência 
do tronco esclavagista em Angola:
Em 1961 o governo do Estado co-
lonial português abandona os traba-
lhos da Assembleia Geral da ONU, 
em protesto pelo facto de ter sido 

aceite a discussão da situação em 
Angola. No mesmo ano os colonia-
listas reforçam o contingente militar 
em Angola para exterminar os an-
golanos na tentativa de reivindicar a 
independência ou a descolonização.
Em 7 de Agosto de 1961 o minis-
tro do Exército colonial afirma à 
Emissora Oficial de Angola que aos 
«terroristas» se coloca apenas um 
dilema: «rendição incondicional ou 
aniquilamento total». Em 1962 Por-
tugal colonialista volta a abandonar 
a Assembleia-Geral da ONU, em 
virtude do debate sobre Angola. A 
resolução da Assembleia Geral da 
ONU reprova a repressão e acção 
armada desencadeada por Portugal 
contra o povo angolano, reafirman-
do o direito deste à autodetermina-
ção e independência. 
Os inúmeros apelos e tentativas de 
formação de uma Frente Unida dos 
movimentos para combater o co-
lonialismo não se efectivara, “não 
fizeram a harmonia numa luta uni-
da” (Neto, 2016: 112).
Esta realidade reflecte-se na poiesis 
literária em que a intencionalidade 
da voz que dá ordem de mando às 
poderosas forças etéreas consiste em 
purificar a terra submissa ao tron-
co esclavagista constituindo-se num 
ideário constante da agenda política 
do futuro Presidente. Daí que dará 
corpo a utopia poética no templo da 
politopia liderante e depressa Ango-
la entoar cânticos de liberdade para 
uma “independência real”:

Ideário para a derrocada do tron-
co esclavagista 
O poema “Depressa” sendo um 
projecto de utopia de libertação 
constitui-se numa mensagem poé-
tica destinada aos anais congressis-
tas e conferencistas de luta contra 
o imperialismo, sobretudo o Pan-

-Africanismo político de libertação 
das décadas de 50 e 60 do século 
XX como podemos perceber no ex-
certo rigorosamente imperativo:

Acabemos com esta mornez de pala-
vras e de gestos
e sorrisos escondidos atrás de capas 
de livros
e o resignado gesto bíblico
de oferecer a outra face

Inicie-se a acção vigorosa máscula 
inteligente
que responda dente por dente olho 
por olho
homem por homem
venha a vigorosa
do exército popular pela libertação 
dos homens
venham os furações romper esta pas-
sividade

A voz-visão premonitória que ir-
rompe retumbantemente as pare-
des da cadeia de Aljube em Lisboa 
é peremptória por tender superar 
uma das correntes pan-africana 
que deixava entender a necessida-
de de haver uma oposição pacífica 
e gradual à “Civilização Ocidental” 
(Neto, 2016: 45) quanto à descolo-
nização e independência dos países 
colonizados e critica severamente 
os africanos míopes de memória 
que ainda faziam culto aos seus 
antigos colonizadores (Andrade 
et. al., 1959: 3), em detrimento de 
uma libertação por via vigorosa de 
um exército herói popular. 
A mensagem poética de directriz 
política e cultural dirige-se à pla-
teia do palco do nacionalismo an-
golano e dos anais congressistas e 
conferencistas do pan-africanismo 
onde o poeta é parte integrante, de 
que havia um falso contentamento 
escondido atrás dos discursos, das 
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resoluções sobre a descolonização, 
uma vez que se ocultava a resistên-
cia do imperialismo de estrutura 
fascista em ceder à descolonização 
e uma possível independência:

Não esperemos os heróis
Sejamos nós os heróis
Unindo as nossas vozes e os nossos 
braços
cada um no seu dever
e defendamos palmo a palmo a nossa 
terra
escorracemos o inimigo
e cantemos numa luta viva e heroica
desde já
a independência real da nossa pá-
tria (Neto, 2016: 112)

A premonição da voz poética que se 
assume em “eu/nós”, aqui entendi-
da como a capacidade sobrenatu-
ral de prever o futuro adverte que 
o derrube do tronco esclavagista 
em Angola e apartheid na África 
austral passaria somente por uma 
“acção máscula e vigorosa/ de um 
exército popular pela libertação 
dos homens/ [...] amarrados no 
tronco esclavagista/ dos torturados 
no cárcere/ dos sacrificados no con-
trato/ dos mortos pelo azorrague/ e 
pela palmatória” (Neto, 2016: 111-
112). E se não bastasse o “exército 
herói popular”, que viessem então 
as entidades etéreas do universo 
cósmico do imaginário da África 
gloriosa com as suas forças em for-
ma de tempestades, trovões e fura-
ções para se juntarem na grande 
batalha épica para a libertação de 
toda a África do tronco esclavagista. 
A sinestesia representada em jei-
to de gradação descendente pela 
metaforização introduzida na evo-
cação (Cerqueira, 2011: 80), que 
ordena a vinda de forças etéreas 
destrutíveis (Hampaté Bâ, 1977)  

“furacões”, poderosas “catadupas 
as torrentes”, fortes “temporais”, 
a energia fulminante de “o raio”. 
Pretendem demonstrar a visão em 
devir de que os africanos devem 
ser os heróis da construção da sua 
própria liberdade e independência, 
porque existe poder, força e inteli-
gência para aproveitar o momento 
favorável da descolonização até nos 
territórios sobre os quais houves-
se resistência e parecia impossível 
para alguns uma independência, 
como era o caso de Angola e outros 
países da região austral.
A mensagem poética de “Depres-
sa” veicula aos anais pan-africa-
nistas de libertação para cessar a 
esperança unicamente na história 
dos discursos em capa de livros, 
das assembleias do verbo à presen-
ça de outras forças coercivas seria 
necessário, em razão de o tronco 
esclavagista cairia pela via do fuzil 
da liberdade empunhada em mãos 
para um confronto em pé de igual-
dade “[...] dente por dente/ olho 
por olho/ homem por homem [...]”.
O real e a ficção imbricam-se no 
discurso poético pela sua inversão 
de linguagem comum e visão ordi-
nária do mundo por trazer a metá-
fora em semântica implícita de ele-
mentos simbólicos de forças etéreas 
destrutíveis em acção, tais como 
“furacões”, poderosas “catadupas 
as torrentes”, fortes “temporais”, a 
energia fulminante de “o raio” para 
anunciar a chegada de uma terra 
renovada e pura, de uma nova era 
para aquele mundo oprimido pelo 
tronco esclavagista, aqui se suben-
tende uma Angola restaurada. O 
embate das forças etéreas da esfera 
cósmica sobre o submundo que o 
poema nos apresenta terá de esma-
gar o tronco e suas raízes até redu-
zidas em estado inanimado “como 

monumentos/eternos dos mons-
tros/ a serem escarnecidos/ e amal-
diçoados/ por gerações/ pelo povo 
martirizado/ durante cinco séculos” 
(Neto, 2016: 111).    
Pelo mundo imaginário, poeta pro-
cura interpretar a cosmogonia tra-
dicional da ancestralidade bantu 
africana ao representar o incons-
ciente colectivo nacional em que se 
admite a existência de poderes do 
Kilamba ou Kimbanda, dar voz de 
mando (“kituminu”, em kimbun-
du) àquelas forças com a finalidade 
de justiça, porque são divindades 
ligadas ao vento, trovão e tempes-
tade. O fogo de um raio (“Nzazi”, 
em kimbundu), furacão e tempes-
tade (“Kitembu”, em kimbundu) 
quando atingir uma casa, uma al-
deia, grupo ou uma pessoa significa 
justiça divina. 
O sujeito poético deixa-nos ver a 
alma de um povo insuflado de es-
perança e decidido e armado para 
uma acção de renovação, de res-
tauração de nova era para Angola, 
através de personificação das forças 
etéreas (Ribas, 1975) para atingirem 
o submundo colonial de grilhetas e 
semi-escravatura, fazendo justiça ali 
aonde os amarrados e oprimidos, 
sentem esgotadas todas as forças e 
possibilidades de punir o prevarica-
dor de malícias e desarmonia huma-
na. Essa dimensão da manifestação 
tradicional endógena foi duramente 
sufocada e aqui o poeta consegue re-
mover a máscara como um acto de 
resistência cultural e política contra 
a assimilação imposta pelo regime 
colonial, que havia tentado destruir 
a cultura nativa.

À guisa da conclusão
A premonição do poema “Depressa” 
concretizou-se com a derrocada do 
tronco esclavagista por um exército 
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herói popular, quer em Portugal e 
Angola, quer na Namíbia e África do 
Sul. A expressão polissémica “inde-
pendência real” ultrapassa a inde-
pendência política proclamada às 
zero horas de 11 de Novembro de 
1975, no largo 1.º de Maio (actual 
Praça da Independência). E os actos 
de injustiça que levam o povo ao so-
frimento, às lamentações requerem 
ainda hoje a renovação para um 
mundo melhor, tornando o texto 
literário “Depressa” transcendente 
ao período em que foi criado e o es-
paço em que a sua acção, assunto e 
tema se localizam.
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Discurso

Nesta hora o Povo angolano e o Co-
mité Central do MPLA fazem um mi-
nuto de silêncio e determinam que 
vivam para sempre os Heróis tom-
bados pela independência da pátria.
Correspondendo aos anseios mais 
sentidos do Povo, o MPLA declara 
o nosso País constituído em Repú-
blica Popular de Angola. Durante 
o período compreendido entre o 
Acordo de Alvor e esta Proclama-
ção, só o MPLA não violou os acor-
dos assinados. Aos lacaios internos 
do imperialismo, há muito os dei-
xamos de reconhecer como movi-
mentos de libertação.
Quanto a Portugal, o desrespeito 

aos Acordos de Alvor é manifesto, 
entre outros, no facto de sempre 
ter silenciado a invasão de que o 
nosso País é vítima por parte de 
exércitos regulares e de forças 
mercenárias. Esta invasão, já co-
nhecida e divulgada em todo o 
mundo, nem sequer mereceu co-
mentários por parte das autorida-
des portuguesas que, de facto, não 
exerceram a soberania a não ser 
nas áreas libertadas pelo MPLA. 
Por outro lado, o nosso Movi-
mento enfrenta no terreno várias 
forças reaccionárias que integram 
uma espécie de brigada interna-
cional fascista contra o Povo an-

golano. E nessa aliança incluem-se 
forças reaccionárias portuguesas 
que participam na invasão do Sul 
do País, que o Governo português 
não só não combateu como legiti-
mou tacitamente pelo seu silêncio 
e passividade. Não obstante as or-
ganizações fantoches, aliadas com 
exércitos invasores terem há muito 
sido denunciadas pelo Povo ango-
lano e por todas as forças progres-
sistas do mundo, o Governo por-
tuguês teimou em considerá-las 
como movimentos de libertação, 
tentando empurrar o MPLA para 
soluções que significariam uma 
alta traição ao Povo angolano.

«Em nome do Povo angolano, o Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA), proclama solenemente perante África e o mundo, a Independência de Angola. 
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Mais uma vez deixamos aqui ex-
presso que a nossa luta não foi nem 
nunca será contra o Povo portu-
guês. Pelo contrário, a partir de 
agora, poderemos cimentar liga-
ções fraternas entre dois povos que 
têm em comum laços históricos, 
linguísticos e o mesmo objectivo: a 
liberdade. Em Dezembro de 1956, 
no Manifesto da sua fundação, o 
MPLA vincava já a sua determina-
ção inquebrantável de luta por to-
dos os meios para a Independência 
completa de Angola, afirmando «o 
colonialismo não cairá sem luta. É 
por isso que o Povo angolano só se 
poderá libertar pela guerra revolu-
cionária. E esta apenas será vitorio-
sa com a realização de uma frente 
de unidade de todas as forças anti-
-imperialistas de Angola que não es-
tejam ligadas à cor, à situação social, 
aos credos religiosos e tendências 
individuais; será vitoriosa graças à 
formação de um vasto Movimento 
Popular de Libertação de Angola». 

Força galvanizadora e de vanguar-
da do nosso Povo, o MPLA inicia 
heroicamente na madrugada de 4 
de Fevereiro de 1961 a insurreição 
armada do Povo angolano contra a 
dominação colonial portuguesa. 
O longo caminho percorrido repre-
senta a história heróica de um Povo 
que sob orientação unitária e cor-
recta da sua vanguarda, contando 
unicamente com as próprias forças, 
decidiu combater pelo direito de 
ser livre e independente. Apesar da 
brutalidade da opressão e do terror 
imposto pelo colonialismo para as-
fixiar a nossa luta, o Povo angolano, 
guiado pela sua vanguarda revolu-
cionária, afirmou de uma maneira 
irrefutável a sua personalidade afri-
cana e revolucionária. Tendo como 
princípio a unidade de todas as 
camadas sociais angolanas em tor-
no da linha política e da formação 
clara dos seus objectivos, definindo 
correctamente os aliados, amigos e 
inimigos, o Povo angolano sob a di-

recção do MPLA venceu finalmente 
o regime colonial português. 
Derrotado o colonialismo, reco-
nhecido o nosso direito à Inde-
pendência que se materializa neste 
momento histórico, está realizado 
o programa mínimo do MPLA. 
E assim nasce a jovem República 
Popular de Angola, expressão da 
vontade popular e fruto do sacrifí-
cio grandioso dos combatentes da 
libertação nacional. Porém, a nossa 
luta não termina aqui. O objectivo é 
a Independência completa do nos-
so País, a construção de uma socie-
dade justa e de um Homem Novo. 
A luta que ainda travamos contra os 
lacaios do imperialismo, que nesta 
ocasião não se nomeiam para não 
denegrir este momento singular da 
nossa história, integra-se no objecti-
vo de expulsar os invasores estran-
geiros, os mesmos que pretendem 
a neocolonização da nossa terra. 
Constitui, deste modo, preocupa-
ção fundamental do novo Estado 
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libertar totalmente o nosso País 
e todo o nosso Povo da opressão 
estrangeira. Realizando concreta-
mente as aspirações das largas mas-
sas populares, a República Popu-
lar de Angola sob a orientação do 
MPLA, caminha progressivamente 
para um Estado de Democracia Po-
pular. Tendo por núcleo a aliança 
dos operários e camponeses, todas 
as camadas patrióticas estarão uni-
das contra o imperialismo e os seus 
agentes, na luta pela edificação de 
uma sociedade sem exploradores 
nem explorados. 
A força da vontade popular, a lon-
ga luta armada e a defesa intransi-
gente dos interesses das camadas 
mais exploradas, consagraram o 
MPLA como o único representante 
do Povo angolano e força dirigente 
da República Popular de Angola. 
Os órgãos do Estado na República 
Popular de Angola guiar-se-ão pe-
las directrizes superiores do MPLA, 
mantendo-se assegurada a prima-
zia das estruturas do Movimento 
sobre as do Estado. E o próprio 
Movimento não poderá ser nunca 
um organismo petrificado. Dotado 
de grande vitalidade e profunda-
mente ligado à dinâmica da Revo-
lução, ir-se-á modificando quantita-
tivamente e qualitativamente até ao 
grande salto que o transformará em 
partido no seio de uma larga frente 
revolucionária. Com a Proclama-
ção da República Popular de An-
gola, as Forças Armadas Populares 
de Libertação de Angola (FAPLA) 
são institucionalizadas em exército 
nacional. As FAPLA, braço arma-
do do Povo, sob a firme direcção 
do MPLA, constituem um exército 
popular que tem por objectivo os 
interesses das camadas mais explo-
radas do nosso Povo. Preparadas 
na dura luta de libertação nacional 

contra o colonialismo português e 
armadas da teoria revolucionária, 
continuam a ser um instrumento 
fundamental da luta anti-imperia-
lista. Às FAPLA, como força liberta-
dora da República Popular de An-
gola, caberá defender a integridade 
territorial do País e, na qualidade 
de exército popular, participar ao 
lado do Povo na produção para a 
grandiosa tarefa da Reconstrução 
Nacional. Angola é um País subde-
senvolvido. Devemos ter uma pro-
funda consciência do significado e 
consequências deste facto. Os índi-
ces tradicionalmente usados para 
definir o subdesenvolvimento são 
plenamente confirmados em Ango-
la. Eles dão a imagem da profunda 
miséria do Povo angolano. Mas di-
zer que o nosso País é subdesenvol-
vido não basta, é necessário acres-
centar imediatamente que Angola é 
um País explorado pelo imperialis-
mo, que gravita na órbita do impe-
rialismo. Estas duas componentes 
conjugadas, o subdesenvolvimento 
e a dependência, explicam por que 
razão a economia de Angola é tão 
profundamente distorcida, com 
um sector dito tradicional ao lado 
de sectores de ponta e regiões re-
tardatárias, cercando os chamados 
«pólos de desenvolvimento». Mas 
elas explicam também toda a crue-
za da injustiça das relações sociais. 
Pondo ponto final ao colonialismo 
e barrando decididamente o cami-
nho ao neocolonialismo, o MPLA 
afirma neste momento solene o 
seu propósito firme de mudar ra-
dicalmente as actuais estruturas 
definindo desde já que o objectivo 
da reconstrução económica será 
a satisfação das necessidades do 
Povo. Longo caminho teremos de 
percorrer. Teremos de pôr a fun-
cionar em pleno a máquina econó-

mica e administrativa, combater o 
parasitismo de todo o tipo, acabar 
progressivamente com as distor-
ções entre os sectores da econo-
mia, entre as regiões do País, edi-
ficar um Estado de Justiça Social. 
A economia será planificada para 
servir o Homem angolano e nunca 
o imperialismo devorador. Ela será 
permanentemente orientada para 
uma economia autocentrada, isto 
é, realmente angolana. A luta pela 
Independência económica será, 
consequentemente, uma constante 
na nossa estratégia. Assim, coerente 
com as linhas traçadas, a República 
Popular de Angola lançar-se-á cada 
vez mais em projectos de industria-
lização das nossas próprias maté-
rias-primas e mesmo em projectos 
de indústria pesada. 
No entanto, tendo em conta o fac-
to de Angola ser um País em que a 
maioria da população é camponesa, 
o MPLA decide considerar a agricul-
tura como a base; e a indústria como 
factor decisivo do nosso progresso. 
O Estado angolano terá assim a ca-
pacidade de resolver com justiça o 
grave problema das terras e pro-
moverá a criação de cooperativas e 
empresas estatais no interesse das 
massas camponesas. As actividades 
privadas, mesmo as estrangeiras, 
desde que úteis à economia da Na-
ção e aos interesses do Povo, serão 
em seu nome protegidas e encora-
jadas tal como estabelece o Progra-
ma Maior do nosso Movimento. A 
República Popular de Angola estará 
aberta a todo o mundo para as suas 
relações económicas. Aceitará a coo-
peração internacional com o pres-
suposto indiscutível de que a cha-
mada «ajuda externa» não deve ser 
condicionada ou condicionante. A 
longa história do MPLA demonstra 
à evidência que como força dirigen-
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te da República Popular de Angola, 
jamais trairá o sagrado princípio da 
Independência Nacional. As nossas 
relações internacionais serão sem-
pre definidas pelo princípio de reci-
procidade de vantagens. 
A República Popular de Angola tra-
tará com especial atenção as relações 
com Portugal e porque deseja que 
elas sejam duradouras estabelecê-
-las-á numa base nova despida de 
qualquer vestígio colonial. O actual 
contencioso com Portugal será trata-
do com serenidade para que não se 
envenenem as nossas relações futu-
ras. É evidente que, numa primeira 
fase, a nossa economia se ressentirá 
com a falta de quadros. Para respon-
der a esta carência será elaborado 
um plano expedito de formação de 
quadros nacionais, ao mesmo tem-
po que se apelará para a cooperação 
internacional neste domínio. As nos-
sas escolas, a todos os níveis, deve-
rão sofrer uma remodelação radical 
para que possam de facto servir o 
Povo e a reconstrução económica. O 

imperialismo não desarma. Vencido 
o colonialismo, pretende agora im-
por-nos novo regime de exploração 
e opressão, utilizando os seus lacaios 
internos, na vã tentativa de destruir 
as conquistas já alcançadas pelo 
Povo. A determinação revolucioná-
ria do nosso Povo de combater a ex-
ploração do homem pelo homem, a 
contradição antagónica que nos se-
para dos inimigos impõe-nos uma 
nova guerra libertadora que assume 
a forma de Resistência Popular Ge-
neralizada e que será prosseguida 
até à vitória final. 
Neste contexto, reveste-se de pre-
ponderante importância a produ-
ção como frente de combate e con-
dição basilar e vital para o avanço 
da nossa resistência. E para dar 
unidade de acção de todo o esfor-
ço produtivo do nosso Povo, para 
tirar o máximo de rendimento do 
trabalho das massas, para que seja 
efectivamente garantido o apoio às 
gloriosas FAPLA, a República Po-
pular de Angola tomará todas as 

medidas necessárias para enfrentar 
a situação decorrente da invasão do 
nosso País. A República Popular de 
Angola reitera solenemente a deci-
são de lutar pela integridade terri-
torial de Angola, opondo-se a toda 
e qualquer tentativa de desmem-
bramento do País. 
A República Popular de Angola 
considera tarefa prioritária, vital e 
inalienável a expulsão dos exércitos 
zairense, sul-africano e dos fascistas 
portugueses, assim como a dos fan-
toches angolanos e mercenários de 
várias origens que constituem as 
forças conjugadas do imperialismo 
na agressão ao nosso País. A nossa 
luta anti-imperialista, sob a forma 
de resistência, é a expressão duma 
irredutível contradição de classe, 
que opõe os interesses do nosso 
Povo aos do imperialismo inter-
nacional. Porém, as contradições 
existentes no seio do Povo, entre 
as várias classes e grupos sociais an-
ti-imperialistas, pertencem à cate-
goria de contradições secundárias 
e, como tal, devem ser resolvidas. 
A República Popular de Angola 
propõe-se dinamizar e apoiar a ins-
tauração do Poder Popular à escala 
nacional. As massas trabalhadoras 
exercerão assim o poder a todos os 
escalões, única garantia da forma-
ção do homem novo e do triunfo 
da nossa Revolução. A República 
Popular de Angola considera como 
um dever patriótico, inalienável e 
de honra a assistência privilegiada 
e a protecção especial aos órfãos de 
guerra, aos diminuídos e mutilados 
de guerra pelos sacrifícios consenti-
dos na luta de libertação nacional. 
Envidará assim todos os esforços 
no sentido da reintegração comple-
ta na sociedade de todas as vítimas 
da guerra de libertação nacional. A 
República Popular de Angola rea-
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firmará o propósito inabalável de 
conduzir o combate rigoroso con-
tra o analfabetismo em todo o País, 
promover e difundir uma educação 
livre, enraizada na cultura do Povo 
angolano. O Estado realizará todos 
os esforços para instituir à escala 
nacional uma assistência médica e 
sanitária eficiente, dirigida funda-
mentalmente às massas campone-
sas até agora privadas desse direi-
to pelo colonialismo. Preocupação 
dominante do novo Estado será 
também a abolição de todas as dis-
criminações de sexo, idade, origem 
étnica ou racial e religiosa e a insti-
tuição rigorosa do justo princípio: 
«a trabalho igual, salário igual». 
A República Popular de Angola, 
sob a orientação justa do MPLA, 
estimulará o processo de emanci-
pação da mulher angolana, direito 
conquistado através da sua partici-
pação na luta de libertação nacional 
e na produção para a resistência 
generalizada do nosso Povo. A Re-
pública Popular de Angola afirma-
-se um Estado laico, com separação 
completa da Igreja do Estado, res-
peitando todas as religiões e prote-
gendo as igrejas, lugares, objectos 
de culto e instituições legalmente 
reconhecidas.
A República Popular de Ango-
la, ciente da sua importância e de 
responsabilidades que lhe cabem 
no contexto da África Austral e do 
mundo, reitera a sua solidariedade 
com todos os povos oprimidos do 
mundo, em especial os povos do 
Zimbabwe e da Namíbia contra a 
dominação racista. O Povo de An-
gola, sob a orientação da sua van-
guarda revolucionária, o MPLA, ex-
prime a sua solidariedade militante 
para com o Povo da África do Sul na 
sua luta contra o regime racista que 
o oprime. Reafirma a sua solidarie-

dade combatente e militante com os 
Povos de Moçambique, Guiné-Bis-
sau, Cabo Verde, São Tomé e Prínci-
pe e, com as suas vanguardas revo-
lucionárias, a Frente de Libertação 
de Moçambique, o Partido Africano 
para a Independência da Guiné e 
Cabo Verde (PAIGC) e o Movimento 
de Libertação de São Tomé e Prín-
cipe (MLSTP), companheiros das 
horas difíceis da nossa luta comum. 
Reafirma a sua solidariedade mili-
tante e combatente com o Povo de 
Timor dirigido pela sua vanguarda 
revolucionária Frente Revolucioná-
ria de Timor-Leste Independente 
(FRETILIN). Reafirma a sua solida-
riedade com o Povo palestino na sua 
justa luta pelos seus direitos nacio-
nais contra o Sionismo. Alcançada a 
Independência Nacional, o MPLA e 
o Povo angolano agradecem como-
vidos a ajuda prestada por todos os 
Povos e Países amigos à nossa luta 
heróica de libertação nacional.
O nosso agradecimento dirige-se 
a todos os Povos e Países africanos 
que estiveram ao nosso lado, aos 
Países socialistas, às forças revo-
lucionárias portuguesas, às orga-
nizações progressistas e governos 
de Países ocidentais que souberam 
compreender e apoiar a luta do 
Povo angolano. A República Popu-
lar de Angola, soberana, manterá 
relações diplomáticas com todos 
os Países do mundo, na base dos 
princípios de respeito mútuo, da 
soberania nacional, não ingerên-
cia, de respeito pela integridade 
territorial, não-agressão, igualdade 
e reciprocidade de vantagens e da 
coexistência pacífica. A República 
Popular de Angola, Estado africa-
no, livre e independente, expri-
me a sua adesão aos princípios da 
Carta da Unidade Africana e da 
Carta das Nações Unidas. A polí-

tica externa da República Popular 
de Angola, baseada nos princípios 
de total Independência, seguidos 
desde sempre pelo MPLA, será de 
não-alinhamento. A República Po-
pular de Angola saberá respeitar os 
compromissos internacionais que 
assumir, assim como respeitará as 
vias internacionais que utilizam o 
seu território. A República Popular 
de Angola, País empenhado na luta 
anti-imperialista, terá por aliados 
naturais os Países africanos, os Paí-
ses socialistas e todas as forças pro-
gressistas do mundo. Compatrio-
tas, camaradas, no momento em 
que o Povo angolano se cobre de 
glória pela vitória do sacrifício dos 
seus melhores filhos, saudamos, na 
República Popular de Angola, o 
nosso primeiro Estado, a libertação 
da nossa querida Pátria! 
De Cabinda ao Cunene, unidos 
pelo sentimento comum da Pátria, 
cimentado pelo sangue vertido 
pela liberdade, honramos os heróis 
tombados na longa resistência de 
cinco séculos e seremos dignos do 
seu exemplo. Respeitamos as carac-
terísticas de cada região, de cada 
núcleo populacional do nosso País, 
porque todos, de igual modo, ofe-
recemos à Pátria o sacrifício que ela 
exige para que viva. A bandeira que 
hoje flutua é o símbolo da liberda-
de, fruto do sangue, do ardor e das 
lágrimas e do abnegado amor do 
Povo angolano. Unidos de Cabinda 
ao Cunene, prosseguiremos com 
vigor a Resistência Popular Gene-
ralizada e construiremos o nosso 
Estado Democrático e Popular.

Honra ao Povo angolano! Glória 
eterna aos nossos heróis! A luta 
continua! A vitória é certa!»

Luanda, 11 de Novembro de 1975
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Ao Guia da Revolução
E 1º PRESIDENTE

de Angola

«Camarada Presidente, 
Querido Amigo,
Que ingenuidade a nossa quando, 
no incessante derrubar de obstácu-
los que tem sido a nossa luta, acre-
ditámos que eras invulnerável. 
Habituámo-nos, Comandante-em-
-chefe, sob o teu comando, a não 
acreditar na derrota e a forjar vitó-

rias para o nosso povo. A certeza da 
vitória eras tu, que sabias diante do 
perigo, que sabias criar com os olhos 
secos, que não conhecias nem o medo 
nem a dúvida diante dos objectivos 
que desde cedo foram traçados.
Das prisões portuguesas em Ango-
la, Cabo Verde e em Portugal, sou-
beste retirar a experiência necessá-

ria para as transformar em escolas 
de luta para o nosso povo. 
Das bofetadas da PIDE soubeste 
aprender que o ódio não é dos 
homens, mas dos monstros, que 
o racismo sofrido na carne pode 
transformar-se em anti-racismo 
revolucionário, em amor pela Hu-
manidade.
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Da ciência médica que adquiriste 
e praticaste com desvelo, soubeste 
fazer a arma de luta contra a ex-
ploração do Homem pelo Homem, 
de luta pela dignidade. Quantos 
jovens passados no teu consultório 
do Bairro Operário se tornaram 
dedicados patriotas, destacados di-
rigentes da luta do povo angolano 
oprimido. 
Soubeste ser o filho que aprendeu 
a esperar da sua Mãe a hora de en-
toar os hinos da liberdade. 
Soubeste ser o chefe de família que 
à companheira e aos filhos dedicou 
imenso carinho, como única com-
pensação de ausências sem fim que 
agora se torna permanente. 
Soubeste ser o irmão amigo, o fami-
liar afável, em quem sempre foi pos-
sível encontrar uma palavra de calor.
Chefe incontestado de um povo he-
róico, tornaste-te o pai de todos os 
filhos angolanos, o filho de todas as 
mães de Angola.
No féretro em que repousas para 
sempre, não terás ouvido o clamor 
dos gritos de dor que a tua passagem 
desencadeou pelas ruas da cidade. 
Todos quiseram, de pé, prestar-te 
homenagem e gritar a revolta que a 
tua partida provocou nos corações.
Perdoa-nos, Comandante, esta deso-
rientação momentânea, estas lágri-
mas teimosas que queríamos saber 
conter. É grande a dor e é comunica-
tiva. A dor dos pioneiros transmite-se 
às mães, a dos operários transmite-se 
aos soldados e aos camponeses.
Mas nós vamos também vencer a 
dor, como vencemos os sul-africa-
nos, e vamos continuar a transfor-
mar esta querida Pátria no país que 
tu projectaste no futuro. 
O nosso povo, o teu povo, descobre 
neste momento que tu eras um gi-
gante, maior ainda que a imagem 
que de ti em todos existia. E é com 

determinação que memoriza todas 
as tuas orientações, e que desde já 
presta juramento solene de que as vai 
aplicar com entusiasmo na organiza-
ção do Partido e do Estado, no pro-
gresso económico, social e da nação.
Vamos sim lutar sem tréguas pela 
libertação de todas as sequelas her-
dadas do colonialismo. Vamos sim, 
o povo inteiro, varrer do solo pá-
trio os inimigos que teimam em não 
acreditar na nossa invencibilidade. 
Vamos sim respeitar e continuar a 
aplicar os princípios sagrados da 
nossa opção socialista que são já um 
legado da tua direcção, que são já 
um traço visível na nova sociedade 
que aqui forjamos.
Vamos sim, Camarada Presidente, 
injectar cada vez mais sangue ope-
rário e camponês no aparelho do 
Partido e do Governo. 
Vamos sim instituir o Poder Popu-
lar e criar a Assembleia do Povo, 
tua derradeira preocupação. 
Vamos sim praticar a modéstia, a 
austeridade, a audácia, para que 
cumpramos a tua lapidar directiva 
de que o mais importante é resol-
ver os problemas do Povo. 
Vamos sim fortalecer as Forças de 
Defesa e Segurança e a ODP, para 
que as nossas fronteiras se tornem 
invioláveis, para que o nosso Povo 
sinta segurança e tranquilidade.
Vamos sim, Camarada Presidente, 
reforçar o Partido, reforçar a sua 
unidade, reforçar a unidade do 
povo, dignificar a mulher angolana, 
educar e cuidar do futuro dos nos-
sos pioneiros, dos teus pioneiros.
Vamos sim, Presidente amigo, in-
tensificar a construção do nosso 
Partido, que sob a bandeira do 
marxismo-leninismo conduzirá An-
gola para o Socialismo, sob a direc-
ção da classe operária. 
Continuaremos fiéis à tua memória 

e aos teus ensinamentos, Camarada 
Presidente, e procuraremos em ti a 
inspiração para vencermos os obs-
táculos mais difíceis.

Povo Angolano, 
Distintos Chefes de Estado, 
Distintos Delegados, 
Caros Amigos, 
Camaradas,
O nosso grande desaparecido não 
é um desconhecido para vós, não 
é um desconhecido para o mundo.
Filho de professores, nasceu, faz 
hoje 57 anos, na aldeia de Caxi-
cane, a menos de uma centena de 
quilómetros de Luanda. 
A história da sua vida é bem a história 
moderna da luta do nosso povo pela 
independência e pela dignidade. 
Trabalhador da saúde, conseguiu 
licenciar-se em Medicina, conhe-
cendo algumas vezes a dureza das 
prisões fascistas portuguesas nos 
tempos de estudante, tendo desde 
logo granjeado grande prestígio in-
ternacional o que levou a Amnistia 
Internacional a considerá-lo, em 
1961, o Prisioneiro Político do ano. 
Lutador nato, que não pára diante 
de qualquer obstáculo, habituou-se 
desde sempre a querer para poder. 
Desde cedo compreendeu que só 
a organização dá força à luta. Em 
contacto com progressistas de todo 
o Mundo, pôde forjar uma cons-
ciência verdadeiramente marxista. 
Militou em diversas organizações 
juvenis e estudantis e fundou, em 
1952, com trabalhadores maríti-
mos angolanos, o Clube Marítimo 
Africano, correia de transmissão 
entre os patriotas angolanos que 
se encontravam em Portugal e os 
que, em Angola, preparavam os ali-
cerces do movimento de libertação, 
que iria gerar o Movimento Popu-
lar de Libertação de Angola, em 
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1956. O Club Marítimo nesta altura 
foi já um instrumento na denúncia 
dos massacres de Fevereiro de 1953 
em S. Tomé. 
Sempre à procura de métodos mais 
eficazes de luta clandestina, fundou 
em 1958 com Amílcar Cabral, Mar-
celino dos Santos e outros jovens 
das antigas colónias portuguesas o 
Movimento Anti-Colonial (MAC) 
com o objectivo de forjar a cons-
ciência nacional da juventude em 
riscos de alienação, e com a fina-
lidade também de denunciar fora 
de Portugal a natureza fascista do 
colonialismo português. 
A vida agitada entre a Faculdade 
de Medicina e as cadeias não impe-
diu que viesse a encontrar a espo-
sa e companheira com quem viria 
a percorrer a longa caminhada da 
luta que iniciou. 
Acabado o curso é já em Luanda 
que, além do exercício da medici-
na, passa a dinamizar as palavras 
de ordem do Manifesto do MPLA, 
então em período de estruturação. 
Não foi difícil aos esbirros coloniais 
detectarem que Agostinho Neto se 
tornara um pólo de atracção de 
jovens e velhos que, a pretexto de 
consulta, com ele iam preparar a 
acção clandestina de organização e 
consciencialização. 
De novo a prisão e a deportação para 
Lisboa e Cabo Verde fizeram com 
que o povo de Icolo e Bengo se mani-
festasse pacificamente, sendo objecto 
de violenta repressão que redundou 
em massacre. Era a época das prisões 
em massa de todos os angolanos sus-
peitos de actividades políticas. 
Na reestruturação do MPLA, Agos-
tinho Neto é nomeado Presidente 
de Honra.
Vem o glorioso sinal do 4 de Feve-
reiro que iniciava uma nova etapa 
da nossa luta de libertação. O assal-

to às prisões de Luanda por patrio-
tas armados apenas de catanas iria 
dar início à guerra de libertação do 
povo angolano, que apesar da fe-
roz repressão da tropa portuguesa, 
acendeu para sempre a chama da 
libertação da Pátria.
Das masmorras de Cabo Verde e Lis-
boa passou ao período de residência 
fixa, o que graças à colaboração entre 
o MPLA e um grupo de progressis-
tas portugueses permitiu preparar a 
sua espectacular fuga para Marrocos, 
acompanhado de sua esposa e dois fi-
lhos. Ali, Agostinho Neto encontra os 
primeiros grupos de guerrilha que 
se treinavam com apoio da Frente 
Nacional de Libertação de Argélia 
e desde logo assume a direcção dos 
problemas da luta, até que em De-
zembro de 1962, na I Conferência 
Nacional do MPLA, é eleito Presi-
dente do MPLA.
As vicissitudes de uma luta travada 
em condições de extrema falta de 
meios e sem qualquer apoio válido 
do exterior, em nada faziam dimi-
nuir a inquebrantável confiança no 
êxito, pelo contrário, era o motivo 
de um esforço titânico para abaste-
cer os grupos de guerrilha que na 
I Região se debatiam com grandes 
dificuldades de armamento. 
As crises provocadas pelas mano-
bras imperialistas em 1963 levaram 
o Presidente Agostinho Neto a criar 
a II Região político-militar em Ca-
binda onde com sucesso se forjaram 
valorosos combatentes tal como o 
destacado Herói Hoji Ya Henda.
O pensamento estratégico de Agos-
tinho Neto cedo compreendeu que 
não bastavam ao MPLA a I e II Re-
giões para desenvolver com força a 
luta armada.
É aberta então a III Região na par-
te centro-leste do País, que traz um 
novo vigor à luta de libertação. 

É o tempo da audácia de que sem-
pre deu provas o nosso Presidente. 
Já com maior apoio, de países socia-
listas e africanos, centenas de com-
batentes são transferidos num per-
curso de milhares de quilómetros 
de Cabinda e da I Região para a III 
Região, onde se inicia um novo tipo 
de luta assente na fixação de bases 
na profundidade do território. 
É tempo de audácia na prepara-
ção e no envio das grandes colunas 
Cienfuegos, Kamy e Bomboco, de 
apoio em material de guerra à I 
Região, atravessando clandestina-
mente centenas de quilómetros em 
território do então Congo-Kinshasa 
e em território angolano. 
É tempo de audácia, aproveitando 
os sucessos das primeiras investidas 
na Frente Leste para generalizar a 
luta armada em novas regiões do 
território nacional.
Incansavelmente, o Presidente Agos-
tinho Neto percorre as diferentes re-
giões militares, tão distantes uma das 
outras, para animar os combatentes, 
para velar pelas condições de abaste-
cimento, para corrigir a incúria, para 
dinamizar a acção. «Acções mais ac-
ções, cada vez mais acções», era o es-
tribilho que tinha nos lábios quando 
falava com os guerrilheiros.
As novas regiões apresentavam 
novo tipo de problemas. As armas 
de repetição e as pequenas pistolas-
-metralhadoras revelavam-se pou-
co eficazes face ao material utiliza-
do pelo inimigo. A guerra química 
devastava as culturas do povo. O 
Presidente Neto compreendeu que 
era preciso dar o salto qualitativo. 
Em primeiro lugar o Homem. Era 
preciso cuidar do Homem, do seu 
aperfeiçoamento, da sua constru-
ção e da sua consciência política. 
Em segundo lugar o material, armas 
mais poderosas, meios mais eficazes. 
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E também enxadas, catanas, semen-
tes, que permitissem ao guerrilheiro 
e ao povo que lhe dava apoio desen-
volverem uma pequena economia 
de guerra e de auto-abastecimento.
Os CIR`s floresceram, o povo co-
meçou a ver nos primeiros manuais, 
nos primeiros medicamentos o 
anúncio de nova era. Apareceram as 
primeiras formas de Poder Popular.
Graças aos esforços e à confiança ins-
pirada pelo Presidente Neto, melho-
res armas, melhor equipamento, co-
meçam a fluir às bases guerrilheiras.
Os primeiros grupos de artilha-
ria entram com sucesso no teatro 
de guerra. Os quartéis inimigos 
já eram atacados com armas mais 
adequadas. A confusão que o im-
perialismo gerava à volta do MPLA 
vai-se desfazendo. 
Neto foi também um diplomata 
emérito que utilizava como armas a 
verdade, a coragem política, o de-
sassombro. 
O MPLA passa agora a ser apoiado 
pela OUA. É o próprio Presidente 
quem leva uma delegação militar 
da OUA a visitar as zonas libertadas. 
Nos areópagos internacionais, em 
conjunto com a FRELIMO, MLS-
TP e PAIGC, o MPLA desenvolve 
intensa acção contra o colonialismo 
português já em decomposição. 
Desta acção comum restam laços in-
destrutíveis que determinam uma 
nova dinâmica no movimento de 
libertação do Continente. 
O mesmo acontece com os movi-
mentos de libertação da África do 
Sul, do Zimbabwe e da Namíbia. 
O Presidente Neto é muitas vezes 
escolhido por todos os movimentos 
de libertação africanos para ser seu 
porta-voz na Conferência da OUA 
ou dos Não-Alinhados. 
As relações com os países socialistas, 
retaguarda segura do movimento 

de libertação nacional, foram objec-
to de permanente atenção do Pre-
sidente Neto, que conquistou por 
parte de todos os dirigentes dos res-
pectivos Partidos e Governos uma 
sólida amizade que viria a contribuir 
para o estabelecimento de relações 
estreitas depois da Independência. 
Entretanto, e num momento de 
crucial importância - Agosto de 
1974 - criaram-se as Forças Arma-
das Populares de Libertação de An-
gola (FAPLA). 
É durante a Segunda Guerra de 
Libertação Nacional, após o Acordo 
de Tréguas com Portugal, em Ou-
tubro de 1974, que a personalidade 
do Dr. Agostinho Neto como esta-
dista se impõe à consideração de 
todo o Mundo. 
A violenta agressão sul-africana so-
frida pelo povo angolano em véspe-
ras de independência, levou a que 
se pensasse que a única possibili-
dade do MPLA para salvaguardar 
a sua existência seria a de aceitar a 
proposta que lhe faziam amigos e 
inimigos para uma colaboração com 
os fantoches, que se tinham aliado a 
África do Sul e ao imperialismo in-
ternacional. A correlação de forças 
apresentava-se favorável ao impe-
rialismo que nos seus cálculos não 
contou com a determinação de um 
Chefe que acreditava no seu povo, 
que não receava as piores ameaças.
Assumindo em pleno as suas fun-
ções de Comandante-em-Chefe, o 
Presidente Agostinho Neto soube 
levar as forças do MPLA ao cami-
nho da vitória, utilizando com par-
ticular sagacidade as fraquezas dos 
inimigos e as nossas reservas, refor-
çadas, em tempo oportuno, com o 
esforço internacionalista das Forças 
Armadas Revolucionárias Cubanas. 
Proclamada a independência, uma 
nova era se abre para a Revolução An-

golana que se propõe criar uma so-
ciedade de onde veja extirpada a ex-
ploração do Homem pelo Homem.
 Rapidamente o Camarada Pre-
sidente vai segurando a barra do 
leme da governação. 
Expulsos os sul-africanos, com o 
País destruído pela guerra, há que 
andar depressa no sentido de rapi-
damente criar as bases no novo de-
senvolvimento económico, virado 
para os interesses das massas. 
Tarefa difícil, num País destruído 
pela guerra, sem quadros técnicos 
suficientes para movimentar todas 
as empresas em que uma pequena-
-burguesia alienada tenta a todo o 
custo manter as rédeas da direcção 
dos negócios do Estado. 
É o tempo das grandes opções. A 
III Reunião Plenária do Comité 
Central do MPLA traça os novos 
rumos de desenvolvimento. 
Os confiscos e as nacionalizações co-
meçam a transformar a situação eco-
nómica herdada do período colonial. 
A criação da moeda nacional é uma 
nova afirmação da via independente.
O espírito audacioso do Chefe in-
contestado começa a fazer-se sentir 
em todos os domínios. 
Os obstáculos são de toda a ordem, 
mas a Revolução não pára. 
Do golpe fraccionista fica uma recor-
dação dolorosa que o Presidente Agos-
tinho Neto não consegue extirpar.
Mas a Revolução avança. Avança 
com a audácia do Chefe. E veio o I 
Congresso em Dezembro de 1977. 
E veio, enfim, o Partido do prole-
tariado. Nova conquista, audaciosa 
conquista, há muito planeada, mas 
que na forja da problemática polí-
tico-económico-social dos dois pri-
meiros anos de independência foi 
possível concretizar. 
Unanimemente eleito Presidente 
do MPLA-Partido do Trabalho, ga-
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lardoado com a Medalha de Herói 
Nacional, o Camarada Agostinho 
Neto imprime um ritmo acelerado 
à construção do novo Partido, ao 
Movimento de Rectificação. 
Dos primeiros militantes às primei-
ras células, das primeiras células 
aos primeiros Comités do Partido 
do local de Trabalho, todo um pro-
cesso que vai frutificar na reestru-
turação da juventude, na reorgani-
zação da OMA e na organização dos 
primeiros sindicatos da UNTA. 
No campo o movimento cooperati-
vo não cessa de se desenvolver. 
A economia nacional procura o seu 
melhor caminho e progride, com 
lentidão, mas progride. Mas o Che-
fe quer andar mais depressa, sem-
pre mais depressa e isso sem prejuí-
zo da atitude internacionalista em 
relação às lutas de libertação, em 
relação a outros povos amigos. 
A diplomacia passa a ter um papel 
activo no aceleramento do desen-
volvimento económico. 
Acordos de cooperação são assina-
dos com numerosos países. 
Alarga-se o campo das relações in-
ternacionais. Sucedem-se missões 
de boa vontade junto do Presiden-
te Neto e, da reserva retrógrada de 
alguns países relativamente a An-
gola, passa-se rapidamente à sim-
patia, à cooperação, mesmo com 

regimes de ideologia diferente. 
E é neste doloroso transe que é pos-
sível avaliar o enorme prestígio que 
em todo o Mundo gozava o Presiden-
te Dr. Agostinho Neto. Mensagens 
comoventes vieram de todo o Mun-
do, de eminentes personalidades.
Milhares e milhares do Bié, de 
Cabinda, do Cunene, do Kuan-
do-Kubango, do Uíge, do Moxi-
co, de Benguela, do Huambo, das 
Lundas, de Malanje, do Zaire, do 
Kwanza-Norte, Kwanza-Sul, da 
Huíla, de Moçâmedes, de Luanda, 
mas também da Mongólia e da In-
glaterra, do Sudão e do México. 
E para vós, distintos Chefes de 
Estado e distintos Delegados, que 
aqui vieram render homenagem ao 
nosso querido Presidente, será fácil 
constatar a emoção do nosso povo 
perante este triste acontecimento, 
mas emoção também pela vossa 
presença amiga que o nosso povo 
agradece sensibilizado. 
Estimada mãe Maria da Silva Neto, 
é grande a dor de perder um filho, 
sobretudo quando ela se repete 
em pouco mais de uma semana. O 
nosso povo, o nosso Partido, acom-
panham-na na sua imensa dor e 
comprometem-se a dar-vos todo o 
apoio necessário. 
Camarada Maria Eugénia Neto, 
Mário Jorge, Irene, Leda. O Par-

tido partilha a vossa profunda dor. 
A solução dos problemas do nosso 
povo e do nosso Partido fez com 
que fossem roubadas muitas horas 
em que o vosso esposo, pai, que-
ria acompanhar-vos, beneficiar do 
vosso amor, acarinhar-vos com sua 
presença. É este o destino dos he-
róis. O Partido assume a respon-
sabilidade de cuidar de vós com o 
mesmo carinho que o nosso Presi-
dente vos dedicava.
Irmãs, irmãos de Agostinho Neto, 
o povo e nosso Partido inclinam-se 
diante do vosso sofrimento.

Neto amigo, 
Camarada Presidente, 
Camarada Comandante-em-Chefe,
O nosso juramento, há pouco feito, 
não será em vão.
A tua fidelidade aos princípios mar-
xistas-leninistas será um exemplo 
vivo para a juventude e para todos 
os membros do Partido. 
As tuas preocupações com os pro-
blemas do nosso povo estarão nas 
prioridades da nossa acção. 
A luz do teu exemplo iluminará 
para sempre a Pátria angolana.

Adeus, Neto Amigo.
Adeus, Camarada Presidente. 
A luta continua! 
A vitória é certa!»
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António Agostinho Neto
O MEMORIAL

Projecção da planta do Memorial 
A estrutura foi desenhada por uma 
empresa russa que se inspirou no 
poema de Agostinho Neto O Cami-
nho das Estrelas (que pode ser lido 
no final na contra-capa da revista 
Memorial), da obra Sagrada Espe-

Após o falecimento do Presidente António Agostinho Neto, ocorrido a 10 de Setembro de 
1979, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Governo da República de 
Angola, na década de 80, encomendou ao Instituto de Projectos da antiga URSS, o projecto 
para a construção de um Mausoléu para acolher os restos mortais do Saudoso Presidente.

rança. Parece-se com um foguetão 
que está a tocar as estrelas. Para 
quem estiver fora, vê o formato de 
uma nave espacial. Quem estiver 
no interior do hall de circulação, 
imagina-se estar no interior de uma 
rosa de porcelana e, ao entrar no 

sarcófago, sentir-se-á no cume cen-
tral da mesma, uma projecção ar-
quitectónica cheia de beleza signi-
ficativa, que só visitando se podem 
conhecer as surpresas reservadas. 
No terraço foi projectado o encan-
to do deserto do Namibe, onde as 
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welvitschia mirabilis, pelas suas 
folhagens distendidas ou desabro-
chadas, dizem: «sejam bem-vindos 
caríssimos visitantes». O projecto 
teve como premissa principal de 
concepção um espaço histórico-
-cultural que retratasse a história 
do primeiro Presidente, no antes e 
pós-independência de Angola, e ao 
mesmo tempo fosse um espaço de 
cultura, artes e conhecimento.

Descrição do projecto 
Com uma área de 18 hectares, tem 
um bloco central, que comporta o 
sarcófago, onde repousam os res-
tos mortais de Agostinho Neto, 
museu, galeria de exposições, salas 
multiuso, administração, bibliote-
ca/videoteca, biblioteca multimé-
dia, centro de documentação, lo-
jas e duas salas de recepção para 
autoridades, adjacentes à tribuna 
presidencial exterior. Dali, visuali-
za-se uma parte circundante fron-
tal com a configuração de um jar-
dim, onde poisam frequentemente 
mais de uma dezena de garças e 
no meio do qual um elefante em 
pedra cinza se prostra em sinal de 
respeito. Na Praça da República, 
uma pérgula branca acolhe para 
sempre o portentoso içar da ban-
deira cuja mancha tricolor, des-
fraldada ao vento, recorda a quem 
transite na contígua avenida Dr. 
Agostinho Neto a data da emanci-
pação do povo angolano, das suas 
convicções, lutas e esperanças. O 
jardim da Praça da República re-
presenta o verde das palmeiras da 
mocidade de Agostinho Neto. Na 
ala esquerda do edifício encontra-
-se uma galeria para exposições, 
oficinas (artesanato e grafismo), 
a torre de imprensa, instalações 
sanitárias, serviços de apoio e ca-
fetaria. Já na ala direita tem uma 
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sala de conferências multifuncio-
nal, centro de pesquisa, salas de 
formação e átrio para exposições 
e espectáculos musicais. O Memo-
rial tem ainda uma avenida para 
desfiles com cerca de 500 metros 
de extensão, com uma área de 
tribuna com 2 mil lugares. O par-
que de estacionamento comporta 
cerca de 300 viaturas. O projecto 
conferiu ao edifício Memorial An-
tónio Agostinho Neto uma estru-
tura arquitectónica vincada pelas 

duas grandes naves, com mais de 
60 metros de extensão e no seu 
centro está erguida uma torre de 
120 metros de altura, inspirada no 
poema O Caminho das Estrelas.

Lançamento da primeira pedra 
Para a construção do Memorial o 
primeiro passo foi a colocação da 
primeira pedra pelo Presidente da 
República, José Eduardo dos Santos, 
a 17 de Setembro de 1982, no bair-
ro da Kinanga, no município da In-
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gombota, em Luanda. Na cerimónia, 
o chefe de Estado angolano reconhe-
ceu a relevância visionária do filho 
de África que se bateu incondicional-
mente para a libertação do continen-
te africano e de todos os povos opri-
midos, cuja memória não se apaga: 
“… em determinados momentos his-
tóricos, surgem homens cuja vida se 
eterniza depois do passamento físico. 
Agostinho Neto pertence a essa cate-
goria de homens raros, porque o seu 
génio, a sua obra e a sua vida sinte-
tizam transformações profundas de 
uma época histórica, em que o nosso 
povo iniciou, sob a sua clarividente 
direcção, a marcha irreversível para 
a nova vida numa sociedade de paz, 
justiça social e felicidade…” 
Em pé sobre o solo do bairro da 
Kinanga, município da Ingombota, 
José Eduardo dos Santos declarou 

que aquele acto solene viria dar lu-
gar a uma estrutura que iria eter-
nizar a figura transcendental de 
Agostinho Neto…“ o lugar em que 
nos encontramos assinalará eterna-
mente a figura de Agostinho Neto 
como destacado dirigente revolu-
cionário, proeminente estadista, 
internacionalista, poeta invulgar e 
humanista profundamente ligado 
às massas populares.” Ao justifi-
car a decisão daquele acto solene e 
histórico, José Eduardo dos Santos 
afirmou que as gerações vindouras 
terão orgulho pela coragem e bra-
vura do homem que soube inter-
pretar as aspirações do povo ango-
lano desde a liberdade, a unidade 
nacional, até à libertação do conti-
nente africano do colonialismo:
“… intenção da direcção do nosso 
Partido de perpetuar a imagem do 

guia imortal da revolução angola-
na, fundador da Nação e do MPLA 
– Partido do Trabalho fundamen-
ta-se na vontade e no interesse de 
manter inalterável, para os futuros 
continuadores do nosso processo 
revolucionário, a figura daquele que 
soube interpretar os justos anseios 
do nosso povo e colocar-se à altura 
das exigências da própria história.  
Principal artífice da unidade nacio-
nal, orienta por princípios claros, 
tendo como base os interesses fun-
damentais das classes trabalhadoras 
e do povo, Agostinho Neto soube 
reconhecer na diversidade cultural 
das diferentes regiões do país a ri-
queza capaz de consolidar e afirmar 
a personalidade do nosso povo, cio-
so do seu passado e soberano do seu 
futuro. Na sua visão ampla da his-
tória, da luta de classes, encarava a 
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libertação dos povos oprimidos e ex-
plorados, em geral, e do nosso Con-
tinente, em particular, como parte 
integrante da nossa luta...” 
As obras atingiram a primeira fase 
do projecto, que compreende o Blo-
co Central com o sarcófago incluído 
e a Torre de 120 metros; devido ao 
agravar da situação político-militar, 
económica e social que Angola en-
frentou até a década de 90, as obras 
foram suspensas. Em 1998, o pro-
jecto foi reformulado e as obras re-
tomadas em Janeiro de 2005, tendo 
terminado em Janeiro de 2011.

Inauguração e criação institucional
No ano seguinte, a 17 de Setembro 
de 2012, o Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos procede 
à inauguração do imponente edi-
fício Memorial António Agostinho 

Neto com o descerramento da pla-
ca e estátua de Agostinho Neto, na 
presença de familiares e de várias 
entidades políticas e eclesiásticas. O 
acto de inauguração foi a actividade 
de maior impacto de toda a jorna-
da comemorativa do 90º aniversário 
natalício do fundador da nação an-
golana, que se estendeu por todo o 
país. Maria Eugénia Neto, a viúva do 
fundador da Nação e guia imortal 
de Angola, definiu o edifício como 
sendo “… uma obra monumental 
que ajuda a fixar a memória da saga 
gloriosa que foi a independência 
nacional. Uma fixação da memória, 
não só de Agostinho Neto, o líder da 
libertação de Angola, mas todos os 
seus compatriotas que com ele esti-
veram sacrificando a sua juventude, 
deixando as suas famílias. Muitos 
dos quais morreram…”

Em 2013 o decreto presidencial n.º 
1/13 cria o Memorial António Agos-
tinho Neto e aprova o seu estatuto 
orgânico publicado em Diário da Re-
pública I Série – n.º 2, de 3 de Janei-
ro, cujo objecto consiste em preser-
var, perpetuar e investigar e divulgar 
a vida e obra do primeiro Presidente 
de Angola. Asseguram a organização 
e funcionamento do Memorial os 
órgãos sociais: Conselho Superior, 
Conselho de Administração e Con-
selho Fiscal. Os serviços executivos 
perseguem o objecto da sua criação, 
designadamente os departamentos 
de Apoio à Investigação, Adminis-
tração e Serviços Gerais, Sarcófago, 
Conservação do Espólio.

Património nacional 
Por ser uma das mais emblemáticas 
construções da cidade de Luanda, 
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pelo seu valor estético simbólico e pelo 
seu carácter excepcional, autenticida-
de, originalidade, destacando-se pelo 
seu significado histórico-cultural, foi 
elevado à categoria de património 
histórico-cultural nacional de Ango-
la, pelo Decreto Executivo n.º 256/14 
de 20 de Agosto. A administração 
central do Estado tem a responsabi-
lidade de criar medidas que visam a 
sua efectiva protecção e valorização.

Actos solenes de dimensão nacio-
nal e internacional
A 26 de Setembro de 2012 – oito 
dias depois da inauguração do Me-
morial, os angolanos encheram a 
Praça da República, que acolheu o 
acto solene da investidura de José 
Eduardo dos Santos ao cargo de 
Presidente da República de Angola, 
na sequência dos resultados das elei-
ções gerais de 31 de Agosto de 2012. 
No discurso que fez como primeiro 

Presidente eleito, José Eduardo dos 
Santos destacou a importância da 
transição e da estabilidade política 
e social, como condições essenciais 
para o desenvolvimento de Ango-
la. Nasce a III República de Angola 
diante da memória do Dr. António 
Agostinho Neto que previa um fu-
turo melhor, a paz, a democracia e o 
bem-estar para os angolanos. 
A 11 de Novembro de 2015 – o 
acto central das comemorações do 
40º aniversário da independência 
realizou-se na Praça da República, 
contígua ao Memorial, em Luanda, 
sob o lema “Angola 40 anos: Inde-
pendência, Paz, Unidade Nacional 
e Desenvolvimento”. À chegada ao 
recinto, o Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos, acompa-
nhado da primeira dama, Ana Pau-
la dos Santos, rendeu homenagem 
ao primeiro Presidente de Angola e 
fundador da Nação, António Agos-

tinho Neto, depositando uma coroa 
de flores no seu sarcófago.
Houve grande marcha pela Ave-
nida dos Desfiles, que separa a 
Tribuna Presidencial e a Praça da 
República pelos vários departa-
mentos ministeriais, divididos em 
blocos, destacando-se os dos anti-
gos combatentes, os três ramos das 
FAA, infantil, administração públi-
ca, juventude e desportos, comu-
nicação social, educação, saúde e 
ambiente, na presença de mais de 
seis mil pessoas. Testemunharam 
a cerimónia dos 40 anos da Inde-
pendência do País os Presidentes 
da África do Sul, Botswana, Congo, 
Congo Democrático, Guiné-Bis-
sau, Namíbia, Moçambique e São 
Tomé e Príncipe. O Brasil e Cuba 
se fizeram representar por Vice-
-presidente, enquanto Cabo Verde, 
Guiné Equatorial e Mali por pri-
meiros-ministros. Testemunharam 
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Fonte: Departamento de Investigação do 
Memorial António Agostinho Neto

ainda os representantes do Zim-
babwe, Senegal, Zâmbia, Portugal, 
Gana, China, Vietname e Nigéria, 
assim como antigos Presidentes de 
Moçambique, Cabo Verde e Gana.
A 26 de Setembro de 2017, João 
Lourenço recebe o testemunho de 

José Eduardo dos Santos e inscreve 
o seu nome na história como terceiro 
Presidente da República de Angola. 
O acto solene de tomada de posse 
teve lugar na tribuna presidencial 
exterior e voltada para a Praça da 
República contígua ao Memorial, 

onde estavam presentes convidados 
nacionais e internacionais e milhares 
de populares. Depois de jurar leal-
dade à Constituição, João Lourenço 
pronunciou o seu primeiro discurso 
como Presidente do País diante de 
vários convidados. Extraído da Cons-
tituição da República de Angola, eis o 
teor do texto de juramento:
“Eu (nome completo), ao tomar 
posse no cargo de Presidente da Re-
pública, juro por minha honra: de-
sempenhar com toda a dedicação as 
funções de que sou investido; cum-
prir e fazer cumprir a Constituição 
da República de Angola e as leis do 
País; defender a independência, a so-
berania, a unidade da Nação e a inte-
gridade territorial do País; defender 
a paz e a democracia e promover a 
estabilidade, o bem-estar e o progres-
so social de todos os angolanos”.
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Um Espaço Expositivo Artístico e 
de Diálogo Pluricultural

MEMORIAL

O Memorial Dr. António Agosti-
nho Neto, a par da sua missão de 
preservar, perpetuar, investigar e 
divulgar a vida e obra do primeiro 
Presidente de Angola tem também 
a de promover o conhecimento e 
formação artística e a participação 
da comunidade através da organi-
zação de acontecimentos culturais. 
Nesse sentido, diante do contínuo 
trabalho de investigação sobre a 
vida e obra de Agostinho Neto e 
do enriquecimento do seu acervo 
documental de que a revista Me-

Por: Marcelo Sebastião e Alice Beirão 

ridiano publicou em 1949 e 1953 
dois ensaios “Da vida espiritual em 
Angola” e “A propósito do teatro 
Keita Fodeba”, respectivamente. 
Há ainda os jornais O Estandar-
te, órgão dos cristãos evangélicos, 
O Farolim, órgão de intelectuais 
angolanos, revista Angola da Liga 
Nacional Africana, e para os quais 
Agostinho Neto escreveu ensaios 
em que retrata a realidade da socie-
dade colonial, as experiências dos 
seus contemporâneos sobre a falta 
de “unidade e coesão”1 que viria 

ser uma das suas grandes preocu-
pações políticas para a unidade dos 
movimentos nacionalistas e da uni-
dade africana.  Juntando-se-lhes os 
discursos, a obra poética literária e 
a grande parte do arquivo fotográ-
fico recentemente adquirido per-
mitem desenvolver um conjunto 
de acções desde a exposição docu-
mental, fotográfica à divulgação de 
estudos em género crítica, ensaio e 
artigos de investigação. 
No desenrolar do capítulo ligado à 
divulgação da criação artística, lite-

1  Vide o texto em anexo “Uma Causa Psicológica: a Marcha para o Exterior” de Agostinho Neto publicado no jornal O Farolim 
em 1946, em Luanda.

Um Espaço Expositivo Artístico e 
de Diálogo Pluricultural
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rária e cultural, dentre os quais se 
destacam: “Textualidades – Conver-
sa com os Leitores”, um espaço de 
tertúlia entre escritores e leitores e 
visa manter o escritor mais próximo 
do público, proporcionar momen-
tos de aquisição de conhecimento 
através da leitura das suas obras e 
da interacção do autor e estimular 
o surgimento de uma  nova vaga de 
escritores no processo da comunica-
ção literária; “Diálogo – o Estado da 
Arte em Angola”, conta com a par-
ticipação de artistas, intelectuais e 
críticos, com a finalidade de debater 
as histórias, as teorias, as estéticas e 
a originalidade das artes plásticas. 
O estado da música, da literatura, 
da oratura, do teatro e do cinema. 
A “Hora do Conto” pretende incen-
tivar as crianças dos 5 aos 12 anos 
de idade, o gosto pela leitura como 
uma instituição de aprendizagem 
num ambiente diferente da escola 
e onde possam aprender lições da 
vida, sociedade, costumes ou atitu-
des comportamentais e patriótica. 
O programa tem sido animado por 
uma narradora, responsável pela 
transmissão de estórias, lendas e 
poemas orais na forma de canções, 
relata conto de autor e conto popu-
lar ou tradicional de autor anónimo 
alguns deles com cançoes inseridas 
na narrativa em paralelo com adivi-
nhas e provérbios.

Ainda na sequência do plano de ac-
tividades, a referência recai na “Ex-
posição de Artes Plásticas”, destinada 
não só aos artistas renomados, como 
também à descoberta de novos talen-
tos artísticos, dando-lhes a oportuni-
dade de expor as suas obras diante 
da apreciação do público através dos 
espaços enormes vocacionados para 
este fim disponíveis no interior das 
instalações do Memorial. Não fica 
de fora a exposição de instrumentos 
musicais tradicionais como marim-
ba, kisanji, puita, cingufu, ngoma, 
dikanza, dentre outros. 
Neste âmbito dá-se lugar à cestaria 
e esteiraria, à cerâmica e à escultu-
ra.  As inúmeras sessões de actua-
ção de músicos angolanos no palco 
do “Concerto Musical” que conti-
nua a ser um programa através do 

qual os músicos Romeu Miranda, 
Kizua Gourgel, Toty SA’mede, Fili-
pe Mukenga, Aline Frazão, Sandra 
Cordeiro e demais artistas, cujas 
canções predominam os ritmos da 
cultura angolana e encantam os 
corações de um vasto público apre-
ciador da boa música angolana con-
temporânea e tradicional.
É, pois, desse trabalho de promoção 
das artes, da cultura e de interacção 
com a comunidade que neste espaço 
damos nota ao leitor, sem deixar de 
frisar a arte de transmitir com elo-
quência e método sobre as várias fa-
cetas presentes na figura do primeiro 
Presidente de Angola e o contexto 
histórico, político e sócio-cultural da 
sua época através de interacção entre 
o público visitante e os guias especia-
lizados durante as visitas-guiadas. 
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Por: Marcelo Sebastião 

INSPIRA ARTISTA PLÁSTICO ANGOLANO 

Pensamento de

Agostinho NetoAgostinho Neto

Inspirada em cenas da vida quoti-
diana angolana, a colecção de pe-
ças de arte esculpidas transmitem 
à alma uma disposição transcen-
dente do objecto, em que o olhar 
avaliativo parte da forma estética 
que cada objecto de arte apresen-
ta desde a sua concepção,  pois, os 
momentos de fruição pelo gosto e 
prazer que a obra figurativa susci-
ta aos apreciadores de arte, pelo 
fenómeno sinestésico, em que a 
componente táctil arrebata uma 
dialéctica entre as peças de arte e o 

público. Daí o mote para um diálo-
go complementar entre o artista e 
o público, que virá marcar a diver-
gência na semântica que cada um 
procurou entender na linguagem 
artística expressa por cada peça de 
arte da colecção exposta.
Como homem de cultura, Agosti-
nho Neto dizia, já lá vão mais de 30 
anos desde que proferiu o discurso 
sobre as artes plásticas, em Luanda, 
a 3 de Fevereiro de 1979, que “a 
compreensão da linguagem artística 
nem sempre é possível para todos, 

quando nós pensamos em produzir 
uma nova verificação da cultura do 
país”. Segundo o poeta de Sagrada 
Esperança não se estava em tempos 
de compreender a maneira diferen-
te dos artistas plásticos exprimirem 
o que o povo pensava na linguagem 
artística, tendo incentivado os artis-
tas a reproduzirem as ideias por via 
da linguagem plástica que pudesse 
enformar a ideia cultural do povo 
angolano, porque “daqui a mais al-
guns anos, daqui a dez, vinte anos, 
nós havemos de compreendê-los”. 
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Com efeito, o escultor passa a ser 
uma espécie de porta-voz das ma-
nifestações culturais e tradicionais 
de um povo, através de técnicas de 
produção que manipulam materiais 
para construir formas e imagens 
que revelam uma concepção artís-
tica, estética e poética. Logo, isso 
pressupõe a preocupação de fundar 
uma instituição vocacionada à edu-
cação artística para se formar uma 
geração capaz de entender as con-
cepções estéticas e filosóficas, o es-
tilo, a corrente artística, e a lingua-
gem não comum talhada no tipo de 
objecto produzido, as rupturas e a 
visão individual do próprio escultor 
nele impregnado.
Mpambukidi Nlunfidi é um artista 
plástico internacionalmente conhe-
cido e soube esperar pacientemente 
para ver realizada a exposição de 
uma colecção de arte de sua autoria 
intitulada Jindungo no Olho do Ou-
tro em homenagem ao pai da Inde-
pendência de Angola. A exposição 
deste artista membro da União dos 
Artistas Plásticos (UNAP) de Angola, 
constituída por mais de cem peças 
de arte, esteve patente ao público, 
na galeria de arte do Memorial Dr. 
António Agostinho Neto. A expo-
sição compreende uma forma de 

expressão inspirada na realidade 
da vida social e cultural do dia-a-dia 
dos angolanos, com destaque para a 
solidariedade, o humanismo, a be-
leza, o encanto da mulher angolana 
pelo seu empenho na preservação 
da família e na construção de uma 
sociedade melhor. As figuras antro-
pomorfas constam da linha temática 
de algumas peças de arte intitula-
das “Espiritualidade”, “Força dos 
Sobas”, “Espera de Amor”, “Autori-
dade”, “Mulher e a Vida”, “Mulher 
Kianda”, “Zungueira”, “Amor Ma-
terno”, “Música”, “Máscara de Co-
nhecimento”, “Negócio Fechado”, 
dentre outros. 
A solidariedade transfronteiriça de 
Angola pós-independente é o mo-
mento mais alto que o artista pro-
curou exprimir na exposição em 
que demonstra a compreensão e a 
empatia com o próximo. Agostinho 
Neto, enquanto estadista angolano, 
imbuído do espírito pan-africanista 
de libertação do continente africano 
do colonialismo e do imperialismo 
colocou-se no lugar dos seus com-
patriotas namibianos, zimbabuea-
nos e sul africanos ao estender-lhes 
todo o apoio para se verem livres 
do sistema colonial do apartheid. 
Deduz-se que o provérbio muito 

popular Jindungo no olho do ou-
tro é refresco não faz jus quando se 
quer avaliar a prestação de Angola, 
sob a liderança de Agostinho Neto, 
no processo de luta de libertação 
do continente africano. 
Na perspectiva de Nlunfidi, o so-
correr-se de uma proposição cons-
tituinte do provérbio que dá título à 
sua exposição consiste em transmitir 
à sociedade, principalmente à gera-
ção do século XXI, que não ignore 
o legado de valores e atitudes dos 
nossos ancestrais ou heróis quanto 
à união faz a força nos momentos 
difíceis como a opressão, a humilha-
ção de que estavam sujeitos os povos 
da Namíbia, Zimbabwe e África do 
Sul. “Os jovens devem ser mais soli-
dários com o próximo, mais unidos, 
por ser uma atitude, um sentimento 
de um povo que defende a união de 
uma só nação”, disse o artista, que 
mais adiante frisou que “o Presiden-
te Agostinho Neto soube ensinar e 
instruir o que é solidariedade ao 
ajudar aqueles países a tornarem-se 
independentes e livres, no contexto 
de Angola em guerra”.
O artista tem obras de arte no Va-
ticano e foi premiado como o Me-
lhor Artista Africano, na Califór-
nia, EUA, em 1988, revelou que a 
exposição pretende dialogar com 
os jovens para perceberem valores 
que impulsionaram os ancestrais 
a forjar a luta armada para uma 
África independente. Por essa ra-
zão “procurei um, entre os vários 
provérbios, para dar título à expo-
sição”, sendo que “os provérbios 
continuam a ser uma fonte de valor 
cultural e filosófico, e muitos deles 
nortearam a consciência dos ances-
trais no acto de julgar e confrontar 
a realidade colonial desfavorável 
quer para si, quer para as gerações 
vindouras”. 
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trou no mundo da criação artística 
com 12 anos, por influência do pai 
que lhe legou o significado das artes 
e, mais tarde, adquiriu experiência 
com os mestres da Academia de Be-
las Artes de Kinshasa (RDC), onde 
o escultor encontrou fundamentos 
para, hoje, ter a sua própria oficina 
e galeria de arte com foco na desco-
berta de novos talentos. «Da oficina 
MPASER tenho grande possibilida-
de de transmitir a sinergia aos jo-
vens e necessidade de internaciona-
lizar a cultura e as artes angolanas, 
enquanto no ateliê apreendem as 
técnicas para trabalhar o gesso, ter-
racota, bronze, zinco e cobre apre-
sentando ao público a nova reali-
dade das coisas abstractas e sociais 
com impulso da nossa imaginação e 
criatividade».
O escultor e artista plástico com 
mais de 33 anos de carreira artís-
tica e com exposições individuais 
e colectivas feitas em Angola e no 
estrangeiro, em países como Por-
tugal, Brasil, França, Itália, EUA, 
Gabão e Congo-Brazzaville. Ao pé 
do busto do fundador da Nação 
angolana, uma das suas marcas ar-
tísticas em bronze, reconheceu que 
as belas artes estão a desenvolver-se 
em Angola, pelo que recomenda a 
criação de mais galerias assemelha-
das ao Memorial, onde os artistas 
possam expor as suas obras de arte.
Nascido a 31 de Dezembro de 
1957, na província do Uíge, Mpam-
bukidi Nlunfidi voltou a vencer, em 
1994, no Congo Brazzaville, o Pré-
mio União Europeia, durante a 5.ª 
Bienal do Centro Internacional de 
Civilizações Bantu (CICIBA) e tem 
várias obras de arte clássica em re-
levo total e parcial a circular pelo 
mundo, sempre tendo em linha de 
conta o espírito angolano ou as suas 
ideias abstractas e materiais como a 

O artista referiu que as artes têm 
este papel de influenciar a socieda-
de e contribuir para a construção do 
país, em que os jovens, apoiados em 
valores, possam rever-se neles e, a 
seu jeito, possam dar o seu melhor 
ao processo da construção do país. 
A insígnia da República, com 2,20 
metros de altura e três toneladas de 
peso, é uma das atracções da colec-
ção em homenagem eternizada à 
fundação da República de Angola.
Instado a falar da formação de no-
vos talentos, Mpambukidi Nlunfidi 
foi peremptório ao afirmar que en-
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expressão da sua produção artística 
plástica sem comprometer o livre 
curso à imaginação. 

Diálogo – o estado da arte em Angola
Uma nota chegada a nossa redac-
ção dá conta que o Memorial An-
tónio Agostinho Neto realizou um 
debate sobre o estado da arte em 
Angola, de 14 a 16 de Agosto de 
2019, no domínio da música, teatro, 
literatura, cinema e arte. O evento 
contou com a presença de Analtino 
Santos, Ndaka Yo Wini e Francisco 
Makiiesse para a conversa em tor-
no da música e teatro, no primeiro 
dia de painel. Para o segundo dia 
de painel debate em torno da lite-
ratura e cinema foi animado por 
Abreu Paxe, Cíntia Gonçalves e Jor-
ge Cohen. O último painel versado 
sobre Arte foi assegurado por Pau-
lo Airosa, Chilala Moco e Francis-
co Van cujo encerramento esteve a 
cargo do Administrador Executivo 
do Conselho de Administração do 
Memorial Dr. António Agostinho 
Neto, Adriano Mixinge.
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Capa da 1ª edição do 
livro Sagrada Esperança, 
versão italiana, sob o 
título “Com os olhos 
Secos”, Fevereiro - 1963
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É voz corrente dos observadores 
que os elementos constitutivos da 
classe nativa têm a tendência para 
se isolarem uns dos outros, ou por 
meio de grossa camada de indife-
rença ou por espinhoso egoísmo, 
quando se trata de defender os in-
teresses daquela.
O desamor à causa é principalmente 
notado em aqueles, com uma certa 

cultura ou uma boa dose de inte-
ligência geralmente reconhecida, 
são capazes de ajudar os empreen-
dimentos sociais, mas raramente se 
congregam aos restantes e dão apoio 
às suas iniciativas. Para a classe nativa 
são inúteis, fúteis e só aparentemen-
te, por questão de complacência ou 
patriotismo mentiroso, dão o seu fu-
gidio auxílio às coisas nativas [ ... ].

Os nativos -são educados’ como se 
tivessem nascido e residissem na 
Europa. Antes de atingirem a ida-
de em que são capazes de pensar 
sem esteio, não conhecem Ango-
la. Olham a sua terra de fora para 
dentro e não ao invés, como seria 
óbvio. Estudam na escola, minu-
ciosamente a História e Geografia 
de Portugal, enquanto que as da 

‘A MARCHA PARA O EXTERIOR’

Uma Causa
Psicológica:

Uma Causa
Psicológica:
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colónia apenas as folheiam em si-
nopses ou estudam muito levemen-
te. Ingenuamente, suspiram pelas 
regiões temperadas do norte, por 
onde lhes arda o coração. Não com-
preendem esta gente que aqui ha-
bita, seus costumes e idiossincrasia. 
Não têm tradições. Não têm orgu-
lho da sua terra porque nela nada 
encontram de que se orgulhar; por-
que não a conhecem. Não têm lite-
ratura, têm a alheia. Não têm arte 
sua. Não têm espírito. 
Não adoptarn uma cultura; adap-
tam-se a uma cultura. 
Os indivíduos assim formados têm a 
cabeça sobre vértebras nativas, mas o 
seu conteúdo escora-se em vértebras 
estranhas, de modo que as ideias, as 
expirações do espírito são estranhas 
à terra. Daí o olhar-se esta, a sua 
gente e hábitos, o mundo que os ro-

deia, como estranhos a si – de fora. 
É como se um habitante da Terra 
teimasse em imaginar-se alcando-
rado na Lua e julgasse que via os 
seus semelhantes de tal distância.
Produz-se no nativo uma distorção 
na sua personalidade que se reflec-
te na vida social, desequilibrando-a. 
Lá fora há o hábito de depreciar 
quanto é nativo; e os moços nati-
vos cujos espíritos derivaram para 
o exterior e em quem está atinen-
te um quantum de vaidade (como 
em qualquer ser humano) têm ver-
gonha em considerar-se incluídos 
naquela esfera depreciada e não 
somente não a auxiliam como pro-
curam desprezar as iniciativas de ca-
rácter puramente nativo porquanto 
o seu cérebro afina por diapasão es-
tranho; porque foi psicologicamente 
distorcido pelo eurotropismo. 

Cada um, é claro, tem consciência 
do prejuízo que causa furtando-se à 
luta comum, mas procura conven-
cer-se de que a identificação com o 
longínquo é um mal... necessário! 
A minha pouca experiência impe-
diria que a voz chegasse ao céu se 
eu desse conselhos. Acho, porém, 
que a mezinha apropriada para 
anular os efeitos perniciosos bas-
tante do eurotropismo, seria co-
meçar por “descobrir” Angola aos 
novos, mostrá-Ia por meio de uma 
propaganda bem dirigida, para 
que eles, conhecendo a sua terra, os 
homens que a habitam, as suas pos-
sibilidades e necessidades, saibam o 
que é necessário fazer-se, para de-
pois querer. 

A. Agostinho Neto
O Farolim 1946
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O nosso filão espiritual vem do 
dilúculo histórico, untado de reli-
giosidade e da nota erótica. Actual-
mente, a alma negra delicia-se na 
exploração periférica da cadência 
rítmica e na manifestação das suas 
reminiscências poéticas. É a músi-
ca, em que o ritmo, com o condão 
de excitar os centros motores cons-
titui oitenta por cento da sua preo-
cupação, enquanto que quinze são 
deixados para a harmonia eufónica 
e cinco por cento para a melodia, 
que se transmite em cada enxada, 
em cada parcela de esforço, em 
cada momento de prazer. É o sen-

Uma NecessidadeUma Necessidade
timento poético, mãe silenciosa da 
música, que os momentos de rela-
xamento invocam. A completar as 
manifestações artísticas negras há 
apenas a materialização sádica da 
música na dança. 
Existem temas para grandiosas 
obras na vida deste povo primiti-
vo e, mesmo, saltando um grande 
abismo, no relativamente recente e 
notável conjunto de civilizados. 
Porém, absorvidos completamente 
pelas lutas económico-sociais, não 
atentamos na Arte. Tudo quanto 
a este respeito se pode dizer, limi-
tou-se a fazer côro com as frases 

admirativas que famigeraram “Gio-
conda”, “Nôtre-Dame”, Camões 
e ultimamente o arranha-céus e o  
fox-trot; admirando o gótico; deli-
ciando-se com as valsas de Strauss, 
devorando Shakespeare e ao mes-
mo tempo acotovelando o próxi-
mo que pretendia espezinhar-se, 
para obter um lugar na sociedade 
e fazermo-nos lembrados na feitu-
ra dos orçamentos, sem que a ori-
ginalidade pesasse coisa alguma na 
balança das nossas preocupações 
espirituais. 
Nem podia ser doutra maneira, 
quando preconceitos pretendiam 

Documentos e Texto
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segregar indivíduos integrados na 
civilização, servindo-se de obsole-
tos processos. Enquanto os interes-
ses do estômago e da vaidade não 
estivessem, até certo ponto, salva-
guardados, nada poderia o espírito 
produzir que trouxesse impresso 
o sentimento das massas nativas. 
Fomo-nos assim divorciando do 
nosso espírito como entidade racial 
construtiva, para nos aliarmos a 
manifestações, possivelmente sen-
tidas, mas não vividas. O grande 
salto que os africanos deram por 
sobre civilizações e eras históricas, 
fazendo-os ombrear, de jacto, com 
os maiores nos campos das ciências, 
da arte e do desporto, deixou atrás 
o espírito que mais lentamente se 
vai revelando, em razão directa 
com a atenuação da luta por uma 
existência condigna. 
Já com um relativo bem-estar e 
também por consequência da stru-
ggle for life foi-se notando a lacu-
na deixada no campo do espírito e 
tem-se feito esforço para restabele-
cer os vínculos que ligam o homem 
material ao homem espiritual. Um 
caso concreto dessa preocupação 
por parte dos indivíduos cultos foi 
a tentativa, há uma dezena de anos 
passados, da criação de um Círculo 
de Estudos na Liga Nacional Africa-
na para fins intelectuais e artísticos, 
que não vingou. O referido Círcu-
lo não seria isento de defeitos, dos 
quais salta à vista o mal da erudi-
ção que devia prejudicar bastante 
os seus trabalhos num ambiente 
onde seria necessário transmitir 
conhecimentos por via acessível. E 
quero crer que os dirigentes actuais 
das colectividades africanas não se 
deixarão absorver completamente 
pelos problemas materiais e com 
os fugidios prazeres que algumas 

horas de contacto social proporcio-
nam, num momento como este em 
que a nossa cultura tende a elevar-
-se como nunca. 
Dir-me-á o meu único leitor que o 
nosso espírito não anda tão despre-
zado como pretendo fazer supôr 
e que temos uma plêiade honrosa 
de intelectuais de valor. Não são do 
meu desconhecimento. Sei-o perfei-
tamente e aprecio com desculpável 
facciosismo os nossos artistas. Con-
tudo, observarei que salvo poucas e 
lisonjeiras excepções, estes sofrem do 
mal de seguir escola (e que escola!) 
trilhando o caminho seguido pelas 
literatices colonialistas que se resu-
mem em pretender dar um ar exó-
tico (é este o termo exacto) à África; 
nunca fazendo volver os olhos para a 
realidade e destinando as suas pro-
duções quase que exclusivamente 
ao consumo externo. Certos contos, 
por exemplo, em que os negros es-
tilizados me dão a impressão de ma-
nequins vestidos de tanga, parecem 
mais quadros de naturezas mortas 
que retratos de um povo vivo.
O que necessitam os nossos artistas 
e escritores é imprimir mais sinceri-
dade nas suas obras e menos preo-
cupações em adoptar a maneira de 
ver dos escritores colonialistas. 
As produções com elevada percen-
tagem de espírito africano, com 
caracteres tipicamente locais, de-
terminarão um “clima” espiritual 
diferente daquele que estamos 
acostumados a sentir, ao mesmo 
tempo que enaltecedor para a nos-
sa qualidade de luso-angolanos. 
Porém, não será mostrando-nos ao 
mundo como cartaz de garota bonita, 
sistematicamente leviana e ansiosa de 
aplausos, que formaremos o ambien-
te espiritual desejado, antes como 
pessoas sensatas que sabemos ser. 

Aqueles que cépticos porventura não 
acreditem na existência do himalaia 
de assuntos artísticos estratificados 
por séculos de vida e tradições na 
alma negra e extravasados apenas 
chãmente, perifericamente, reco-
mendarei que ergam os olhos para 
esses admiráveis países do Novo 
Mundo em que só com stocks nacio-
nais, os átomos anímicos dos povos 
são desintegrados numa fluência 
que submerge extraordinariamen-
te o mundo em produções com pe-
sar embora dos puritanos europeus 
cujos padrões de beleza são unica-
mente os tipos da sua antiga arte. 
Desejo deixar bem frisado no espí-
rito do leitor que não estou ideali-
zando uma “nova arte colonial”. Eu 
idealizo uma “arte africana”. 
Uma derivação do pensar para a 
nossa casa; para o sofrimento e a ale-
gria, fará surgir uma forma de bele-
za quase desconhecida, nova, africa-
na, muito nossa, que assombrará o 
mundo e transformará as fraquezas 
que ainda nos atribuem no Byron 
que transformou a sua perna côxa 
– em força que emprestará mais 
auto-confiança para vencermos o 
caminho que ainda temos de trilhar.
O meu experimentado leitor, cujo ca-
minho pela Vida é mais longo e cujos 
dotes de inteligência ou profundida-
de de conhecimentos são maiores, 
creio não deixou de notar que temos 
queimado esforço a mais para exibir 
perante o mundo a nossa competên-
cia e a nossa inteligência, desmentin-
do a fábula da inferioridade, do que 
para formarmos personalidade. 
Eu acho, porém, que já é tempo 
de andarmos de braço dado com 
a sensatez.
 
A. Agostinho Neto
O Farolim 1946 
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Assim foi o juramento sagrado:
- *Kimfwanfwa kimpinga mpinga

Vo ke mu mwana nkaji
Mu ntekulu,

Vo ke muntekulu
Mu mwana ...

A pátria será libertada;
Se não for por nós,

Se-lo-á pelos nossos sobrinhos;
Se não for por estes,

Se-lo-á pelos nossos netos;
Se não for por estes,

Se-lo-á pelos nossos filhos...
Assim é  o juramento sagrado:

Teremos a terra do leite e do mel;
Não permiteremos mais que os macacos

Venham comer o milho deixado pelos nossos antepassados
E viveremos como a paca que não abandona as suas crias

E todos comem no mesmo dixinde.

“ E a montanha abrindo-se
deixou passar longas filas intermináveis

de homens fortes e corajosos”1

Porquê?
Porque as galinhas do mato
Têm penas da mesma cor;

Porque uma só mão não toca batuque,
Mas as duas põem a aldeia a dançar.

Eram homens de todos os lados,
do norte e do sul,

do centro, do leste e do mar,
do campo e da cidade,

da floresta,
do deserto e da savana

das terras altas e das planícies.

Porquê?
Porque uma bracelete só, não faz barulho no braço

E o rio tem curvas porque caminhou sozinho...
E os cantos nutriram a alma

E as letras formaram palavras de esperança:
“ É inútil mesmo chorar,
Se choramos aceitamos, 
É preciso não aceitar”2

“ E a montanha abrindo-se
deixou passar longas filas intermináveis

de homens fortes e corajosos”
E ouviram-se cânticos a uma só voz

E pelo ritmo do tambor se reconheceu o tocador...
Kapalandanda chorou,
Chorou a nossa terra, 

Esta terra é de guerreiros,
Quem não guerreia saia dela.

*Kapalandanda wa lile
Wa lile ofeka yetu

Ninguém mais vai no contrato.
 Esta terra é de guerreiros,

Quem não guerreia saia dela.
O homem deve trazer harmonia;

O homem não deve trazer complicações. 
Esta terra é de guerreiros,

Quem não guerreia saia dela
 Ninguém mais vai no contrato.

A SagaA Saga

*  Expressão de juramento na língua kikongo.
  Dixinde – designa um tufo de capim na lingua kimbundu.
1 Cardoso, António – É inútil chorar.
2 Idem.

Kapalandanda – figura da resistência à ocupação colonial e 
que entrou para  imaginário de língua umbundu. Reuniu um 
grupo de guerreiros e foi para o mato, armar emboscadas e 
assaltar as caravanas levando de Benguela para o Huambo e 
Bié panos e sal e trazendo borracha, cera, mel e marfim. Agiu 
entre 1874 e 1886. Era sobrinho do Soba Kulembe, da Catum-
bela. Ia ser Soba.  O pruduto por si confiscado, era em parte 
distribuído pelos kimbos do sobado. O grupo de Kapalandan-
da acabou por ser derrotado e ele levado preso, primeiro para 
o Forte da Catumbela, e depois para S. Tomé. Do seu nome e 
façanhas nasceu a expressão “ nos tempos de Kaprandanda”, o 
que  significa “ em tempo remoto, há muito tempo”

*  Trecho de cançao popular que ainda perdura na língua um-
bundu e que diz “ Kapalandanda chorou, chorou a nossa 
terra”.
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“ E a montanha abrindo-se
deixou passar longas filas intermináveis

de homens fortes e corajosos”.

Eram homens de todosos lados, 
do norte e do sul,

do centro, do leste  e  do mar,
do campo e da cidade,

da floresta,
do deserto e da savana

das terras altas e das planícies. 
Porquê?

Porque uma bracelete só não faz barulho no braço
E o rio tem curvas porque caminhou sozinho...

Que trouxessem armas;
Que viessem canhões;

Que disparassem balas;
Que sacassem baionetas e punhais;

Que fizessem a repressão....
Resistiria a força da razão...

E assim aconteceu:
- Levando sua nota na boca,

Pelo poder da arte da kyanga, 
lá foi o jacaré pagar o seu imposto...

Correu o Sipaio,
E pelo chão

Rebolou o Administrador.
Nos sons do mondo e do cingufu,

No dedilhar do hungo e do kis(s)anji
A notícia foi levada
Que à nossa força

Não resistira um Administrador ...
E ao cair da tarde,

ao uivar do vento,
disse o povo

que virara maiombola o administrador
( para começar a pagar a dívida dos seus...).

E pelos rítmos do tambor se reconheceu o tocador
E o povo cantou
E o povo dançou

A cyanda e o olundongo
O sielekete e o kientweni

E a dança dos pescadores
E a dança dos pastores

E dançou kapwete, kamundanda ni kabolokosso...
“ E a montanha abrindo-se

deixou passar longas filas intermináveis
de homens fortes e corajosos”. 

Eram homens de todos os lados, 
do norte e do sul,

do centro, do leste  e  do mar,
do campo e da cidade,

da floresta,
do deserto e da savana

das terras altas e das planícies. 
E ao líder chamaram Kilamba

Kilamba kya xi ni mavu
Kilamba da terra ...

O sacerdote  sagrado da terra´
O sacerdote da fecundidade,
O sacerdote da abundância,

O sacerdote da prosperidade...
A pátria será libertada;

Se não for por nós,
Se-lo-á pelos nossos sobrinhos;

Kyanga – Dizem os mais velhos “ kyanganão é feitiço”.  Trata-se 
de uma expressão da língua kimbumdu para designar a arte ao 
homem aparecer, desaparecer, movimentra-se com facilidade 
de um lugar para o outro, sem usar meios próprios e sem ser 
visto, tranformar-se aparentemente, tornar-se invulnerável às 
balas e a toda outra acção. Com a kyanga o homem defende-se 
dos animais ferozes de toda espécie e torna-se poderoso para 
dominar e caçar qualquer animal selvagem e feroz, com muita 
facilidade. 

Mondo e cingufu – tipos de tambor para transmitir notícias
Maiombola – morto aparente através de feitiço e levado para 
trabalhar em regime
Cyanda - tipo de dança cokwe
Olundongo – dança dos caçadores no contexto de língua um-
bumbu
Sielekete – tipo de dança entre os akongo
Kintueni – tipo dedança de Cabinda.
Kapwete, kamundanda ni kabolokos(s)o – expressão dalíngua 
kimbundo para dizer: isto, aquilo e tudo o mais.
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Se não for por estes,
Se-lo-á pelos nossos netos;

Se não for por estes,
Se-lo-á pelos nossos filhos...
A Praça encheu-se de gente;

Eram homens de todos os lados,
do norte e do sul,

do centro, do leste e do mar,
do campo e da cidade,

da floresta,
do deserto e da savana

das terras altas e das planícies.
E os cantos nutriram a alma

E as letras formaram palavras de esperança
E a gente percorreu o sonho
“Pelo Caminho das Estrelas

Na curva ágil do pescoço da gazela.”3

E reunindo desavindos, 
A Praça encheu-se de novo 
E os cantos nutriram a alma

E as letras formaram novas palavras de esperança
Celebrando um Hino e uma Bandeira

A Bandeira e o Hino da Dipanda....

António Fonseca - Agosto de 2020

3 Neto, Agostinho- O Caminho das Estrelas
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| SALAS DE AULA
| AUDITÓRIO

| ÁTRIO
| EQUIPAMENTO 

AUDIOVISUAL E OUTROS

Telef.: (+244) 222 653 900
E-mail: visitas@maan.co.ao



Horários | visitas| marcações
De terça a sexta-feira | 09h:00 às 16h:00
Sábados, domingos e  feriados | 10h:00 às 16h:00
Telef.: (+244) 222 653 900
E-mail: visitas@maan.co.ao

Facilidades para visitantes portadores de deficiência física
| Biblioteca | Livraria | Sala de conferências 
| Galeria de Exposições | Teleporto | Cafetaria 
| Parques de estacionamento

Leitura e Investigação:
Biblioteca/Videoteca
Aberto ao público de Segunda a Sexta-feira,
das 9h00 às 15h00

Centro de Documentação e Informação
Aberto ao público de Segunda a Sexta-feira,
das 9h00 às 15h00

Teleporto
Aberto ao público de Segunda a Sexta-feira,
das 9h00 às 15h00


