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“A cultura angolana é africana, é 
sobretudo angolana (…) tem uma 

característica cultural própria, resultante 
da sua história ou das suas histórias”.

Agostinho Neto|08-01-1979



Velho NegroVelho Negro

Vendido

e transportado nas galeras

vergastado pelos homens

linchado nas grandes cidades

esbulhado até ao último tostão

humilhado até ao pó

sempre sempre vencido

É forçado a obedecer

a Deus e aos homens

perdeu-se

Perdeu a pátria

e a noção de ser

Reduzido a farrapo

macaquearam seus gestos e a sua alma

diferente

Velho farrapo

negro

perdido no tempo

e dividido no espaço!

Ao passar de tanga

com o espírito bem escondido

no silêncio das frases côncavas

murmuram eles:

                   Pobre negro!

E os poetas dizem que são seus irmãos.

Agostinho Neto [1948]
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Editorial
sentemos os resultados. E chegaremos 
à conclusão que Angola tem uma ca-
racterística cultural própria, resultante 
da sua história ou das suas histórias.”3

Caros leitores;

Este segundo número da Revista 
Memorial, surge num período mui-
to especial: o “Ano do Centenário do 
Dr. António Agostinho Neto”. Neste 
ano completar-se-ão cem anos do seu 
nascimento. Por tal razão, havendo 
necessidade de organizar os prepara-
tivos para que haja uma comemora-
ção condigna desta data histórica e de 
grande importância para o Povo An-
golano, Sua Excelência o Presidente 
da República, Dr. João Manuel Gon-
çalves Lourenço, exarou o Despacho 
Presidencial n. 082/21 de 2, de Ju-
nho, através do qual cria a Comissão 
Interministerial para a organização 
das acções comemorativas alusivas 
ao 100.° aniversário do Dr. António 
Agostinho Neto, Primeiro Presidente 
da República e Fundador da Nação. 
Tal Comissão coordenada pelo Minis-
tro de Estado e Chefe da Casa Civil 
do Presidente da República e inte-
grando o Ministro de Estado e Chefe 
da Casa de Segurança do Presidente 
da República, como Coordenador-
-Adjunto, o Ministro da Administra-
ção do Território, o Ministro da De-
fesa Nacional e Veteranos da Pátria, 
o Ministro do Interior, o Ministro das 
Relações Exteriores, a Ministra das 
Finanças, o Ministro dos Transpor-
tes, o Ministro das Telecomunicações, 
Tecnologias de Informação e Comu-
nicação Social, a Ministra da Educa-
ção, o Ministro da Cultura, Turismo e 
Ambiente, a Ministra da Juventude e 
Desportos, os Governadores Provin-
ciais, a par do Director do Cerimonial 
do Presidente da República, do Pre-
sidente do Conselho de Administra-
ção do Memorial António Agostinho 

Prezados Leitores;

Vimos hoje, a público, apresentar o 
segundo número da Revista Memo-
rial, que pretende ser um veículo 
privilegiado de divulgação do pen-
samento e do legado do Dr. António 
Agostinho Neto, assim como da acção 
desenvolvida no M.A.A.N., em torno 
da Investigação, das Artes e da Cul-
tura e, de um modo geral, em torno 
dos propósitos para que foi erigido 
o Memorial em honra do Fundador 
da Nação Angolana e Primeiro Pre-
sidente de Angola, Estado erguido 
sobre as cinzas da implosão colonial.

As palavras  amigas e de elogio que 
dos mais diferentes e diversos sectores 
e dos mais heterogéneos leitores nos 
foram dirigidas em relação ao primei-
ro número, são para  nós uma honra 
e aumentam a nossa responsabilidade 
quanto à promoção  do conhecimen-
to do pensamento e da vida e obra do 
nosso Patrono, o Dr.António Agosti-
nho Neto, nas suas várias vertentes e 
aspectos, o que se impõe como uma 
necessidade para encarar os desafios 
do presente e pensar estrategicamente 
os caminhos da edificação de um país 
próspero e desenvolvido, pois, como 
disse o Primeiro Presidente de Angola 
“ O mais importante é resolver os pro-
blemas do povo” 1, um país que se reco-
nheça e se reencontre na sua condição 
cultural própria, porquanto, como o 
mesmo recordou, “A cultura angolana 
é africana, é sobretudo angolana (...)”2. 
Quer isto dizer que, fruto do nosso 
processo histórico, a cultura angolana 
tem particularidades próprias e não 
pode ser encarada à luz dos processos 
históricos dos outros países. A propósi-
to desta questão, disse ainda o Dr. Antó-
nio Agostinho Neto – citamos: “Como 
o botânico, ou o zoólogo, o cientista 
ou o filósofo, reunamos os elementos, 
analisemos e cientificamente (...) apre-

Neto e um Representante da Funda-
ção António Agostinho Neto, mostra 
bem a dimensão que se pretende 
para esta celebração, bem como, de 
maneira inequívoca, reconhece o 
Dr. António Agostinho Neto como fi-
gura  transversal a toda a sociedade 
angolana e que ultrapassa fronteiras.

Caros Leitores;

Se é verdade que neste ano do Cen-
tenário, grande parte da acção do 
MAAN se desenvolverá no âmbito 
da Comissão ora criada, do mesmo 
modo caber-nos-á o dever e a respon-
sabilidade de preparar acções e acti-
vidades que honrem e dignifiquem 
a memória do nosso Patrono. Nesse 
sentido vamos fazer uma campanha 
de recolha de acervo, pelo que con-
vidamos todos os leitores e cidadãos 
nacionais e estrangeiros que tenham 
convivido com o Dr. Agostinho Neto 
e que possuam documentos (foto-
grafias, cartas, panfletos, relatórios, 
actas, recortes de jornais, etc,) e que 
estejam dispostos a disponibilizá-los 
que o façam, quer permitindo a sua 
reprodução, quer depositando-os no 
Memorial. De igual modo, quem es-
tiver disposto a prestar depoimentos 
sobre o nosso Poeta Presidente pode-
rá fazê-lo contactando-nos. Só com 
essa participação poderemos ter um 
acervo que constituirá Memória. Só 
com essa participação poderemos ter 
em arquivo material que irá permitir 
a investigadores sociais pesquisar so-
bre a vida e obra de Agostinho Neto.

Neste sentido, presado leitor, poderá 
neste número encontrar documen-
tação de valor para o seu trabalho.

Vamos comemorar e recordar sem-
pre Agostinho Neto.

António Fonseca
PCA do Memorial António
Agostinho Neto

1   Discurso proferido pelo Presidente da República de Angola Dr. António Agostinho Neto Neto, em Kalandula, Malange, em 18 
de Agosto de 1979.

2   Discurso proferido pelo Dr. António Agostinho Neto Neto enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral da UEA, na cerimónia 
de tomada de posse do corpo dirigente da União dos Escritores Angolanos, para o biénio 1979/1980, realizada a 8 de Janeiro de 1979.

3   Idem





Literatura
Discurso no acto de posse do cargo de 
Presidente da Assembleia Geral da 
União dos Escritores Angolanos, em 
Luanda, a 24 de Novembro de 1977.

O Pensamento de 
Agostinho Neto Sobre a
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O Pensamento de Agostinho Neto sobre a Literatura

Camaradas:
É com o maior prazer que assisto 
a esta cerimónia solene de empos-
samento dos Corpos Dirigentes da 
União dos Escritores Angolanos. 
Como todos compreenderão, só as 
garantias que foram dadas pelos res-
tantes membros da Assembleia Geral 
e pelo Camarada Secretário-Geral 
me puderam convencer a aceitar 
mais esta incumbência que se sobre-
põe a muitas outras. 
No entanto quero agradecer à 
União dos Escritores Angolanos por 
esse gesto simpático e desejar que 
nos momentos em que seja neces-
sário que eu dê uma contribuição 
à União, que os Camaradas todos e 
qualquer [um] não hesitem em pôr-
-me os problemas que resultam des-
ta nova função que eu assumo. 
Quero aproveitar esta ocasião para 
render a minha homenagem aos 
Camaradas escritores que durante 
a luta de libertação nacional e an-
tes dela sofreram perseguição, que 
estiveram nas cadeias ou no exílio, 

perderam portanto a sua liberdade, 
que mesmo dentro do país foram 
politicamente segregados, portanto 
colocados em situações especiais, e 
quero associar-me a todos os Cama-
radas aqui presentes na homenagem 
que foi rendida aos Camaradas que 
se sacrificaram heroicamente duran-
te a luta de libertação nacional e que 
hoje não estão entre nós.
Camaradas:
Mais um passo em frente é dado na 
nossa vida nacional através da estru-
turação desta União de Escritores, 
continuadora das tradições literárias 
do período de resistência ao colonia-
lismo, durante o qual e apesar da re-
pressão colonial-fascista, foi realizada 
uma obra que ficará para sempre 
registada na história revolucionária 
de Angola, como valiosa contribui-
ção para a Vitória do Povo Angolano.
Camaradas:
Tenho a honra de saudar os intér-
pretes fiéis das nossas opções cultu-
rais e das nossas tradições, represen-
tando o baluarte espiritual da luta, e 

que, nas trincheiras da literatura, sal-
varam quanto foi possível da riqueza 
literária do povo angolano, criando, 
transmitindo, interpretando. 
Camaradas: 
Para estabelecer as premissas capa-
zes de permitir uma introdução bre-
ve a alguns dos nossos problemas, 
temos de considerar que a vida é 
uma sucessão e o somatório de factos 
contraditórios, resolúveis ou não, se-
gundo a sua natureza. 
E ela é reflectida pelo escritor de 
acordo com o modo como a encara. 
E, por isso mesmo, tem importância 
a situação do ponto de vista social de 
que se visionam os fenómenos, 
Para o escritor angolano, a interpre-
tação da existência não deixa de es-
tar submetida a esta regra e, para o 
fazer, não pode, evidentemente, des-
conhecer a realidade, sobretudo os 
aspectos dramáticos dessa realidade, 
que constituem a sua contradição. 
O povo e o meio ambiente estarão 
sempre presentes em cada pensa-
mento, em cada palavra ou frase es-
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crita, como a sombra coexiste com a 
luz, e a folha com a raiz. 
O povo e o meio ambiente foram 
aqui em Angola marcados pelo fer-
rete da escravatura, e a colonização 
marcará por muito tempo a vida do 
povo angolano. O desejo, a opção, a 
orientação, não coincidirão sempre 
com a maneira de exprimir ou com 
o conteúdo do que se exprime. O 
que existe no subconsciente dos ho-
mens ou está subjacente nas coisas, 
revelar-se-á. E só a acção, neste caso 
revolucionário, poderá condicionar 
a mudança radical. 
A superficialidade da observação, o 
preconceito ou os complexos que 
marcaram a existência no período 
colonial, estarão presentes actual-
mente. É natural que assim seja.
O trabalhador manual, o trabalho 
manual, o novo papel do homem 
que produz e a sua capacidade de 
transformar a natureza, os princí-
pios filosóficos que condicionam es-
truturas socioeconómicas e que, por 
sua vez, têm consequências filosófi-
cas, escaparão ainda à sensibilidade 
do escritor angolano. E mesmo este 
facto aparentemente simples da con-
templação do homem preto ou do 
homem branco sofrerá por muito 
tempo da influência colonial  – con-
traditoriamente.
Todos nós, creio que concordamos 
em que o escritor se deve situar na 
sua época e exercer a sua função de 
formador de consciência, que seja 
agente activo de um aperfeiçoamen-
to da humanidade. 
Alguns dos nossos escritores ainda 
choram quando é altura de cantar, 
embora por vezes o choro também 
seja canto e a lágrima, alegria. 
Mas saber cantar é por vezes mais difí-
cil do que saber chorar, porque o futu-
ro, quando se transforma em presen-
te, não oferece a cada um o seu sonho. 

Quero dizer que nem sempre a rea-
lidade de todos constitui a felicidade 
ou a tristeza de cada um. 
Se temos de nos situar por um lado 
no facto independência e por outro, 
no facto proletariado-campesinato, 
podemos perguntar-nos qual a posi-
ção do escritor diante do novo ho-
mem angolano, resultante da vitória 
histórica sobre um dos elementos da 
contradição colonial? 
  Porque não se pode esquecer o novo 
factor histórico introduzido na rea-
lidade angolana e constituído pela 
Independência e pela Liberdade. 
Nem se pode desconhecer o contex-
to africano em que o homem é hoje 
encarado de modo diferente daque-
le a que nos habituaram os séculos 
de esclavagismo e de colonialismo. 
Hoje o homem africano é um ser li-
vre, ou a libertar-se do colonialismo 
e do imperialismo. 
Não se pode desconhecer o contex-
to mundial, em que se verificaram e 

verificam transformações profundas 
e definitivas, quer no plano humano 
como no social e material. 
Ninguém o pode esquecer, seja qual 
for a condição social do observador, 
sejam quais forem as opções políticas, 
sejam quais forem os sentimentos.
Ninguem o pode esquecer, seja 
qual for a condição social do  
observador, sejam quais forem 
as opções politicas, sejam quais  
forem os sentimentos. 
A literatura, na Angola independen-
te e caminhando para uma forma su-
perior de organização social – o So-
cialismo –, tem de, necessariamente, 
reflectir esta nova situação. 
E já que grande parte da literatura 
angolana do passado produzida pelos 
escritores representados na União dos 
Escritores se revestiu de um carácter 
eminentemente patriótico e com preo-
cupações sociais, hoje, para continuar, 
será necessário fazer que a literatura 
angolana se insira perfeitamente na 

“No passado, a nossa literatura mergulhou 
profundamente na cultura europeia – era mesmo 
uma parte da literatura da Europa –,  cujas 
correntes foram seguidas e uma das suas línguas 
utilizada como único meio de expressão. ”
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cultura angolana e seja um reflexo des-
ta. Daqui podemos inferir as profundas  
transformações sociais nas estruturas 
que enquadram as várias classes e etnias 
e raças que constituem o povo angolano. 
No passado, a nossa literatura mergu-
lhou profundamente na cultura euro-
peia – era mesmo uma parte da litera-
tura da Europa –,  cujas correntes foram 
seguidas e uma das suas línguas utili-
zada como único meio de expressão. 
A nossa cultura era no passado ape-
nas um motivo «diferente», uma 
variedade folclórica, um contraste 
colorido para embelezar as frases e 
as ideias. Era o idealismo vazio e o 
realismo snob, era a condição políti-
ca, que ditava as modas literárias.
Hoje, a nossa cultura tem de ser re-
flectida tal como ela é, sem deforma-
ções, sendo ela própria o motivador 
da literatura. 
Durante as lutas de libertação nacio-
nal, houve tentativas sérias de seguir 
o novo caminho. Mas sem resultados 
significativos… porquanto, a recon-
versão cultural não pode ser feita, 
nas nossas condições, em uma só 
geração. O esforço, eu estou seguro 
disso, será feito. Mas os seus efeitos 
só se farão sentir muito mais tarde, 
quando as condições materiais fo-
rem suficientemente determinantes 
de uma nova consciência. 
A expressão, para ser válida, tem de ser 
resultado da vivência e da observação. 

Viver a cultura angolana, sem cairmos 
em esquerdismo, o que pode significar? 
Viver a cultura angolana significa 
compreender o povo tal como ele é 
definido. Ser um elemento do povo. 
Esquecer preconceitos e ultrapassar a 
classe. Caricaturar a pequena-burgue-
sia, ou descrevê-la, é tão válido como 
exaltar o camponês ou o operário. 
Significa viver a vida do povo e, para 
os que têm preocupações literárias, 
saber retirar dos sentimentos, das 
aspirações e dos momentos da His-
tória, os elementos necessários para 
a sua tarefa artística. 
Camaradas, neste momento já não 
é aceitável a ideia de fazer entrar na 
categoria de escritores apenas aque-
les que manejam com perfeição a 
língua portuguesa. A interpretação 
ou a descrição da vida têm de ser sim 
actos de artistas, mas a forma que as-
sume não se subordina ao domínio 
mais ou menos perfeito da língua 
que hoje utilizamos. 
O conceito de escritor e de membro 
desta União deve assim ser activa-
mente alargado. 
Aliás, num quadro mais vasto da 
cultura e da actividade cultural, será 
necessário desenvolver a arte em to-
dos os seus aspectos, recolher os ele-
mentos possíveis da nossa literatura 
oral e escrita. Será necessário recon-
tar a História de Angola, de modo a 
fazer conhecer o longo caminho per-
corrido entre o passado o presente. 
Quero dizer que esta União de Es-
critores é chamada a desempenhar 
um papel importante na nossa Re-
volução. A personalidade cultural 
do povo angolano tem de revelar-se 
através da literatura e de outras for-
mas de expressão. 
Referi-me às línguas. 
O uso exclusivo da língua portugue-
sa, como língua oficial, veicular e uti-
lizável actualmente na nossa literatu-

ra, não resolve os nossos problemas. 
E tanto no ensino primário, como 
provavelmente no médio, será pre-
ciso utilizar as nossas línguas. E dada 
a sua diversidade no país, mais tar-
de ou mais cedo deveremos tender 
para a aglutinação de alguns dialec-
tos, a fim de facilitar o contacto. 
Todo o desenvolvimento do problema 
linguístico, naturalmente, dependerá 
também da extinção das barreiras re-
gionais, da consolidação da unidade 
nacional, da extinção dos complexos 
e taras herdadas do colonialismo e do 
desenvolvimento económico. 
A aliança operário-camponesa, ma-
terializada num desenvolvimento 
dos transportes, dos meios de comu-
nicação, do comércio, das indústrias, 
da colectivização agrária – contribui-
rá para a solução da questão do uso 
das nossas línguas na actividade nor-
mal do homem angolano. 
Porém, a União dos Escritores (e 
particularmente o escritor angolano) 
não pode olvidar este problema. 
E eu penso que a União dos Escrito-
res deve, em conjunto com os organis-
mos do Sector da Cultura, preocupar-
-se com a questão das nossas línguas.
Para já, e de uma maneira progres-
siva, deve, no meu entender, fazer-se 
activamente a integração na União 
dos Escritores dos valores literários 
que não se expressam em português. 
Camaradas: 
Neste acto de posse para um dos or-
ganismos mais valiosos da vida espi-
ritual do nosso país, desejava expri-
mir a satisfação que terei em ver os 
debates sobre problemas concretos 
da cultura angolana tratados como 
uma das preocupações primordiais 
do escritor angolano. 
Eu creio que este desejo será também 
expresso pelo 1º Congresso do MPLA. 
A LUTA CONTINUA!  
A VITÓRIA E CERTA! 

O Pensamento de Agostinho Neto sobre a Literatura
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Testemunhos

Rodeth Gil - Guerrilheira 
e dirigente da OMA

Todos os guerrilheiros sentiam-se 
verdadeiros guerrilheiros ao lado 
do guerrilheiro maior, o Presi-
dente Agostinho Neto, pois tinha 
qualidades de humanista e líder 
revolucionário. Entre tantas foto-
grafias existentes aqui no Memorial 
Agostinho Neto na veste de guer-
rilheiro é aquela em que aparece 
a caminhar armado com Aka-47. 
Estas memórias fotográficas que 
testemunham a preocupação do 
Guia Imortal organizar os Postos 
de Guerrilha. Assim, há momentos 
vemos ele reunido com os guerri-
lheiros, diante das formaturas dan-
do as instruções aos guerrilheiros, a 
visitar os Postos de Armas de Guar-
nição,bem como a primeira Con-
ferência Regional da Frente Leste, 
que decorreu na zona C, no ma-
quis da 3.ª Região Político-Militar.
E posso também salientar que um 
dos Postos que o Presidente visitou 

DEPOIMENTOS
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Nós, os guerrilheiros e guerrilhei-
ras, na frente do combate marchá-
vamos com as músicas de poesias 
de Agostinho Neto. Isso serviu de 
incentivo e coragem na vida comba-
tiva do próprio guerrilheiro. O Pre-
sidente Neto foi bom professor de 
arte, também, da sua poesia trans-
formou-se em músicas diárias nas 
zonas de guerrilha. Isso incentivou 
muito os guerrilheiros, porque nas 
zonas de guerrilha sempre se utili-
zou a poesia musicada,  nas escolas 
do maquis sempre se ouviu e se dan-
çou a poesia musicada de Agostinho 
Neto.  Havia poesias cantadas pe-
las crianças, pelos professores, nos 
momentos de dança, enfim, a vida 
político-militar absorveu os poemas 
quer cantados e musicados, quer de-
clamados e inseridos nos discursos.
Os jovens podem  musicar cada vez 
mais os poemas de Agostinho Neto 
no contexto actual. Existem grupos 
de jovens que podem ser incenti-
vados para o efeito. Eles podem 
continuar a fazer aquilo que eles 
aprenderam da poesia e da arte de 
Agostinho Neto.

é o meu Posto de Armas. Lembro-
-me que houve um determinado 
momento que o Presidente Agos-
tinho Neto passou pelo meu Posto 
para de seguida chegar ao outro. Eu 
não aceitei deixar-lhe passar, porque 
eu dominava as informações de re-
conhecimento onde estavamos, mas 
onde estava mais além o outro eu 
não sabia os perigos que estavam a 
meio do percurso. Então não acei-
tei que o Presidente Neto saísse dali 
para visitar outro Posto. Preferi que 
ele regressasse a não chegar lá. Por-
que da rectaguarda eu sabia donde 
veio, não havia perigo, por onde ia 
eu não sabia, razão pela qual eu dis-
se ao Presidente Neto:“não vá”. Mas, 
ele disse-me assim: “eu para além de 
ser militar também sou guerrilheiro 
e sou Presidente tenho que passar”. 
Mesmo assim insisti “camarada Presi-
dente Neto não sairá daqui para lá”.
O Presidente Agostinho Neto era 

um guerrilheiro de grande cora-
gem e atitude; qualquer guerrilhei-
ro sentia-se encorajado diante de 
todos os perigos. Para além de Pre-
sidente e guerrilheiro, também é 
pai, chefe de família, como esposo, 
como irmão e aí parte o sacrifício 
maior de Agostinho Neto.
Nós na 3.ª Região Político-Mili-
tar sabíamos onde estava a esposa 
Maria Eugénia Neto com as crian-
ças pequeninas, mas o Presidente 
Neto nunca teve durante o tempo 
da guerrilha a possibilidade de con-
viver com a esposa, com os filhos, 
como pai, como esposo, como ir-
mão. Por exemplo a camarada Ruth 
Neto substituiu-me no meu Posto 
sem a conhecer, sem nos encontrar-
mos, porque as frentes também no 
Leste eram muitas, era uma recta-
guarda que tinha que estar segura, 
era uma frente que tinha que estar 
segura. Nestas andanças eu sabia 
que o Presidente Neto tinha uma 
irmã no Leste do país, no Lupa, 
mas não a vi. Na Frente-Leste o 
Presidente Neto teve uma ligação 
muito reduzida com a família dele. 

1
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Testemunhos

Conheci o Dr. António Agostinho 
Neto em 1962; acabava de evadir-
-se da prisão domiciliar a que havia 
sido submetido pela polícia colonial 
de Portugal. A fuga de Lisboa via 
marítima teve destino a Marrocos 
e algum tempo depois Agostinho 
Neto chegava a Léopoldville, hoje 
Kinshasa. Naquela altura, nós era-
mos militantes do MPLA dirigentes 
da organização juvenil, em Ponta 
Negra. Chamaram-nos para sermos 
apresentados em Kinshasa e poder 
acompanhar a chegada do camara-
da Dr. Agostinho Neto. A presen-
ça física do Dr. Agostinho Neto foi 
emocionante e regressamos a Ponta 
Negra para continuarmos a exercer 
o papel que nos cabia na JMPLA. 
Foi nos anos 60 que despoletou a 
primeira crise no seio do MPLA.
O segundo encontro com o Presi-
dente Agostinho Neto permitiu-me 
expor a missão que desempenhava 

DEPOIMENTOS

dentro da Comissão Militar. Dali 
que me deu a missão para desviar 
a atenção da minha saída da 2.ª 
Região Político-Militar e visitar al-
guns países socialistas como Polónia, 
Checoslaváquia, Bulgária, Roménia 
e outros para depois chegar até  a 
Zâmbia. Naquele momento o cama-
rada Anibal de Melo dirigia a repre-
sentação do MPLA; foi a ele que me 
apresentei e tratamos de tudo para 
que eu pudesse realizar a primeira 
visita na Frenta-Leste como mem-
bro da Comissão Militar, enquanto 
aguardava a chegada do camarada 
Comandante Hoji-ya-Henda.
O movimento de reajustamento do 
qual fiz parte tinha a missão de fazer 
análise da situação que estávamos a 
ultrapassar, a fazermos uma autocrí-
tica para corrigir os erros, prever e 
evitar consequências inesperadas 
e indesejáveis. O camarada Agosti-
nho Neto já estava fora, quem lhe 

representava era o Chipenda, mas 
esta nossa maneira de actuar não foi 
bem interpretada, alguns camaradas  
pensaram que nós queríamos subs-
tituir o Presidente Agostinho Neto, 
nós dissemos que não era esta a fi-
nalidade senão a de avaliar e corri-
girmos os erros. Isto veio a se con-

Santana André Pitra 
“Petroff”– General
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perguntei-lhe o que se passava, ele 
disse-me que o “chefe já tomou a 
decisão, amanhã vai regressar”. Eu 
tentei hesitar... “mas vai regressar 
se as condições...” nem terminei de 
exprimir-me por completo, lá o ca-
marada Iko Carreira concluiu: “Ele 
disse vai regressar e nem quer ouvir 
mais nada.”Só quem não conhecia 
Agostinho Neto é que podia duvidar 
se era ou não era possível.
Nós não podíamos falhar. Prepara-
mos as condiçoes logísticas, depois 
tratamos de enviar, isto é, o primeiro 
carregamento de armamento num 
avião alugado lá e chegou a Luanda 
felizmente com alguns corredores. 
Assim o mundo testemunhou a che-
gada a Luanda  de Agostinho Neto 
no dia 4 de Fevereiro de 1974.
O Presidente Agostinho Neto é o 
patriota e acima de tudo um cama-
rada, mantendo a sua personalida-
de, a sua verticalidade de manter 
o MPLA fora das influências das 
grandes potências ou das influên-
cias pró-soviéticas ou pró-chinês.  
Ao Presidente Agostinho Neto dedi-
camos a grande homenagem.

firmar; quando o líder da revolução 
angolana, dada a sua característica 
de dirigente, chegou à Frente-Leste 
reuniu connosco e explicou a impor-
tância da nossa missão; tínhamos de 
continuar pela mesma caminhada.
Há um outro facto que gostaria de 
destacar, tem a ver com a sensibili-
dade, a coragem e a visão da lide-
rança de Agostinho Neto. Qualquer 
um de nós tínhamos dificuldades de 
adaptação, como eu disse, nós fo-
mos à Frente-Leste, eu e o falecido 
Comandante Hoji-Ya-Henda, para 
cumprir a missão que muito bem 
foi cumprida. Tentei explicar ao 
camarada Presidente Neto que eu 
não tinha  nada a fazer aqui, Fren-
te-Leste, como tinha sido enviado da 
2.ª à 3.ª Região Político-Militar que 
pudesse regressar.Diante desta reac-
ção, ele informou-me de que nem 
toda a gente acreditava de que eu 
estava à vontade. Mas eu não nasci 

em Cabinda, mas cresci em Cabinda, 
meu falecido pai foi cabindiano, eu 
sinto-me mais de Cabinda do que de 
Luanda onde nasci. E infelizmente 
nem toda gente se sentia acomoda-
do por eu ter atingido uma posição 
de hierarquia político-militar. Então,  
pensavam que eu não era de facto 
do MPLA, pensavam se eu voltasse à 
2.ª Região Político-Militar iria aderir 
à FLEC. Eram desconfianças que o 
Presidente Dr. Agostinho Neto sabia 
gerir com ponderação, humanismo 
e neutralidade; disse-me que convi-
nha manter-me na Frente-Leste para 
evitar problemas. Em curto espaço 
de tempo, quanto menos esperava, 
decidiu enviar-me a Dar-Es-Salam 
para dirigir o Centro de Logística.
Nas vésperas do 4 de Fevereiro, 
ele telefonou-me para me orientar, 
era uma ordem, para preparar as 
condições logísticas porque iria en-
trar em Luanda. Isso foi um susto, 
eu pessoalmente não estava pre-
parado, para receber essa ordem. 
Respondi-lhe que será feita, iremos 
criar as condições. Mais tarde telefo-
nei para o camarada Iko Carreira, 

2
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“...E os filhos de
nossos filhos,
de mão dadas,
orgulhar-se-ão
de nós.”

Agostinho Neto, in Amanhecer
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A PRIMEIRA EDIÇÃO ESTRANGEIRA
DA POESIA DE AGOSTINHO NETO**

Resumo:
O artigo aborda a primeira edição 
em livro da poesia de Agostinho 
Neto, publicada em Milão em 1963, 
sob a responsabilidade de Joyce 
Lussu, tradutora e, sobretudo, ati-
vista política, com amplo trabalho 
nas lutas antifascistas e anticolonia-
listas. Entre as questões abordadas 
estão o título do volume, o corpus 
(a edição inclui cerca de metade dos 
poemas que integrarão a versão de-

finitiva de Sagrada Esperança, de 
1974) e – a partir do confronto com 
edições anteriores e posteriores de 
algumas das composições – proble-
mas de crítica genética e textual. Da 
análise efetuada, é possível concluir 
que esta edição de 1963 correspon-
de já a um projeto maduro, na me-
dida em que uma série de poemas 
se apresentam já na sua versão defi-
nitiva. Em plano secundário, dado 
que se trata de um assunto já tra-

balhado pelos estudiosos italianos, 
são ainda discutidos alguns aspetos 
da tradução, designadamente a dis-
posição dos versos longos, alguns 
erros (resultantes de uma má inter-
pretação gramatical ou de uma gra-
lha da versão portuguesa) e certos 
casos do que poderíamos chamar 
uma tradução interpretativa.
Palavras-chave:
Agostinho Neto. Crítica genética. 
Crítica textual.

Por: Francisco TOPA*

Estudos

*      Doutor (2000) em Literatura pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). Professor Associado do Departa-
mento de Estudos Românicos da FLUP, responsável pela cátedra Agostinho Neto. Contato: ftopa@letras.up.pt.
Obs:  Francisco TOPA redige em conformidade com o Novo Acordo Autográfico.

**   Signum: Estudos da Linguagem, Londrina, v. 23, n. 2, p. 42-55, ago. 2020

Joyce Lussu e Agostinho Neto em Luanda, em 1976
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INTRODUÇÃO
A primeira edição em livro da poe-
sia de Agostinho Neto não veio a pú-
blico nem em Angola nem em Por-
tugal, mas num país que, à primeira 
vista, nos pode parecer improvável: 
Itália. Intitulada Con occhi asciutti, 
saiu em Milão, pela editora Il Sag-
giatore (de Alberto Mondadori), em 
fevereiro de 1963, com tradução e 
edição de Joyce Lussu e uma nota 
preliminar, não assinada, do escritor 
e crítico Giacomo Debenedetti.
Como é compreensível, este volu-
me mereceu alguma atenção, so-
bretudo em anos mais recentes, de
investigadores italianos, como Simo-
ne Celani (2003), Mariagrazia Russo 
(2003) e Claudia Capancioni (2012). 
Mas tem faltado, por parte dos ango-
lanos e, sobretudo, dos portugueses, 
o reconhecimento de um trabalho 
que foi muito além da tradução e que, 
além disso, merece ser considerado 
como objeto de estudo. De facto, Joy-
ce Lussu (1912-1998) – cujo nome de 
batismo era Gioconda Beatrice Sal-
vadori Paleotti – fez muito mais que 
traduzir (e editar) Agostinho Neto: 
dominando bem a língua portugue-
sa (e uma série de outras), desde uma 
estadia em Lisboa em 1941-19421 no 
âmbito das suas atividades ao serviço 

da resistência italiana, viria a tradu-
zir e a editar, depois de Neto, Cantico 
a un dio di catrame, de José Craveiri-
nha (1966) e, no mesmo ano, Por-
togallo, mio rimorso, de Alexandre 

O’Neill (1966). Um ano depois, em 
Tradurre Poesia (LUSSU, 1967), in-
cluiu na segunda parte do volume 
alguns poemas desses três autores, 
juntamente com composições dos 

A Primeira Edição Estrangeira da Poesia
de Agostinho Neto

1   Cf. Russo (2020, p. 62): “E nell’intermezzo tra il 1941 e il 1942, la residenza a Lisbona dei coniugi Lussu sotto il falso nome 
di Laskowski, polacchi di razza ariana, l’iscrizione ai corsi di filologia della Faculdade de Letras di Lisbona [...] dove impara 
il portoghese, una delle lingue delle lotte anticolonialiste degli anni a venire e strumento decisivo per il lavoro di traduzione 
e divulgazione delle culture africane in lotta e della letteratura portoghese anti-salazarista.” [E no intervalo entre 1941 e 
1942, a residência em Lisboa do casal Lussu sob o nome falso de Laskowski, polacos de raça ariana, a matrícula nos cursos 
de filologia da Faculdade de Letras de Lisboa [...] onde aprendeu o português, uma das línguas das lutas anticoloniais dos 
próximos anos e um instrumento decisivo para o trabalho de tradução e divulgação das culturas africanas em luta e da lite-
ratura portuguesa antissalazarista.]

Por: Francisco TOPA
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Capa da edição de 1963
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moçambicanos Marcelino dos San-
tos, Virgílio de Lemos e Rui Nogar 
(todos com dois textos), a que juntou 
ainda quatro escritos de Kaoberdia-
no Dambará (pseudónimo do cabo-
-verdiano Felisberto Vieira Lopes).
Além disso, que foi imenso – sobre-
tudo se formos capazes de colocar as 
coisas em perspetiva e de atender-
mos ao contexto histórico –, Joyce 
Lussu envolveu-se ativamente, em 
Itália e em muitos outros espaços, 
nas lutas antifascistas e anticolonia-
listas, como antes fizera parte da 
resistência no âmbito do movimen-
to Giustizia e Libertà. Ela, que tinha 
vivido alguns anos em África na pri-
meira metade da década de 30 e que 
voltará ao continente várias vezes a 
partir dos anos 60, foi aliás uma das 
fundadoras, com a fotógrafa e jor-
nalista Augusta Conchiglia, do AR-
MAL (Associazione per i Rapporti 
con i Movimenti Africani di Libera-
zione)2. Paralelamente envolveu-se 
de modo empenhado numa série 
de atividades de intervenção políti-
cocultural em defesa da liberdade.
Não insistirei neste ponto, na medida 
em que se trata de matéria conhecida, 
ainda que desvalorizada e esquecida, 
pelo menos em Portugal.3 Também 
não aprofundarei outros aspetos já 
razoavelmente trabalhados, como as 
relações de Lussu com Neto ou o seu 
particular conceito de tradução, que 
Simone Celani (2003, p. 55) designou 
como “instintivo” e com erros, mas 
que mereceu o reconhecimento de 

2   Associação para as Relações com os Movimentos Africanos de Libertação.
3   Observe-se, a título de exemplo, que o único livro de Joyce Lussu existente na Biblioteca Nacional de Portugal é a edição e 

tradução que ela preparou da poesia de José Craveirinha, Cantico a un dio di catrame.
4   O legado do trabalho de tradutora-mediadora de poetas africanos de língua portuguesa, realizado na década de 1960 por Joyce 

Lussu, ainda hoje nos questiona criticamente, não só em termos de restituição tradutória (linguística, estética, filológica), mas so-
bretudo numa perspetiva política ou, usando a expressão da própria Lussu, ético-político-poética. Por outras palavras, se, como 
foi notado, as suas traduções italianas da poesia africana apresentam uma complexidade estratificada, elas devem, no entanto, 
ser colocadas num contexto em que traduzir poesia vai para lá do exercício teórico textual (sobre as complicações gramaticais e 
sintáticas de uma língua) para se transformar num “esforço para compreendê-la, quase revivê-la”.

Claudia Capancioni (2012, p. 257):
It [o artigo] celebrates her original 
translating methodology as unor-
thodox but significant. More im-
portantly, it establishes Lussu as a 
translator of success, who claims the 
beauty of future possibilities built on 
linguistic bridges reaching unknown 
horizons; who succeeds in passing 
on difference in its multiplicity and 
polyphony through poetry by focu-
sing on the collaborative dialogism 
between poet and translator. She 
introduced political and historical 
discourses addressing multilingual 
and multicultural concepts of iden-
tity which cannot be limited by poli-
tics, as well as the urgent need for 
people to be actively citizens of a 
postcolonial, global world. This is 
Lussu’s enduring contribution into 
the twenty-first century and most sig-
nificantly to Translation Studies.

Mais recentemente, também Vincen-
zo Russo (2020) se pronunciou no 
mesmo sentido: 

L’eredità che il lavoro di traduttrice-
-mediatrice di poeti africani di lin-
gua portoghese, condotto negli anni 
’60 da Joyce Lussu, ancora oggi ci 
interroga criticamente non solo in 
termini di restituzione traduttiva 
(linguistica, estetica, filologica) ma 
soprattutto da una prospettiva po-
litica o usando l’espressione della 
stessa Lussu, eticopoliticopoetica. 
In altre parole, se come è stato no-
tato, le sue traduzioni italiane della 
poesia africana presentano una 

stratificata complessità, esse vanno 
tuttavia inserite in un contesto in 
cui tradurre poesia eccede l’esercizio 
teorico testuale (sulle complicazioni 
grammaticali e sintattiche di una 
lingua) per trasformarsi in ‘sforzo 
per comprenderla, quasi riviverla,4 
(p. 73).

A EDIÇÃO
Centrarei antes o meu estudo no fac-
to de o livro de 1963 ser uma edição 
bilingue, ou, como dizem os italianos, 
com testo a fronte, um aspeto à pri-
meira vista irrelevante mas que, do 
meu ponto de vista, merece reflexão 
e abre caminho para outras questões.
Na ausência de uma explicação da 
editora e tradutora, resta-nos especu-
lar sobre a razão desta opção. É possí-
vel que se tenha tratado antes de mais 
de uma questão de rigor: com as duas 
versões lado a lado, o leitor italiano 
minimamente treinado na leitura do 
português pode controlar o trabalho 
da tradutora e, eventualmente, fazer 
escolhas diferentes. Joyce Lussu fez o 
mesmo noutros volumes e ainda hoje 
essa é uma prática comum.
Outra explicação é de tipo mais co-
mercial e simbólico: como o volume 
contém apenas 28 poemas, ficaria com 
poucas páginas se tivesse unicamen-
te a versão italiana, parecendo mais 
um folheto que um verdadeiro livro.
Uma terceira hipótese, que me pare-
ce de maior peso, tem a ver com o 
facto de uma edição bilingue poder 
servir simultaneamente dois pú-
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5   Cremos que qualquer leitor destes versos, agora editados em italiano graças a Joyce Lussu, compreenderá a angústia de quem 
não teve ainda a ventura de ver a sua obra – independentemente da sua valia – escrita na sua própria língua e lida pelo seu povo.

6   Refira-se contudo que, num Congresso realizado em 2019 na Faculdade de Letras do Porto, o Professor Emérito Arnaldo 
Saraiva testemunhou que o seu primeiro contacto com a poesia de Neto se fizera através da edição italiana.

blicos: o italiano e o de língua por-
tuguesa. Não esqueçamos a frase 
inicial da nota ditada por Neto para 
preâmbulo do volume: “Crediamo che 
il singole lettore di questi versi, ora edi-
ti in italiano per merito di Joyce Lus-
su, comprenderà l’angoscia di chi non 
ha avuto ancora la fortuna di vedere 
la propria opera – non importa quan-
to valida – scritta nella propria lingua 
e letta dal proprio popolo”5 (NETO, 
1963, p. 21). Impedida de publica-
ção em Angola ou em Portugal, a 
poesia de Agostinho Neto obtinha 
assim uma possibilidade de divulga-
ção efetiva. Faltam contudo dados 
que comprovem a circulação, legal 
ou clandestina, de Con occhi asciutti 
entre leitores de língua portuguesa.6

Quatro Poemas de 
Agostinho Neto, publicação 
integrada na série 
“Cadernos de Poesia”, 
organizados por Augusto 
Ferreira (Casa dos 
Estudantes do Império).
Impressão: Tipografia 
Frasco, Póvoa de Varzim. 
Maio de 1957
Tiragem: 500 Exemplares

Plaquete de 1957
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O Título
O segundo aspecto que me pare-
ce importante da edição de Lussu 
é o título. Vários comentadores já 
notaram que se trata de um verso7 

que, com ligeiras variantes, aparece 
em três dos poemas da antologia. 
Há contudo uma pequena particu-
laridade que ainda não foi observa-
da. Vejamos as várias ocorrências 
do verso na edição italiana:

1. Poema Il pianto dell’Africa (O choro 
de África) (p. 26-29)
v. 40. e occhi asciutti. <e os olhos secos

2. Poema Creare (Criar) (p. 34-37)
vv. 5, 11, 18. creare con occhi asciutti 
(criar com os olhos secos).
v. 25. creare pace con occhi aisciutti 
(criar paz com os olhos secos).
v. 31. creare amore con occhi asciutti. 
(criar amor com os olhos secos).

3. Poema Presa di concienza (Cons-
cientização) (p. 78-79)
v. 17. con gli occhi asciutti. (com os 
olhos secos).

Em relação ao último caso, é pos-
sível que estejamos perante uma 
gralha, na medida em que ao repu-
blicar o poema, quatro anos depois, 
em Tradurre poesia, Joyce Lussu 
corrigiu o verso para “con occhi 
asciutti” (LUSSU, 1967, p. 117). 
Quer isto dizer que a tradutora pre-
feriu suprimir o determinante que 
Neto incluiu em todas as varian-
tes do verso. Porquê? Embora só 
a própria pudesse responder com 
propriedade, talvez seja possível 
avançar algumas hipóteses. Antes 
de mais, e pensando sobretudo no 
último exemplo (aquele que será 
usado sem alterações no título), po-
derá ter-se tratado de uma questão 
métrica: o verso em português é 

um pentassílabo e, sem o determi-
nante, mantém em italiano o nú-
mero de sílabas. Isto porque Lussu 
preferiu asciutti (cujo equivalente 
mais próximo em português será 
enxutos) a secchi, que seria a tradu-
ção mais imediata, o que acrescen-
tou uma sílaba ao verso.
Com esta escolha, a tradutora rein-
terpretou – ou pelo menos estabili-
zou uma interpretação – do verso 
original: enxutos (particípio passa-
do de enxugar, que vem do latim 
exsugere, “sugar completamente”) 
são os olhos que foram enxugados, 
deixando assim de estar molhados 

ou húmidos, servindo de traço iden-
tificador de uma nova fase da resis-
tência e da luta, aquela que já não 
será feita com lágrimas, seja porque 
deixou de haver razão que as jus-
tifique, seja porque a reação agora 
deve ser outra. Por outro lado, a 
supressão do determinante parece 
de alguma forma universalizar os 
olhos, expandindo o seu valor me-
tonímico. De qualquer modo, estas 
são apenas hipóteses; poderá haver 
outras razões que só um italiano ou 
uma pessoa que tenha um excelen-
te domínio da língua (o que não é o 
meu caso) poderá entrever.

O Corpus

7   Não se trata de caso único – também a edição servo-croata de 1978 usa um 
verso, neste caso do poema “Adeus à hora da largada”: Tragajući za životom / 
Em busca da vida: Pesme / Poems (Belgrado: Nova Knjiga).

Signum: Estudos da Linguagem, Londrina, v. 23, n. 2, p. 42-55, ago. 2020 48

O Corpus

Quadro 1 – Mudanças de ordenação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um terceiro aspeto da edição italiana que me parece importante considerar tem a ver com o corpus.
Lussu publicou 28 poemas, o que é cerca de metade dos 51 que virão a constituir a edição definitiva de
Sagrada Esperança, dada ao prelo em 1974, mas é bastante mais do que, à época, tinha saído em edição autónoma:
em 1957, fora lançada a plaquete Quatro Poemas de Agostinho Neto e, quatro anos mais tarde, a Casa dos Estudantes

 
Con occhi asciutti Poemas (CEI) 

Posição em Sagrada Esperança 
N.º Título N.º Título 

1.º Il camino delle stelle 16.º O caminho das estrelas 26.º 

2.º Il pianto dell’Africa 11.º O choro de África 44.º 

3.º Fuoco e ritmo 2.º Fogo e ritmo 34.º 

4.º Creare 12.º Criar 33.º 

5.º Sentiero della landa 6.º Caminho do mato 4.º 

6.º Aspirazione 13.º Aspiração 18.º 

7.º Fiducia 9.º Confiança 17.º 

8.º Civilità occidentale   12.º 

9.º «Contratados»   16.º 

10.º Partenza per «contrato»   2.º 

11.º Treno africano 7.º Comboio africano 6.º 

12.º Sabato nel musseche   3.º (Sábado nos musseques) 

13.º Notte 8.º Noite 11.º 

14.º Presa di coscienza   22.º 

15.º Terre offese 10.º As terras sentidas 31.º 

16.º Non chiedermi sorrisi   19.º 

17.º Oltre la poesia 1.º Poesia africana 10.º (Para além da Poesia) 

18.º Mezzanotte nella bottega 5.º Meia-noite na quitanda 9.º 

19.º Kinascigi 4.º Kinaxixi 21.º 

20.º Un anniversario   23.º 

21.º L’alzabandiera   45.º 

22.º Amico Mussunda 3.º Mussunda amigo 25.º 

23.º In carcere   43.º (Aqui no cárcere) 

24.º Notti in carcere   42.º (Noites de cárcere) 

25.º Così gridavo, spossato   41.º 

26.º Pausa   24.º 

27.º Addio nell’ora della partenza   1.º 

28.º Abbiamo da tornare   49.º 
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Um terceiro aspeto da edição italiana 
que me parece importante considerar 
tem a ver com o corpus. Lussu publicou 
28 poemas, o que é cerca de metade 
dos 51 que virão a constituir a edição 
definitiva de Sagrada Esperança, dada 
ao prelo em 1974, mas é bastante mais 
do que, à época, tinha saído em edi-
ção autónoma: em 1957, fora lançada 
a plaquete Quatro Poemas de Agosti-

nho Neto e, quatro anos mais tarde, 
a Casa dos Estudantes do Império es-
tampara o folheto Poemas, que incluía 
16 composições. Acontece porém que 
nem todos os 20 poemas já publica-
dos em edição autónoma entram na 
antologia italiana, havendo também 
uma modificação significativa da sua 
ordenação, como se percebe facilmen-
te pelo Quadro 1, na página anterior.

Quanto ao corpus, verifica-se que foram 
aproveitados 14 dos 16 poemas da edi-
ção da CEI, tendo ficado de fora dois: 
Certeza e Sim em qualquer poema. Em re-
lação à plaquete de 1957, foram incluí-
dos dois dos quatro textos: o 3.º, Adeus 
à hora da largada (que aí vem sem títu-
lo), e o 4.º, Um aniversário. Foram pois 
excluídos os outros dois, Quitandeira e 
Um bouquet de rosas para ti. Quer isto di-
zer que a edição de 1963 tem dez poe-
mas nunca antes publicados em livro.
Relativamente à ordenação, é mais 
difícil extrair conclusões, pois há dife-
renças muito significativas em relação 
tanto à antologia da CEI como à edição 
completa e definitiva de Sagrada Es-
perança. O autor da nota introdutória 
da antologia italiana explica que o ali-
nhamento se fez quase por si mesmo:
È bastato metterle insieme, e le poesia sparse 
di Agostinho Neto si sono spontaneamente 
ordinate in un piccolo canzionere, di cui è 
facile rintracciare il filo, dal preludio liri-
co e più pregante che si alza sulle ‹aritmie  
dell’irreale› per convertile nel senso che avrà 
la vita angolana quando sarà davvero vita, 
al susseguirsi delle pagine staccate di un 
ideale e crudo diario che registra le alterna-
tive di quell’attesa, sottoposta al dilemma del 
‹vivere sottomessi o perseguitati›, fino alla 
chiusa di nuovo tuta lirica, dove è pressa-
gito e danzato, ‹marimbe e braccia tamburi 
e braccia canzoni e braccia›, il canto inau-
gurale dell’Africa8 (NETO, 1963, p. 13).
Não é fácil concordar totalmente com 
esta explicação, embora a ordem dos 
poemas da antologia italiana faça 
sentido, com essa passagem do abs-
trato ao concreto, do lamento a uma 
certeza que encerra com “Abbiamo da 

Capa da Edição de 1961, da Casa dos Estudantes do Império

8   Bastou juntá-los, e os poemas dispersos de Agostinho Neto espontaneamente se ordenaram num pequeno cancioneiro, cujo fio 
condutor é fácil de traçar, desde o prelúdio lírico e mais expressivo que se eleva sobre as “arritmias do irreal” para as converter no 
sentido que a vida angolana terá quando for realmente vida, com a sucessão de páginas retiradas de um diário ideal e cru que re-
gista as alternativas dessa espera, sujeitas ao dilema de “viver submisso ou perseguido”, até ao fechamento do novo processo lírico, 
em que se anuncia o canto dançante de “marimbas e braços tambores e braços vozes e braços”, inaugural da África.
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Na edição italiana, a passagem apresenta já a forma final 
que será consagrada em Sagrada Esperança:

“São bairros de escravos
mundos de miséria
bairros escuros”.
De igual modo, mas através da supressão de um verso, 
temos o caso do final do poema Terre offese. Na edição 
da CEI, lia-se:
“e somos as partículas imperecíveis
e inatacáveis
das terras sentidas de África.”

Na edição italiana e em Sagrada Esperança, passámos a ter:

“e somos as partículas imperecíveis
das terras sentidas de África.”

Algo de semelhante se pode concluir da colação entre a edição 
italiana e a plaquete de 1957. Veja-se o poema Un anniver-
sario, que na versão mais antiga termina com o verso “como 
tributo à nossa escravidão.”, seguido da data de composi-
ção, “Setembro de 1951”. No volume de 1963, é acrescen-
tado um dístico, que permanecerá em Sagrada Esperança:

“Um dia inútil como tantos outros até um dia
Mas duma inutilidade necessária.”

Na edição definitiva regressa a data, que não figura na de 
Joyce Lussu.

No outro poema retomado da plaquete, Addio nell’ora della 
partenza, as modificações são mais numerosas. Darei ape-
nas dois exemplos: um de expansão, outro de reordenação. 
Na versão de 1957, o poema termina com o seguinte dístico:

“Somos nós
a esperança em busca de vida.”

Na versão da antologia italiana e, depois, de Sagrada Es-
perança, ocorre uma operação de adição:

nós mesmos

Amanhã
entoaremos hinos à liberdade
quando comemorarmos
a data da abolição desta escravatura

tornare”. O problema é que estamos bastante condiciona-
dos pela leitura de Sagrada Esperança, que apresenta uma 
lógica um tanto diferente.

O Texto
Um quarto ponto do trabalho de Joyce Lussu respeita ao 
texto propriamente dito, o português e o italiano. Não se 
trata da tradução em si mesma, de que não me ocuparei 
por falta de competência, mas antes de questões de crítica 
textual e, de algum modo, de crítica genética.

Neste nível, há que referir em primeiro lugar as gralhas, 
embora elas não sejam muitas nem tenham grande signi-
ficado, sendo em geral ultrapassáveis pelo leitor de língua 
portuguesa: é o caso de estelas por “estrelas” no v. 2 da 
versão portuguesa de Il camino delle stelle.

Há também casos em que a versão portuguesa corrige a 
edição anterior, da CEI. Veja-se o v. 24 de Il pianto dell’Africa:

“em histórias de dramas negros almas brancas preguiças”,

em que “histórias” corrige o erro “histerias” da edição 
de 1961.
Noutros momentos, a gralha da edição italiana traduz-se na 
falta de uma palavra: é o caso do v. 7 de Il pianto dell’Africa:

“nos sarcasmos no trabalho de África”,

em vez de 

“nos sarcasmos no trabalho choro de África” (versão do 
folheto da CEI),

sendo esta última também a lição do texto italiano. 
Curiosamente a edição definitiva de Sagrada Esperança 
(NETO, 2018) apresenta outra variante:

“nos sarcasmos no trabalho na vida choro de África”.

Em vários outros exemplos, parece perceber-se que a edi-
ção de 1963 corresponde a um projeto maduro, com uma 
série de poemas já na sua versão definitiva. Veja-se o caso 
de Notte, em cuja 3.ª estrofe, vv. 9-11, se lia o seguinte na 
edição da CEI:

“— Bairros escuros
mundos de miséria”.
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Nós vamos em busca de luz
os teus filhos Mãe
(todas as mães negras
cujos filhos partiram)
Vão em busca de vida.
(NETO, 1963, p. 134)

O outro caso diz respeito aos vv. 6-7, cuja versão de 1957 
era assim:

“Mas em mim
a vida matou essa mística esperança”.

Na edição de Lussu, há uma modificação por reordenação:

“Mas a vida
matou em mim essa mística esperança”,

assim se destacando o sujeito, “a vida”, ao mesmo tempo 
que se aproveita o efeito fonético de “matou em mim”.

A Versão Italiana
O quinto ponto deste breve estudo diz respeito ao texto 
italiano, mas não consistirá – pelos motivos já expostos – 
numa crítica da tradução. A primeira observação, que já 
foi feita por outros investigadores, tem a ver com o fac-
to de Joyce Lussu, com muita frequência, “arrumar” de 
outra forma os versos, quase sempre através da divisão 
de versos longos. Um bom exemplo é o poema Il pianto 
dell’Africa, em que há sete ocorrências desse tipo:

v. 2. nos seus olhos traidores pela servidão dos homens
trad.  nei suoi occhi traditori 

per la servitù degli uomini

v. 3. no desejo alimentado entre ambições de lufadas 
românticas
trad.  nel desiderio alimentato 

tra le ambizioni di folate romantiche

v. 6. nas fogueiras choro de África
trad.  nei fuochi accesi 

tra gli sterpi pianto dell’Africa

v. 9. meu irmão Nguxi e amigo Mussunda
trad.  immortale fratello mio 

Ngugi e amico Mussunda

v. 12. e da vida jorrante das fontes e de toda a parte e de 

todas as almas

trad.  e della vita che sgorga 

dalle sorgenti e da ogni parte e da tutte le anime

v. 21. mesmo na beleza do trabalho construtivo dos homens

trad.  anche nella bellezza 

del lavoro costruttivo degli uomini

v. 28. onde a verdade violentada se estiola ao círculo de ferro

trad.  dove la verità violentada appassisce 

nel cerchio di ferro

Uma segunda observação tem que ver com erros propria-

mente ditos, que podem resultar de uma má interpreta-

ção gramatical ou de uma gralha da versão portuguesa. 

Para o primeiro tipo, temos o v. 8 de Il pianto dell’Africa, 

que na versão portuguesa se apresenta assim:

“Sempre o choro mesmo na vossa alegria imortal”,

que Lussu traduziu como

“Sempre lo stesso pianto nella nostra allegria”

[Sempre o mesmo choro na nossa alegria],

interpretando “mesmo” como determinante demonstra-

tivo e não como advérbio. Para a segunda tipologia, sirva 

de exemplo o verso inicial de Notte, que na versão portu-

guesa aparece como

“Eu vivo nos”.

A última palavra, que está a mais (pertence ao verso se-

guinte), foi interpretada pela tradutora como “nós”, origi-

nando a seguinte versão:

“Io vivo noi stessi”

[Eu vivo nós mesmos].

Uma terceira observação diz respeito àquilo a que pode-

ríamos chamar uma tradução interpretativa, que ocorre 

quando a tradução muda o original de modo a sugerir 

uma leitura que, não sendo de excluir, também não estava 

explícita no original. Veja-se a 1.ª estrofe de Fiducia:
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Na versão original, o sujeito lírico, assumindo-se como re-
presentante da identidade negra, evoca a figura do negro 
disperso, arrancado de África e despido das suas raízes, e 
propõe-se resgatar essa perda, superando condicionalis-
mos de espaço e de tempo. Na proposta de tradução, o 
sujeito gramatical passa de “eu” para “oceano”, fazendo 
deste – o Atlântico dos antigos navios negreiros – um meio 
de união entre todos os negros, qualquer que seja o espa-
ço em que hoje se encontram. Além disso, o processo de 
desculturação (“enquanto”) é agora representado como 
causa (“perché”) da alineação do sujeito. Note-se que am-
bas as soluções são legítimas, mostrando a verdadeira na-
tureza da tradução: reescrita e recodificação do original.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os exemplos poderiam ser multiplicados e a análise po-
deria ser levada mais longe, mas creio que os elementos 
apresentados são suficientes para mostrar que Con occhi 
asciutti é uma edição importantíssima para Agostinho 
Neto, para a causa de Angola e a causa das outras então co-
lónias de Portugal em África e ainda para a literatura que 
se fazia nesses espaços. Os desacertos do trabalho, tanto 
na versão portuguesa quanto na italiana, são normais em 
todos os trabalhos honestos em que os seus autores verda-
deiramente se projetam, e não comprometem de forma 
alguma o resultado final. Devemos por isso todos, italia-
nos, angolanos e portugueses, estar gratos a Joyce Lussu.
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Quadro 2 – Tradução interpretativa em Fiducia

Fonte: Elaborado pelo autor

O oceano separou-me de mim 
enquanto me fui esquecendo nos séculos
e eis-me presente
reunindo em mim o espaço 
condensando o tempo

L’oceano mi separò da me stesso
perché mi venni dimenticando nei secoli
l’oceano è presente in me
riunisce in me lo spazio
condensa il tempo
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Agostinho Neto e 
José Craveirinha: 
Diálogos pela 
negação

Agostinho Neto e 
José Craveirinha: 
Diálogos pela 
negação
Por António Quino

No final da primeira metade do sé-
culo XX, em que o cenário africano 
exibia visíveis vincos dos efeitos ne-
fastos da colonização, as várias mani-
festações artístico-literárias recebiam 
fortes influências de um conjunto 
de reivindicações estéticas de inte-
lectuais que promulgavam a contes-
tação e a recusa dos modelos ante-
riores, assim como a busca de uma 
maior liberdade temática, técnica ou 
de linguagem com o intuito de pro-
vocar a desalienação do leitor.
Num prisma de influências, vamos 
destacar a tríade modernismo brasi-
leiro (que proclamava a brasilidade, 
a partir fundamentalmente da Sema-
na da Arte Moderna, em 1922), re-
flexos culturais e literários da Negri-
tude de René Maran, Aimé Césaire, 
Frantz Fanon e Léopold Sédar Sen-
ghor (que exaltava a raça negra e o 
reconhecimento das raízes africanas) 
e  neo-realismo português (que pro-
mulgava o advento de uma consciên-
cia contra a ideologia do poder domi-
nante, optando por temáticas sociais 
e políticas do contexto da época).
No caso presente, e tendo em conta 
os objectivos perseguidos por nós, 
vamos particularizar as influências 
do movimento negritudinista em 
dois poetas africanos, nomeadamen-

te em Agostinho Neto (Angola) e José 
Craveirinha (Moçambique). Ou seja, 
Agostinho Neto e José Craveirinha 
estabeleceram um diálogo poético 
tendo como corrente de influência 
a Negritude fundada nas linhas de 
Aimé Césaire e Frantz Fanon.
Procurando demonstrar a relação 
dialógica existente entre esses dois 
poetas, pretendemos fundamentar a 
nossa afirmação com base na análise 
dos poemas “Renúncia Impossível”, 
de Agostinho Neto, e “O meu preço”, 
de José Craveirinha. Para isso, é indis-
pensável referenciarmos o contexto 
mundial e, em particular, o do triân-
gulo Angola, Moçambique e Portugal.
Comecemos pelos próprios poetas. 
Tal como Agostinho Neto, que nasceu 

a 17 de Setembro de 1922, em Luan-
da, José Craveirinha também nasceu 
em 1922 (28 de Maio), em Maputo.
Aquando da criação da União dos 
Escritores Angolanos, em 1975, e da 
Associação dos Escritores Moçam-
bicanos, em 1982, ambos foram os 
primeiros presidentes da Assembleia 
Geral das respectivas instituições. 
Médico de profissão, Agostinho Neto 
faleceu aos 57 anos de idade, contra 
os 81 anos de idade de José Cravei-
rinha, jornalista de profissão. Ambos 
chegaram a ser presos pela PIDE-D-
GS pelos seus envolvimentos nas lutas 
de libertação nacional dos seus países.
Como poetas, timbraram na história 
dos seus respectivos países, e da luso-
fonia de um modo mais abrangente, 
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as suas marcas muito mais de um eu 
universal em Agostinho Neto, e um 
realismo individualizado e colectivi-
zado, com grande carga de lírico e 
intimista em José Craveirinha.
No poema “Renúncia impossível”, 
aquele poeta que viria a ser o procla-
mador da independência angolana, 
começa por estabelecer uma sólida 
linha pela negação do ser:

Negação
Não creio em mim 
Não existo 
Não quero eu não quero ser

São quatro versos introduzidos por 
uma anulação de si, na descrença, 
pela inexistência, no querer e no ser. 
São quatro versos que correspondem 
ao valor simbólico que o número 
quatro representa para a Bíblia, pois 
também representa a quadrangula-
ção em simetria, universalidade ou 
totalidade simétrica, como em qua-
tro cantos da Terra, quatro ventos ou 
ainda os quatro cavaleiros do apoca-
lipse, nomeadamente a peste, a fome, 
a guerra e a morte. Todos eles indi-
cando um cerco, uma quase total au-
sência de liberdade ou de felicidade.
Um poema escrito provavelmente 
em 1949, um ano em que as activi-
dades cívicas e políticas de Neto es-
tavam em evidência, tanto na Casa 
dos Estudantes do Império, como 
no MUD juvenil, num ano em que 
também entrou, a 11 de Julho de 
1949, na lista do Comando Geral da 
Legião Portuguesa na qualidade de 
indivíduo a vigiar. Estava então com 
27 anos de idade, momento em que 
passa a colaborar activamente na re-
vista Meridiano, órgão da delegação 
de Coimbra da CEI, bem como na 
publicação Momento, de que foi edi-
tor ao lado de Lúcio Lara e do mo-
çambicano Orlando Albuquerque.

Numa renúncia que o poeta consi-
dera impossível, há um despejo de 
ironias que anula a perversa ideia de 
uma África sem história.

Nunca houve descobrimentos 
a África foi criada com o mundo 
O que é a colonização? 
O que são os massacres de negros? 
O que são os esbulhos de propriedade? 
Coisas que ninguém conhece 

Esse desfile de questionamentos sur-
gem dois anos depois de o senegalês 
Alioune Diop ter lançado a revista 
“Présence Africaine”, de forma simul-
tânea em Dakar e Paris, um magazine 
trimestral que discorre sobre cultura, 
política e literatura. Na época, a revista 
acaba por ser uma espécie de panteão 
da Negritude, conceito apadrinhado 
por intelectuais negros de todas as 
partes do mundo e alguns intelectuais 
franceses como Jean Paul Sartre, que 
viria a definir a Negritude como a ne-
gação da negação do homem negro.
Citado por Mário Pinto de Andrade 
no prefácio da obra Discurso sobre o 
colonialismo, de Aimé Césaire, com 
tradução em português de Noémia 
de Sousa, Jean Paul Sartre definiria 
assim a colonização:

De facto a colonização não é uma mera 
conquista (…); é, necessariamente, 
um genocídio cultural: não se pode 
colonizar sem liquidar sistematicamente 
os traços particulares da sociedade 
indígena ao mesmo tempo que se nega 
aos seus membros que se integrem 
na Metrópole e beneficiem das suas 
vantagens

Voltando ao “Renúncia Impossível”, 
há no poema um desfile de denúncias 
e um apelo à liberdade e valorização 
do homem negro. Sobre a liberdade, 
vale aqui citar Frantz Fanon:

Sou Preto e toneladas de cadeias, 
tempestades de pancada, rios de 
escarros correm pelas minhas costas.
Mas não tenho o direito de me 
deixar ancorar. Não tenho o direito 
de admitir a menor parcela de ser 
da minha existência. Não tenho o 
direito de me deixar enredar pelas 
determinações do passado.
Não sou escravo da escravatura que 
desumanizou os meus pais [240].

Essa mesma liberdade também é recla-
mada pelo outro poeta em estudo, José 
Craveirinha, o primeiro africano a ser 
galardoado com o prémio Camões, em 
1991. No seu poema “O meu preço”, 
traça como horizonte primário uma 
declaração de amor incondicional ao 
seu país, subentendendo-se a nega-
ção do regime colonial português:

Eu cidadão anónimo
do País que mais amo sem dizer o nome
se é para me dar de corpo e alma dou-te 
todo como daquela vez em Chaimite.

O sujeito poético não tem rosto, mas 
tem rosto a sua pátria, embora ela 
também sem nome. Certamente, a 
ausência de designação de um nome 
simbolize uma alegação de ausência 
de liberdade ou independência, ou 
de uma bandeira sem quinas.
Entretanto, anuncia que o seu país 
poderá ganhar um nome se a ele o 
sujeito poético se dedicar de corpo e 
alma, como o terá feito em Chaimite, 
aldeia sagrada dos ngunis, capital do 
Império de Gaza, um vasto território 
que, no actual mapa político da África 
Austral, ocupa mais de metade de Mo-
çambique, um pedaço do Zimbabwe 
e vai pela África do Sul adentro. Mas, 
mais do que isso, foi nesse território 
sagrado onde foi capturado Ngungu-
nhane, um dos símbolos maiores da 
resistência anticolonial. É a ele que 
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José Craveirinha rende homenagem 
ao prometer oferecer-se tal como 
o terá feito o herói moçambicano.
Com o termo Chaimite, o poeta podia 
também estar a designar a viatura blin-
dada ligeira de transporte de tropas, 
desenvolvida e fabricada em Portugal 
entre os anos 60 e 70 do século XX. En-
tretanto, não será “o quê” que o poeta 
se refere no verso, mas um “onde”.
Escrito em Dezembro de 1969, ano 
em que sai em liberdade depois de 
cinco anos de prisão por estar en-
volvido na luta de libertação de Mo-
çambique contra o regime colonial, 
“O meu preço” tem essa força de um 
sujeito poético que não se rende. 
No mesmo ano em que Léopold Sé-
dar Senghor aparece na cena política 
moçambicana no estabelecimento de 
contactos com o Governo português 
para a exploração da possibilidade de 
conversações com os movimentos de 
libertação para a solução pacífica do 
problema colonial; numa altura que, 
em Lisboa, a Assembleia Nacional 
exortava, por unanimidade, Marcelo 
Caetano a prosseguir a política nacio-
nal de manutenção e defesa da unida-
de e integridade de todos os territórios 
ditos portugueses, e no mesmo ano em 
que morria assassinado um dos funda-
dores e primeiro presidente da Frente 
de Libertação de Moçambique, refiro-
-me a Eduardo Mondlane, em Feve-
reiro de 1969, José Craveirinha saía 
em liberdade e reafirmava o seu preço 
contra o regime colonial português.
Como procuramos demonstrar já, na 
relação dialógica existente entre Agos-
tinho Neto, com o poema “Renúncia 
Impossível”, e José Craveirinha, com 
“O meu preço”, sustentamos a ideia 
de que os dois poetas estão em sin-
tonia sobre o contexto marcado pela 
injustiça e ausência de liberdade; 
pela opressão e pela valorização do 
homem em função da cor da pele.

Em ambos nota-se a denúncia pela 
desumanização, pela coisificação do 
homem. Do mesmo modo que José 
Craveirinha prepara uma estrada de 
negações/denúncia para descaracte-
rizar a colonização, Agostinho Neto 
também reserva para o fim a chave 
com que espera abrir a porta da va-
lorização do homem, elevando o eu 
poético à posição de um messias:

Acabou-se o ódio 
 (…)
E o que é mais importante: 
Salvei o mundo!

O fim anunciado, que é a salvação 
do mundo pelo sujeito poético, re-
vela que a negação em que o poema 
discorre vem no sentido de anular 
os efeitos perversos da colonização 
e denunciar todas as práticas discri-
minatórias contra o homem negro, 
uma bandeira da Negritude, um 
estandarte que José Craveirinha no 
poema direcciona sem receio:

e ao vento da minha terra uma grande 
bandeira sem quinas.

Assim como Agostinho Neto de for-
ma virulenta ataca o regime colonial 
português, José Craveirinha está 
consciente da força do seu texto e do 

heroísmo do seu sujeito poético, que 
renuncia/condena uma estrangeira 
governação. Daí publicitar o seu pre-
ço pela liberdade de outros homens e 
“em troca de mil crianças felizes/ um te-
souro de belas raparigas maravilhan-
do as praias/ e ao vento da minha ter-
ra uma grande bandeira sem quinas”.
Também puxando a chave de ouro 
para a etapa final da sua luta, o poeta 
anuncia então o seu real preço:

Mas se é para me vender
vendo-me mas vendo-me muito caro.
Ao preço incondicional
de quanto me pode custar este poema.

Agostinho Neto e José Craveirinha, 
cientes da força dos seus punhos tra-
duzidos em poemas, denunciam um 
regime desumanizante e desumaniza-
dor, e anulam-se negando o pré-des-
tino confiado aos seus irmãos, atri-
buem-se valores disponíveis em prol 
da liberdade e valorização dos negros.
Tal como aludimos no início, os dois 
poetas criam sujeitos poéticos em cuja 
relação dialógica se circunscreve na 
contestação e na recusa de modelos 
estéticos anteriores, na busca de uma 
maior liberdade temática, técnica ou 
de linguagem tendo como corrente de 
influência a Negritude fundada nas li-
nhas de Aimé Césaire e Frantz Fanon.
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A Poética dos Quatro 
Elementos em 
Sagrada Esperança

A Poética dos Quatro 
Elementos em 
Sagrada Esperança
Diálogos entre Gaston Bachelard e Agostinho Neto
Por Hélder Simbad

Introdução
O presente artigo visa apresentar um 
novo enfoque em relação à obra Sa-
grada Esperança de Agostinho Neto. 
Em se tratando de um autor que 
reúne uma extensa e diversificada 
fortuna crítica, cujos textos produzi-
dos por estudantes e especialistas em 
letras podem ser encontrados em re-
vistas literárias, teses monográficas e 
jornais de quase todo o mundo, com 
a finalidade de apresentar uma novo 
olhar, afastando-nos da armadilha da 
repetição, vamos analisar dialetica-
mente a predominância dos quatro 
elementos cósmicos – água, terra, 
ar e fogo – em Sagrada Esperança, 
tendo como bases teóricas “a feno-
menologia da sensação e do êxtase 
material” que, de acordo com Frei-
tas (2006),configura “a metafísica da 
imaginação poética”de Gaston Ba-
chelard que, em quase meia dúzia de 
livros distintos, alguns dos quais tra-
tando exclusivamente o tema de um 
dos elementos de constituição cósmi-
ca, apresenta, por via duma reflexão 
filosófica que relaciona psicanálise e 
texto literário, a sua visão inovadora 
sobre o impacto das manifestações 
das imagens poéticas no ser huma-
no, bem como as variações de sentido 
desses elementos no âmbito dos di-

ferentes contextos de conotação que 
configuram a linguagem poética. 
Com efeito, elenca-se a obra Sagra-
da Esperança e, entre outras obras, 
quatro livros de Gaston Bachelard 
para sustentar o nosso estudo. Por 
conseguinte, é preciso realçar que, 
ao discorrer mais uma vez sobre a 
obra de Agostinho Neto, hoje, per-
cebemos melhor como esses elemen-
tos constituem a paisagem poética e 
simbolicamente apresentam dife-
rentes significados em cada poema. 
A importância do nosso trabalho re-
side no facto de, pelo viés que adop-

támos, contribuir para o enriqueci-
mento e diversificação dos conteúdos 
que conformam a fortuna crítica do 
autor, enriquecendo, de modo ge-
ral, o universo da Crítica Literária. 
Da Teoria dos Quatro Elementos à 
Ideia de Imaginação Material
Embora já implícito na explicação 
mitológica dos Fulani sobre a criação 
do mundo (No Princípio era uma 
grande gota de leite / então Doon-
dari veio e criou a pedra / depois a 
pedra criou o ferro / o ferro criou o 
fogo /o fogo criou a água /e a água 
criou o ar) e de outros povos africa-
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nos, a Filosofia Geral ensina-nos que 
a teoria dos quatro elementos, (água, 
terra, ar e fogo) como elementos 
constitutivos da matéria, nasce em 
autores clássicos como Empédocles 
e Aristóteles. Obviamente que, e al-
guns antes desses autores, em rela-
ção a esse processo de constituição da 
matéria, houve outras propostas; en-
tretanto, todas elas encerravam uma 
dimensão monista que se concretiza-
va na exclusão dos outros elementos.
Desde a Antiguidade e em várias ci-
vilizações, informa Rezende (2009, p. 
49), o número quatro apresenta um 
simbolismo especial abrangendo as 
seguintes dimensões espaciais: ple-
nitude, totalidade, abrangência, uni-
versalidade. ‘‘Expressa, ao mesmo 
tempo, o concreto, o visível, o aparen-
te, o criado; ao contrário do número 
três, que espelha o transcendental, 
o espiritual, o abstracto, o divino’’.
Platão apud Rezende (2009), nessa 
dialética de representação simbólica 
dos números especiais, explica que 
“o ternário é o número das ideias; 
o quaternário, o da realização das 
ideias”. Para Rezende (2009),esta 
‘‘concepção parece radicar-se no 
inconsciente coletivo, porquanto o 
mesmo simbolismo aparece em todas 
as civilizações, inclusive entre povos 

indígenas e tribos africanas” e, po-
dendo o texto poético, por todos os 
processos de interiorização que lhe é 
imanente, constituir-se como recep-
táculo de sentidos é praticamente 
impossível não constar dele pelo me-
nos um dos quatro elementos. Ade-
mais, muito mais do que símbolos ou 
conceitos abstractos, adverte Penedo 
(s/d, p.3), ‘‘os quatro elementos refe-
rem-se às forças vitais que se manifes-
tam em toda a criação e que podem 
ser percebidas pelo sentido físico’’. 
Penedo (s/d, p.4) esclarece que cada 
um desses elementos representa um 
tipo básico de energia e consciência 
operando em cada um de nós. Essa 
relação entre os elementos da natu-
reza e a psique humana evidencia-se 
em Jung (1985), que os compreende 
como uma metáfora alquímica que 
visa elucidar o processo de formação e 
de integração da psique humana. Por 
via das suas propostas teóricas, escla-
rece que o consciente conhece quatro 
modos essenciais de percepção, cada 
um dos quais desempenhando uma 
função diferente: a função do pensa-
mento, que está relacionada ao ar; a 
função do sentimento, que se relacio-
na diretamente com a água; a função 
da sensação, ligada à terra; e a da in-
tuição, que se relaciona com o fogo.

Em Gaston(1991), contrariamente 
ao que revelaria a praxis, a ideia de 
imaginação nada tem que ver com a 
faculdade de formar imagens, senão 
com a capacidade de deformá-las por 
via de um processo de transformação 
das imagens apreendidas pela per-
cepção, pois a sua preocupação é, na 
verdade, a criação geradora de refor-
ma e não a reprodução da realidade.
A imaginação desenvolve-se, segun-
do Bachelard (1989), ‘‘em duas li-
nhas distintas’’. A primeira resulta do 
impulso da novidade ou realiza-se no 
pitoresco. A segunda, a imaginação 
material, metaforicamente, no fun-
do do ser, no primitivo e eterno, na 
substância. Entretanto, convém re-
ferir que estas duas modalidades de 
imaginação estabelecem uma relação 
de complementaridade, actuando 
em conjunto em muitos casos. Con-
tudo, é preciso referenciar que, para 
o autor, os quatro elementos consti-
tuem a base da imaginação material 
e cada um deles activa imagens que 
ajudam na absorção do real para o 
interior do sujeito. Em vista disso, 
Gaston entende que o elemento ter-
ra simboliza a substância universal, 
a função maternal, a fecundidade, a 
regeneração, etc.; o ar é, na sua con-
cepção, o convite à viagem, é imagem 
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de evasão, da flutuação, da mobilida-
de, da altura, é o infinito vertical; o 
fogo é o elemento da mudança, do 
devir, da sexualidade, da purifica-
ção, da regeneração e juntamente 
com o ar é um elemento masculino; 
a água, o elemento mais feminino 
e mais uniforme que o fogo, repre-
senta as forças humanas mais escon-
didas, mais simples, mais íntimas.

Em consonância com Freitas (2006, 
p. 41), importa situar que, esta fe-
nomenologia da sensação e do 
êxtase material, que configura a 
metafísica da imaginação poética 
de Bachelard, inicia-se entre 1938 
-1942, época em que, segundo Bar-
bosa (1993, p.111), a psicanálise 
sequer tinha direito à cidadania no 
ensino universitário. Enquanto 
mensageiro dos futuros mestres que 
formulariam as teorias contemporâ-
neas do imaginário (Araújo, 2003, 
p. 24), Bachelard postula, preco-
cemente, a tensão indissociável – e 
inadiável – “corpo-matéria-imagina-
ção”, mediada pela emoção. 

Sobre a obra Sagrada Esperança
Sagrada Esperança de Agostinho Neto 
é uma obra que dispensa apresen-
tação e, por força da variabilidade 
e abundância da sua fortuna crítica, 
impõe ao analista que se predispõe 
a analisá-la exigências elevadas, que 
o obrigam a se afastar dos lugares 
comuns, dos clichés de análise e da 
emoção. Por esse motivo, queremos 
advertir que, não sendo o nosso ob-
jectivo apresentar uma análise de 
Sagrada Esperança nos termos já 
conhecidos, neste capítulo do nosso 
trabalho, limitar-nos-emos a apre-
sentar os eixos temáticos conforme 
em Kandjimbo (2010), sem deixar 
de emitir breves comentários. 
Kandjimbo (2010,p.54), após uma 
leitura minuciosa da obra Sagrada 

Esperança, identifica quatro grupos 
temáticos, sendo que, cada um dos 
quais congrega um conjunto de poe-
mas, formando um corpus cujo cri-
tério de selecção dá-se por via duma 
análise metatextual consubstanciada 
numa maior proximidade resultante 
do fenómeno da intertextualidade. 
Em virtude disto, Kandjimbo estabe-
lece cinco eixos temáticos:

Poemas libertários: este eixo temá-
tico é constituído por um conjunto 
de poemas nos quais se evidenciam 
explicitamente a dimensão panfle-
tária da poesia de Agostinho Neto, 
desde a sua assumpção de militante 
poeta-angolano à determinação do 
porvir risonho que seria a indepen-
dência total de Angola. Começando 
com Adeus à hora da Largada, como 
que saturado, adverte por via de um 
eu lírico individual que ‘‘Eu já não 
espero/ sou aquele por quem se es-
pera’’; entretanto, é preciso referen-
ciar que se trata de um eu que, ne-
cessariamente, precisa expandir-se 
em virtude dos objectivos colectivos 
e, portanto, convoca outros para a 
luta como se evidencia nos versos ‘‘a 
esperança somos nós / os teus filhos’’. 
Este eixo temático, na verdade, con-
figura a súmula da obra Sagrada 
Esperança, porquanto, pelo que se 
pode ler de toda a fortuna crítica de-
dicada a ela, constituem os aspectos 
mais aflorados. Ademais, os poemas 
encerram essa dimensão libertária 
de forma activa e passiva e, por ve-
zes, mesmo quando tematiza aspec-
tos mais íntimos como o amor, essa 
dimensão está lá implicitamente. Em 
Sagrada Esperança, se Adeus à Hora da 
Largada é o ponto de partida, Have-
mos de voltar, embora exprima um 
desiderato, é o ponto de chegada. 
Além disso, a história viria confir-
mar e autenticar o seu desejo e che-

gou-se então a Angola Independente.
Integram o primeiro eixo temáti-
co os seguintes textos: Adeus à Hora 
da Largada, Consciencialização, Assim 
Chamava Esgotado, Noites de Cárcere, 
Aqui no Cárcere, O Içar da Bandeira, 
Depressa, Luta, Campos Verdes, Have-
mos de Voltar, Criar, Não me Peças Sorri-
sos. Por conseguinte, continuando o 
processo de integração dos poemas 
nos respectivos grupos temáticos 
propostos por Kandjimbo, o segun-
do eixo temático é constituído por 
um conjunto de poemas nos quais o 
eu colectivo se dilui para dar origem 
a um sujeito individualizado que, 
mesmo quando se projecta para o 
exterior é para se dirigir exclusiva-
mente a um ente singular ou, como 
em Desfile de Sombras, seguir os ou-
tros através de si. Neste núcleo resi-
dem os textos que Kandjimbo desig-
na por poemas radicalmente líricos, 
incorporando os seguintes: Um Ani-
versário, Mussunda Amigo, Poema, Um 
Bouquet de Rosas para Ti, Para Enfeitar 
Teus Cabelos, Dois Anos de Distância, 
Desterro, Sombras, Desfile de Sombras.
O terceiro grupo temático é constituí-
do por poemas que configuram uma 
poética espacial em que o eu lírico se 
relaciona intimamente com os agen-
tes da natureza mais puros ou com 
a urbe e com o que ela preserva da 
natureza. Kandjimbo, em termos ta-
xonómicos, classifica-os como Poemas 
da relação do homem angolano com 
sua paisagem e seleciona os seguintes 
textos: Sinfonia, Caminho do Mato, 
Kinaxixi, O Verde das Palmeiras da 
Minha Mocidade. O quarto grupo 
temático é formado por poemas que 
tematizam a miséria social colectiva 
e agrupa os seguintes poemas: Des-
file de Sombras, Civilização Ocidental, 
Noite, Para Além da Poesia, Meia-noite 
na Quitanda, Quitandeira, Crueldade, 
Sábado nos Musseques, Contratados.
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Finalmente, no quinto grupo inte-
gram-se o que Kandjimbo entende 
como poemas panafricanistas: Velho 
Negro, Comboio Africano, Confiança, 
Aspiração, Saudação, Pausa, O Caminho 
das Estrelas, A Reconquista, Sangran-
tes e Germinantes, Na Pele do Tambor, 
Massacre de S. Tomé. As Terras Sentidas, 
Bamako, Fogo e Ritmo, Mãos Escultu-
rais, O Choro de África, A Voz Igual.

A Poética dos Quatro Elementos em 
Sagrada Esperança
Em Agostinho Neto a predominância 
dos quatro elementos cósmicos e os 
diferentes significados que eles tomam 
dependendo dos contextos de conota-
ção, permitem-nos traçar uma poética 
dos quatro elementos em que tais ele-
mentos ora se dão isoladamente ora se 
dão de forma cumulativa – em duplas, 
triplas e na totalidade. O terceiro eixo 
temático de Sagrada Esperança, o qual 
Kandjimbo (2010), taxonomicamente, 
designa por Poemas da relação do ho-
mem angolano com sua paisagem, é 
muito mais vasto e abrange senão toda 
a Obra, pelo menos parte significativa 
dela. É nesse eixo onde os quatro ele-
mentos se concretizam ora de forma 
unilateral ora de forma conjugada.

Água
A ideia de água em Sagrada Esperan-
ça está intrinsecamente relacionada 
com ‘‘A água violenta’’, capítulo VIII 
do livro A água e os sonhos: Ensaio 
sobre a imaginação da matéria, de 
Gaston Bachelard. O mar representa 
para Agostinho Neto, em toda a sua 
extensão, a incomensurabilidade do 
sofrimento do povo angolano, desde 
o seu conto Náusea até aos seus três 
poemários: Sagrada Esperança, Re-
núncia Impossível e Amanhecer.
Para Bachelard (1998,p. 94), ‘‘a água 
leva para bem longe, a água passa 
como os dias. Mas outro devaneio se 

apossa de nós e nos ensina uma perda 
de nosso ser na dispersão total!’’ Com 
efeito, a água é assim vista, nos excertos 
abaixo como um elemento de transito-
riedade de um quotidiano sofrível sus-
tentado por ideais esclavagistas. O mar 
será, portanto, esse lugar de separação 
eterna; de conflito existencial, de es-
quecimento, de perda de identidade:

Nesta hora de pranto/ vespertina e 
ensanguentada/ Manuel/ o seu amor/ 
partiu para S. Tomé/ para lá do mar.

In Partida para o Contrato, p. 10

O oceano separou-me de mim / en-
quanto me fui esquecendo nos sé-
culos /reunindo em mim o espaço / 
condensando o tempo

In Confiança, p.34

‘‘Os sinais precursores da chuva des-
pertam um devaneio especial, um 
devaneio muito vegetal, que vive real-
mente o desejo da pradaria pela chuva 
benfazeja. Em certas horas, o ser hu-
mano é uma planta que deseja a água 
do céu’’ (Bachelard, 1998, p.161). To-
davia, em Sagrada Esperança, a chuva 
encerra a sua natureza abraâmica e, 
para o mal, provoca literalmente um 
efeito dilúvio, como se pode ler nos 
versos do poema Civilização Ociden-
tal. O sujeito poético, na sua desuma-
na tarefa de partir pedras, indepen-
dentemente da disposição climatérica, 
tem na chuva mais um obstáculo:

Britar pedra/ acarretar pedra/ 
britar pedra/ acarretar pedra/ ao 
sol / à chuva

In Civilização Ocidental, p-27

No suor aviltante do batuque im-
puro/ de outros mares

In As terras sentidas, p.57

‘‘Existem sonhadores de água turva. 

Eles se maravilham com a água negra 
da fossa (…). Parece então que é a água 
que sonha e se cobre de uma vegetação 
de pesadelo’’ (Bachelard, 1998, p.146).

As canoas serpenteavam lestas/ so-
bre as águas sujas/ afastando escória 
e podridão/ flores troncos vísceras/ 
impelidas pelo medo/ e pela força 
dos braços/ Eu fugia o verde negro 
das palmeiras / da minha mocidade/ 
afagando o dedo da insegurança
In O verde das palmeiras da minha 

mocidade, p.66-70

Essa vegetação a que o sujeito poético 
se refere (flores troncos vísceras/ ver-
de negro das palmeiras), embora evo-
quem no plano diacrónico imagens 
eventualmente reais, por se tratarem 
de sucessões de eventos longínquos 
dos quais o sujeito procurava fugir, 
configuram, na verdade, as paisagens 
oníricas resultantes do choque da con-
templação das plantas aquáticas e das 
imagens do quotidiano. Para Agosti-
nho Neto, a água é, por si só, um ele-
mento de desconstrução de utopias 
porque elas são reveladoras de fac-
tos complexos com fins assoladores. 

E as águas despóticas e devastadoras/ 
entregavam fartos currais abandona-
dos/ à fome indecente dos animais.

Terra
A ideia da terra como receptáculo de 
tudo o que existe é remota e por de-
mais evidente. Ela é, portanto, a base 
de tudo o que sobre si é erguido, 
tal como em Sagrada Esperança no 
poema Civilização Ocidental em que 
o lexema casa representa a concreti-
zação de uma atitude vitoriosa:

Latas pregadas em paus/ fixados na 
terra/ fazem a casa

In Civilização Ocidental, p.27
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Bachelard declara que ‘‘nos sonhos do 
psiquismo terrestre, a terra é escura 
e negra, cinza e embaciada, a terra é 
terrosa’’ (2000,p.196). Essa tendência 
bachelardiana verifica-se acentuada-
mente na poética de Neto, que resulta 
de um contexto conturbado em que o 
continente africano lutava para sair das 
amarras dos colonialistas europeus.

As terras sentidas de África/ nos ais 
chorosos do antigo e do novo es-
cravo/ no suor aviltante do batuque 
impuro/ de outros mares/ sentidas/

In As Terras Sentidas, p.57

Em termos simbólicos, a imagem da 
terra é geralmente associada a uma 
mãe acolhedora e parturiente. À terra 
cabe então essa função de fecundar: 

O cheiro acre do sangue/ a fecundi-
dade da terra/ o objecto transforma-
do em deus/ tintas e poeiras/ (…) o 
cheiro da terra húmida e capinada/ 

In O verde das palmeiras da mi-
nha mocidade, pp.66 -68

Em Agostinho Neto e em toda a 
poética nacionalista, ela representa 
o porvir risonho, a esperança, é em 
si mesma o desiderato, a meta a al-
cançar, é por ela (como sinónima de 
povo) e nela onde deve ocorrer a 
conquista da independência. Ao lado 
da terra cavada, segundo Bachelard 
(2000, p. 209), ‘‘os sonhos não têm 
limite’’. Essa dimensão onírica é, em 
si mesma, o fim do poema Saudação. 

E me obrigue a sentar-me ao teu 
lado/ à mesa suja dos excessos de sá-
bado à noite/ para esquecer a nudez 
e a fome dos filhos/ e sinta contigo a 
vergonha/ de não ter pão para lhes 
dar/ para que juntos vamos cavar a 
terra/ e fazê-la produzir/

In Saudação, p.39

Ar
Em Gaston Bachelard (1950), o deva-
neio aéreo é um sopro que projecta e 
amplifica o ser do sonhador e ao prati-
car-se a psicologia do ar infinito, com-
preende-se melhor que no ar infinito 
se apagam as dimensões e que se toca 
assim nessa matéria não-dimensional 
que dá a impressão de uma sublimação 
íntima absoluta. Essas características 
implicitamente aludidas (infinitude, 
expansividade, sublimação, etc.) estão 
presentes em Sagrada Esperança. O 
ar é, assim, em Sábado nos Musseques 
e Consciencialização, assim como em 
outros títulos, um elemento que con-
densa a matéria física e abstracta, assim 
como os sentimentos e pensamentos.

Ansiedade / sentida nos barulhos / e 
no cheiro a bebidas alcoólicas/ espa-
lhados no ar (…)/ Acompanhando 
uma voz/ que canta sambas indefini-
dos/ deliciosamente preguiçosos/ pe-
jando o ar/ do desejo de romper em 
pranto / (…) O namorado repreen-
de a noiva/ insultos são atirados para 
o ar/ enchendo o recinto de questões

In Sábado nos musseques, pp. 12 -16

Medo no ar!/ Em cada esquina/ senti-
nelas vigilantes incendeiam olhares/ 
em cada casa/ (…) A História está a 
ser contada / de novo/ Medo no ar!

Consciencialização, p.42

Tal como Shelley, citado por Bache-
lard, Agostinho Neto é também um 
poeta da substância aérea. ‘‘Nele, os 
seres do ar: o vento, o odor, a luz, os se-
res sem forma, têm uma ação direta’’:

No ar o cheiro verde das palmeiras 
queimadas

Para além da poesia, p.25

Fogo
Segundo Gaston Bachelard, “antes de 
ser filho da madeira, o fogo é filho do 

homem”, pois “o amor é a primeira 
hipótese científica para a reprodução 
objetiva do fogo.”Como substância, o 
fogo é certamente das mais valoriza-
das, aquela por consequência que mais 
deforma os julgamentos objetivos. O 
fogo encerra uma dualidade que po-
lariza num lado o bem e, noutro, o 
mal, evidenciando-se mais em Agosti-
nho Neto o polo do mal, facto que se 
justifica pelo contexto em que forjou a 
sua poética. Assim, em Para Além da 
Poesia, o elemento fogo, embora sirva 
de elemento de adorno de contornos 
surrealistas, adquire um valor semânti-
co negativo por configurar uma paisa-
gem triste por inerência dos braços er-
guidos metafóricos ‘‘dos embondeiros’’ 
e dos braços dos ‘‘negros homens’’.

La no horizonte/ o fogo/ e as silhue-
tas dos embondeiros / de braços 
erguidos/ (…) No céu o reflexo do 
fogo/ e as silhuetas dos homens ne-
gros batucando/ de braços erguidos

In Para além da poesia, p.25

O fogo é um elemento que ninguém 
quer tocar por sua resposta letal. 
Entretanto, dele podem derivar os 
melhores devaneios. Neste quesito, 
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só um poeta atento como Agostinho 
Neto é capaz, por via da sinestesia, 
descrever tais sensações:

A melodia crepitante das palmeiras/ 
lambidas pelo furor duma queimada

In Sinfonia,p.32

Metaforicamente, o fogo pode ser 
aludido em outras dimensões mate-
riais, longe da sua condição química 
de enxofre. A sua construção ima-
gética dá-se geralmente por via de 
elementos materiais da própria natu-
reza com os quais mantém afinidade 
por suas características como se pode 
verificar no verso abaixo, que se refe-
re exclusivamente ao pôr-do-sol ou à 
transição do dia para a noite:

A luz vermelha do fogo de após 
trabalho
In Na Pele do Tambor, p. 54

Tal referência pode-se também dedu-
zir por via das cores amarelas e verme-
lhas. Assim, nos versos que se seguem 
o elemento fogo relaciona-se com o es-
tado psicofísico de entidades que, por 
inerência do lexema ‘‘vitoriosamente’’, 
possivelmente após uma vitória numa 
batalha, sepultavam as baixas humanas: 

Foi então que nos olhos em fogo/ 
ora sangue ora vida ora morte/ en-
terramos vitoriosamente os nossos 
mortos.
 In Massacre de S. Tomé, p.56

O fogo desempenha papel central na 
filosofia ancestral africana de tradi-
ção oral. É considerado elemento im-
prescindível neste processo. A sua re-
lação, em termos psicanalíticos, com 
os sujeitos que participam deste even-
to é descrito em Sagrada Esperança 
com um saudosismo revolucionário:

Não mais histórias contadas / à 
sombra da mafumeira/
Ou à doce luz duma enfumarada 
fogueira

In O verde das palmeiras da 
minha mocidade, pp.66-67

Conclusão
Os grandes mestres das palavras são 
aqueles que se conseguem relacionar 
com a natureza e com a cultura que 
os gera. Os grandes pensadores, as-
sim como os próprios poetas, sempre 
foram movidos por um estado de in-
quietação que os leva a criar rupturas 
e fazer com que o mundo à sua volta 
redefina os paradigmas. É este dese-
jo imperioso de redefinição de mo-
delos e de inquietação filosófica que 
gera sujeitos especiais como Bache-
lard, França, e Agostinho Neto, An-
gola. Para Agostinho Neto, a poesia 
é um meio de denúncia, uma arma 
de intervenção social. Em vista disso, 
os quatro elementos que configuram 
a poética do devaneio de Gaston Ba-
chelard, em termos de construção, 
realizam-se com uma carga negativa, 
mesmo quando servem apenas como 
elemento de adorno. Entretanto, é 
preciso alertar que a poesia de Neto 
não é morna, a sua maior qualidade 

reside no alto grau de sensibilidade 
e conhecimento filosófico e científico- 
literário de quem o lê.
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Honestidade 
e Sobriedade:
Honestidade 
e Sobriedade:
Legado de Agostinho Neto 
Por Marcelo Sebastião

A vida e obra do primeiro Presiden-
te de Angola, Dr. António Agostinho 
Neto, continua a merecer atenção 
atractiva por parte de inúmeros in-
vestigadores africanos, europeus, 
americanos e asiáticos através dos 
quais se dá a conhecer as múltiplas 
facetas reveladas ao longo da sua tra-
jectória como sujeito activo da história 
social, cultural  e  política  da socieda-
de do seu tempo  (de trabalho força-
do, sem contrato para o indigenato 
e de supremacia racial do alógeno). 
A produção de conhecimento sobre 
essa figura transcendental africana 
define-o como ensaísta, poeta- maior, 
político, médico, homem de cultura, 

visionário, combatente da liberdade, 
diplomata,  estratega político-militar, 
estadista e figura de unidade africa-
na. Com esses conceitos avoluma-se 
justamente o afortunado discurso 
dos agentes da instituição crítica, dos 
distintos investigadores das ciências  
sociais. Contudo, a  figura  de Agosti-
nho  Neto  como estadista probo, ho-
nesto,  sóbrio, de elevado valor ético 
e moral diante da coisa pública tem 
sido menos destacada, o que se im-
põe corrigir, pois parece-nos ser re-
levante conhecer a sua conduta, inte-
gridade e responsabilidade durante 
os anos em que esteve a chefiar o Es-
tado angolano. Assim, procuraremos 

responder à questão: como se com-
portou Agostinho Neto como servi-
dor público e face ao bem comum? 
Importa conhecer esses valores de 
modo a que nos sirvam para alumiar 
o caminho do almejado bem comum.
A vida de Agostinho Neto é coroa-
da de sofrimento e humilhação sob 
o tempo assombrado e de imposição 
à submissão do seu povo de que ele 
é defensor e libertador. Edmundo 
Rocha traceja a génese do prestígio 
intelectual de Agostinho  Neto a par-
tir de  “a formação  protestante  e o 
elevado nível cultural da sua família 
moldaram cedo o seu carácter de 
uma grande sensibilidade, austerida-
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de, uma certa rigidez e uma grande 
exigência de si próprio e dos outros” 
(Rocha, 2009: 228). Essa sensibilida-
de vislumbra-se na sua veia poética 
em que se constata a afeiçoada de-
terminação de exaltar os símbolos 
da cultura ancestral africana imbri-
cada na língua do colonizador, então 
transformada em arma de combate 
contra o regime retrógrado e fascis-
ta e ora apropriada pelo nosso povo. 
Estes e outros valores elevaram-no 
ao panteão dos líderes africanos mais 
honrados dos anais da história mo-
derna do continente berço. Nos anos 
60 do século XX,os nacionalistas an-
golanos descreveram publicamente o 
carácter da personalidade de Agosti-
nho Neto e que viam nele a liderança 
de Angola nos termos seguintes: “o 
Dr. Agostinho Neto nunca desceu às 
pequenas disputas de liderança, nem 
foi promovido a líder pela propagan-
da suspeita e estrangeira. O seu nome 
impõe-se à consideração dos angola-
nos, dos meios estudantis africanos 
em Portugal e de círculos intelectuais 
do mundo, pelo seu permanente e 
corajoso combate em favor da liber-
dade, da dignidade humana e da de-

mocracia, por cerca de quatro anos 
passados nas prisões e no desterro, 
e pelo valor e projecção internacio-
nal da sua obra  poética. Os intelec-
tuais notáveis da literatura mundial 
também o consideraram “um dos 
mais eminentes homens de Angola” 
(Unidade Angolana, 1961, pp.1-2).
A conduta de Agostinho Neto,  ante 
a coisa pública, na  República de An-
gola traduz-se em legado que instau-
rou uma escola por que se fomenta 
a doutrina sustentável da reserva éti-
co-moral da sociedade institucional 
angolana actual. É esta disposição 
de agir heróico, humanista e papel 
crucial demonstrado ao longo da 

construção dos ideais voltadas para 
uma independência real de África 
que nos convida a manifestar esta  
reflexão de respeito e orgulho pelo 
Kilamba, o que de resto encontra o 
mesmo reconhecimento e admira-
ção anunciados nos testemunhos, em 
primeira pessoa,  por membros  do  
governo que  com  ele  conviveram 
e  puderam observar os seus passos 
e atitude diante da gestão da coisa 
pública. como veremos mais adiante.
A literatura compulsada, especifica-
mente dedicada à abordagem exaus-
tiva sobre a teoria de valores que 
regem a conduta ou acção humana, 
tendo um carácter normativo ou 

“A vida de Agostinho Neto é coroada de 
sofrimento e humilhação sob o tempo 

assombrado e de imposição à submissão do 
seu povo de que ele é defensor e libertador”
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prescritivo, conduz qualquer leitor 
a perceber o significado dos termos 
moral e ética. A moral, do latim «mo-
res», a ética, do grego «ethos» reme-
tem para a  ideia de costume, condu-
ta, modo de agir; todavia, salienta-se 
uma subtil diferença entre ambas. 
De  acordo com as discussões teóricas 
convergentes apresentadas por Ele-
zete Passos (2014), Sanchez Vasquez 
(1975) e Paul Ricoeur (2011) pode-
-se inferir que a moral é normativa 
e direcciona a prática das pessoas, 
e a ética teoriza sobre as condutas, 
estudando as concepções que dão 
suporte à moral. Caminham parale-
lamente para realidades similares no 
entanto diferentes, se concordarmos 
com a acepção de Vasquez segundo a 
qual  a “ética é a ciência  que estuda o 
comportamento  moral dos  homens  
na Sociedade” (Vasquez, 1975, p.12). 
Se se estudar demoradamente a 
conduta de Agostinho Neto, o de-
sapegar dos interesses individuais, 
o resfriar dos anseios susceptíveis 

de hipotecar o desenvolvimento do 
continente africano, até mesmo de 
negação ao paternalismo dos im-
périos, saltarão à vista. O bem-estar 
do povo tem como divisas a justiça 
e igualdade social nos termos for-
mulados por Ricoeur:“as desigual-
dades sociais e económicas devem 
ser organizadas por forma a que: i) 
seja racionalmente possível esperar 
que se convertam em benefício para 
cada um; e que, simultaneamente, 
ii) estejam ligadas a posições e às 
funções abertas a todos” (Ricoeur, 
2011, p. 13). O desejo de uma vida 
boa passa necessariamente pelas 
relações com o Outro, assente no 
equilíbrio social, no sentimento de 
orgulho colectivo defendida por Ki-
lamba: “Nós somos nós, iguais a nós 
mesmos”, prática que não se limita 
às relações interpessoais, mas esten-
de-se à vida nas instituições, para 
as quais Agostinho Neto, pela sua 
conduta e atitude moral, defendia 
que fossem éticas e agissem de for-
ma responsável impondo limites nos 
desejos e ambições individuais para 
haver uma convivência equilibrada 
com as necessidades sociais. 
Assim nos provam os testemunhos 
do nacionalista e antigo combatente 
ligado ao “Processo 50”, Carlos Al-
berto Van-Dúnem, mais conhecido 
por “Beto Van-Dúnem” e do nacio-
nalista, escritor e deputado Wanhen-
ga Xitu, publicados na revista AngoI-
tália(2019, pp. 42-43).
O primeiro dá-nos conta que Agos-
tinho Neto chegou a abandonar a 
sala de conversações com o Presi-
dente Leonid Brejenev, da União 
Soviética, em 1977/1978. Este fac-
to soube-se quando o mais-velho 
Mendes de Carvalho o questionou: 
“Camarada Presidente, segundo 
nos constou parece que as con-
versações na União Soviética não 

correram bem...?”. A resposta terá 
sido inesperada devido à forte in-
tegridade que se pode assacar da 
fala do Kilamba, o Dr. Agostinho 
Neto: “Enquanto este povo confiar 
em mim, eu não serei lacaio de nin-
guém, nem tão pouco corrupto!”. 
Daqui já se pode depreender como 
era a sua afincada resistência ao 
mal e às seduções de se submeter a 
quem se sente mais poderoso e fa-
zer do submisso um “cocheiro”. Ao 
comparar com outros testemunhos 
percebe-se cada vez mais porque 
Agostinho Neto impunha-se com a 
sua estatura moral “Nós somos nós, 
iguais a nós mesmos”. 
Outro episódio que ilumina a es-
curidão do excesso de práticas por 
agentes públicos e privados em pre-
juízo do bem comum tem a ver com 
o caso “televisor”. Em 1979, a se-
cretária Guiomar telefonou a Beto 
Van-Dúnem, então Ministro do 
Comércio, dizendo que o Presiden-
te Agostinho Neto tinha o televisor 
avariado e precisava de outro para 
o substituir. O ministro com toda a 
prontidão orientou o director da 
Egrosbinde, então empresa grossis-
ta de electrodomésticos, a chegar o 
mais breve possível à residência do 
mais-velho Kilamba, no Futungo, 
para substituir o televisor. Segundo 
o testemunho de Beto Van-Dúnem 
a missão foi exactamente cumprida 
pela montagem do “televisor novo 
porque o antigo tinha queimado 
e o conserto era quase o valor do 
novo”. Três dias depois o telefone-
ma veio outra vez do Futungo, era 
a voz da secretária a pedir a factura 
para pagar o televisor. Pelo respeito 
que dedicava ao Presidente, talvez 
por inexperiência também, Beto 
Van-Dúnem disse à secretária que 
“não era nada, pois que era uma 
oferta da empresa”.
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Dias depois aconteceu uma reunião 
de Conselho de Ministros; durante 
o intervalo, a secretária pediu a Beto 
Van-Dúnem para chegar ao gabine-
te do Presidente. Posto lá, mandou-
-o sentar e disse: “Então é assim que 
os camaradas querem dirigir este 
país? Só porque se é Presidente da 
República compra-se um artigo e 
não se paga? Aquele televisor é meu. 
Quando um dia deixar de ser Pre-
sidente quero levá-lo”. De vergonha 
caiu a cara do ministro, mas assimi-
lou como uma lição de conduta para 
toda a sua vida.No dia seguinte, o 
Presidente Agostinho Neto enviou 
o dinheiro para pagar o televisor 
e obteve a factura carimbada com 
um “Pago”, em seu nome e não em 
nome do Gabinete da Presidência.
Portanto, essa sobriedade, frugalida-
de, probidade e integridade fazem 
de Agostinho Neto o paradigma da 
reserva ética e moral que ainda existe 
em Angola e pode servir de objecto 
de estudo da ética a ter por um gestor 
face à coisa pública. O velho da kijin-
ga, Mendes de Carvalho, mais conhe-
cido nas lides literárias por Wanhen-
ga Xitu, disse que “Neto morreu rico 
de espírito e de consciência leve”. 
Na tentativa de adverti-lo para cons-
truir uma vivenda em Portugal para 
a esposa, porque se desconhece o 
amanhã, a resposta de Agostinho 
Neto firma-se dentro da sua virtu-
de, integridade e responsabilidade: 
“quando eu morrer vai dizer à Maria 
Eugénia para vender as medalhas 
que me ofereceram os outros Chefes 
de Estado e Instituições”. Que tama-
nha honestidade! Sirvam-nos, pois, 
estes exemplos no sentido de a so-
ciedade abraçar cada vez mais os va-
lores positivos da nossa cultura e da 
nossa história, e com eles construir-
mos o amanhã... trilhando os cami-
nhos  do bem estar e do progresso. 

Sim em Qualquer PoemaSim em Qualquer Poema
Direi simplesmente

Sim!

Sempre sim 

à honestidade dos homens                                                                                                                  
ao viço juvenil da sinfonia das árvores                                                                                                     
ao odor inesquecível da natureza                                                                                                            
que apaga os possíveis cheiros amargos.

Sim!

à interrogação mágica de Talamungongo                                                                                              
do Cunene ao Maiombe;                                                                                                                            
ao sonoro cântico do ritmo subterrâneo                                                                                                        
e dos chamamentos telúricos;                                                                                                                           
aos tambores                                                                                                                                         
apelando ao fio da ancestralidade                                                                                                             
esbatido além;                                                                                                                                            
ao ponto interrogativo de Madagáscar.

Sim!

às solicitações místicas à musculatura dos membros                                                                          
ao quente das fogueiras endeusadas                                                                                                                   
na lenha das sanzalas;                                                                                                                                        
às expansões magníficas das faces                                                                                                       
esculpidas no alegre sofrimento das quitandeiras                                                                                        
e no ritmo febril das sensações tropicais;                                                                                                         
à identidade                                                                                                                                       
com a filosofia do imbondeiro                                                                                                                              
ou com a condição dos homens,                                                                                                                  
ali onde o capim não os afoga em confusão.

Sim!

à África-terra à África-humana.

Direi Sim     
em qualquer poema. 

E esperemos que a chuva pare

e deixe de molhar os chilreantes passarinhos                                                                                                   
sobre as três árvores da minha única paisagem                                                                                                   
e o desejo de escrever um poema.

Isso passa.

(Cultura)

Agostinho Neto 

(In Mákua – Antologia poética 3, 1963)
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SAGRADA 
ESPERANÇA:
SAGRADA 
ESPERANÇA:
O conceito
Por Cornélio Caley – Historiador

“Evoluiu a crítica ao 
sistema de exploração do 

homem / escravo, sustentada 
por  numerosas revoltas 

nos meados do século XIX 
e tomou corpo, então, a 

ideia do Panafricanismo, 
Negritude, movimentos de 

busca de consciência africana, 
movimentos de resistência 
contra o assimilacionismo, 
o neo-realismo de expressão 

portuguesa, os movimentos da 
epopeia literária no seio dos 
africanos, o fervilhar dos 

movimentos do 
pensamento negro”

PERCURSOS DE NETO
Neto cruzou-se com várias correntes 
culturais, movimentos literários e po-
líticos que remontam à 2ª metade do 
século XVIII, período da difusão da 
filosofia das luzes, a partir dos quais 
se desenvolveu o grande movimento 
de contestação política e de promo-
ção dos direitos do homem,  surgin-
do a ideia de que os homens devem 
dispor de si mesmos1.
Estas correntes espalharam-se pelo 
Mundo e foram, também, apreendi-
das e aplicadas, pouco depois, pelos 
descendentes dos escravos nas Améri-
cas, sobretudo, nas Antilhas e constituí-
ram a base do panslavismo, panameri-
canismo, panislamismo, panarabismo 
e nasceu, assim, a ideia panafricana2.
Evoluiu a crítica ao sistema de explo-
ração do homem / escravo, sustentada 

por  numerosas revoltas nos meados 
do século XIX e tomou corpo, então, 
a ideia do Panafricanismo, Negritude,  
movimentos de busca de consciência 
africana, movimentos de resistência 
contra o assimilacionismo, o neo-
-realismo de expressão portuguesa, 
os movimentos da epopeia literária 
no seio dos africanos, o fervilhar dos 
movimentos do pensamento negro3. 
Surgiram, pouco depois, então, as cé-
lebres Conferências Africanas na Eu-
ropa, promovidas pelos Estudantes 
das ex-colónias, onde sobressai, o Dr. 
Kuame Nkrumah e outros. Agostinho 
Neto, Mário P. de Andrade, Viriato da 
Cruz, caso de Angola, Amílcar Cabral, 
aparecem na história como  estudan-
tes, à distância, das ideias dos movi-
mentos político-culturais dessa época.
Neto surge na Casa dos Estudantes 

O conceito
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1    L`Afrique comme Horizon de Penssée, 43 éme Session de Lá Academie du Royaume du Maroc, Rabat, 8-11 décembre 2015, op. Cit. pp 61
2    IDEM, op. Cit pp 57
3    IBIDEM op. Cit. pp 61
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do Império, já como mestre e autor 
de textos e poemas  de intervenção 
cultural que apontavam para a luta 
de libertação nacional. Assim, se fez 
Neto, um intelectual  de renome, re-
pleto de ideias e convicções forjadas 
na Família cristã que acabariam por 
ser compiladas na obra poética que 
intitulou, Sagrada Esperança.
Como escreveu o escritor Urbano 
Tavares Rodrigues e transcrevo o 
seu pensamento: “Sagrada Espe-
rança é um exercício que requer 
reflexão sobre diversos níveis de 
pensamento, metafóricos, é uma 
ondulação de frases que atravessam 
marcas, epopeias para a libertação 
do homem, a partir de uma profun-
da fé que alicerça a vitória”4.
O livro Sagrada Esperança aparece 
pela primeira vez na Itália e conhece 
muitas traduções, adjectivado e subs-
tanciado de livro Sagrado, actuando, 
assim,  como Bíblia no seio dos inte-
lectuais angolanos e não só5.
Sabemos que, sobre Agostinho 
Neto, muito se tem dito. Mas será 
mesmo tudo?
Convém confessar que, à medida que 
marchamos no estudo da sua obra e, 
desde o dia em que levantou o seu 
punho para proclamar para a África 
e o Mundo, a independência de An-
gola, Neto continua a desafiar-nos.

O CONCEITO DE SAGRADO
A palavra Sagrado vem do latim sa-
cra, relacionada com objecto sacro 
do altar de um templo ou algo santi-

ficado6. Na vida quotidiana, sagrado 
é algo que não deverá ser tocado ou 
invocado em vão, se nos atermos à 
linguagem bíblica.
Na linguagem bantu cikola (Umb.), 
ayekolwa ou atumbwa (kikongo), 
kikola (Kimbundu) significará, tam-
bém, objecto ou algo que não deverá 
ser tocado ou pronunciado  em qual-
quer circunstância ou, ainda, algo 
representativo que, se não for invo-
cado em momento próprio,  corre-se 
o perigo de perder o rumo da vida7.
O poeta Agostinho Neto recorreu a 
esta palavra “Sagrada”, para adjecti-
var o substantivo “Esperança”, a fim 
de expressar a ideia de que estamos 
diante daquilo que não deverá ser 
olvidado nas nossas vidas ou estamos 
diante daquilo sem a qual, não sere-
mos, “nós mesmos”, como ele pró-
prio terá afirmado.
Sabemos que Neto terá cultivado, 
certamente, o conceito de Sagra-
do na Família e na Igreja Metodista 
Unida durante a catequese bíblica, 
que o aproximou à ideia do Divino, 
do transcendental e do espiritual.

O CONCEITO DE ESPERANÇA
A palavra esperança vem, também, 
do latim sperantia e pretende incutir 
confiança na obtenção de um valor 
ou de um bem estar que se deseja8. 
Na linguagem bantu, esperança, ela-
voko (Umbundu), kidielelu (Kimbun-
du) significa, também, algo de bom que 
a comunidade anseia que aconteça. 
Sucedeu, assim que, algumas crian-

ças de diferentes regiões do nosso 
País foram baptizadas com nomes 
de Elavoko, (Umb.) ou de Kidielelu, 
(Kimb.), pouco depois da proclama-
ção da independência de Angola.

SAGRADA ESPERANÇA: 
Palavras combinadas
As duas palavras combinadas, Sagra-
da e Esperança, remetem-nos, assim,  
para algo espiritual que jorra do di-
vino e segue para a eternidade, afas-
tando e rumando contra entraves 
que surgem no seu percurso.
Sagrada Esperança, Kidielelukikola 
(Kimb), Elavokolikola (Umb)9, tra-
duz, também, algo que nos leva para 
um caminho sem recuo que, pela sua 
substância, aponta, naturalmente, 
para aquilo que não permite que seja 
travado. Assim,  o adjectivo Sagrada, 
antecedido do substantivo, Esperan-
ça, conduz-nos, a uma vontade teoló-
gica que reclama a bondade e esperan-
ça pela felicidade ou pela vida eterna.
Por conseguinte, uma vez combinadas 
as duas palavras, traduzem conceitos 
que nos colocam num pensamento 
sem um fim determinado, porém, 
concorre para o nosso bem estar e 
ser, honra e glorifica os antepassados 
e trilha o caminho das novas gerações.
Cientificamente falando, estamos 
diante de uma mensagem infinita-
mente grande que nos convida para 
atingir um nível de alegria, de frater-
nidade, de igualdade ou de solidarie-
dade na criação da Nação Angolana.
Finalmente, traduzidas para as nos-

4    In A Noção do Ser, Textos Escolhidos sobre a Poesia de Agostinho Neto, op. Cit.
5    A Noção do Ser, op. Cit. pp 27
6    - In Dicionário da Língua Portuguesa Dicionário da Língua 8º Edição, op. Cit. pp 1479
7    - As palavras em Umbundu, Kikongo e Kimbundu advêm de uma pesquisa casual, deverão, por isso, merecer melhor tratamento 

de interpretação nos seus conteúdos.
8    Dicionário da Língua Portuguesa , 8ª Edição, op. Ct. Pp 677
9    Pesquisa conduzida por mim entre os mais velhos falantes de línguas nacionais.
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sas línguas nacionais, como atrás ten-
támos fazer, exemplos de Kimbundu 
KidieleluKikola ou em Umbundu 
ElavokoLikola, ficamos com a ideia, 
ainda mais clara, de que estamos 
diante de ElavokoLikola que aponta 
para o dia da Salvação.
Penso que os linguistas deveriam en-
volver-se na tradução deste livro para 
as principais línguas nacionais, pois, 
como todos nós sabemos, nos dias de 
hoje, estamos ainda longe de atingir o 
bem estar e ser harmonioso entre nós.

PILARES DO PENSAMENTO
DE NETO
Os pilares do pensamento de Neto 
são profundos, vários, aparente-
mente dispersos, mas compactos na 
mensagem e geometricamente indi-
visíveis. Oscilam do fundamento es-
piritual, cultural e filosófico e desem-
bocam na vida quotidiana, urbana, 
suburbana, rural e na Família.
Estamos perante um homem que 
nasceu numa família que cultivou 
ideias de espiritualidade cristã, como 
atrás referido, em que abundam os 
conceitos de igualdade, fraternidade, 
solidariedade, amor ao próximo.
Podemos, assim, deduzir que, 
aquela educação religiosa de in-
fância, constituiu-se em fonte de 
Esperança que apontava para a li-
bertação do povo oprimido e, para 
o surgimento do Homem Novo.
Pois, quando jovem, Neto teve tempo 

suficiente10 para observar e vivenciar 
os actos do sistema colonial nas áreas 
urbanas, suburbanas e rurais de 
Angola, muito antes de seguir para 
Lisboa ou muito antes de se tornar 
Comandante de guerrilha do MPLA.
Surgiu, então, em Neto, um paradig-
ma de vida, narrado nos seus livros e 
nos discursos políticos que o empur-
raram para um caminho donde já não 
poderia abandonar, muito menos, re-
nunciar (Renúncia impossível). Neto 
como poeta exprime-se, assim, num 
ângulo moral, estritamente próximo 
do espiritual cristão que molda o sen-
timento para a luta de transformação 
do Homem e da sociedade em geral.

NOTAS DE UMA LEITURA
DIAMÉTRICA11 EM SAGRADA
ESPERANÇA.
Retomando o pensamento atribuído 
a Basil Davidson por Leonel Cosme,  
no Prefácio à Sagrada Esperança, 
cito, em Neto o “singular se transfor-
ma em plural, o pequeno se transfor-
ma em grande e a solidão se povoa 
de humanidade”12.
Centraliza as suas ideias no eu (eu sou, 
existo)13 que actua como espiral unifi-
cador das esperanças que coloca, todos, 
opressores e oprimidos, no mesmo 
“cesto” donde sairão livres de precon-
ceitos (as minhas mãos colocaram pe-
dras nos alicerces do mundo)14, apon-
tando para o Dia da Humanidade15.
O poeta evita a lágrima (criar com 

os olhos secos), mas suspira, soluça 
e anseia. E, Luiz Kandjimbo, num 
feliz ensaio, aponta para 5 grupos 
temáticos que encerra o livro Sagra-
da Esperança: poemas libertários, de 
consciencialização, os radicalmente 
líricos, de relação do homem ango-
lano com a paisagem, os do social co-
lectivo e os pan-africanistas.16

Porém, pensamos que, nem por isso, 
terá esgotado os ângulos de análise so-
bre a temática de Neto, pois, seguindo 
verso a verso, o poeta foi longe e nos 
remeteu, matematicamente falando, 
para um pensamento infinitamente 
grande, como atrás já referimos.
À medida que o estudamos, parece-
-nos que Neto se transforma num 
elefante palpado por cegos do adá-
gio popular. Cada um de nós, tal 
como um cego, retirou do elefante 
uma ideia que pretende transmitir 
em sua verdade sobre Neto.
Resumindo, a Sagrada Esperança 
condensa uma mensagem interven-
tiva de ordem transcendental que 
desemboca, naturalmente, na ordem 
cultural, à procura de uma outra or-
dem social, política e económica de 
libertação dos povos.
Foram os discursos políticos, por ele 
pronunciados enquanto Chefe de Es-
tado que completaram a mensagem 
de Sagrada Esperança, pois, no livro 
encontrámos, apenas, o clamor dos 
povos oprimidos, do povo angolano e 
de todos os povos oprimidos do Mun-

10    - Neto, enquanto pertencente ao quadro de saúde no tempo colonial, terá tido tempo suficiente, para entender o impacto do siste-
ma colonial sobre as populações rurais, quando foi transferido para o Bié, onde conheceu outras experiências que contribuiriam, 
cada vez mais,para se envolver com as ideias de libertação dos povos.

11    - “Leitura diamétrica”,  leitura em diagonal ou simplesmente resumida e que não segue raciocínio linear.
12    - COSME, Leonel, in a Noção de Ser, op. Cit. Pp 98
13    -UEA-in Sagrada Esperança, Renúncia Impossível, Amanhecer, op. Cit. pp 31
14    -IBIDEM, pp 31
15    - O Dia da Humanidade, encontra-lo no Discursos da proclamação da Independência, “proclamo perante África e o Mundo, a 

independência de Angola”. Chegados aqui, estamos longe de atingir o sonho de Neto.
16    - LARANJEIRA ,Pires e ROCHA T.ANA, pp,40-41
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do. Com efeito, a poesia de Neto des-
bravou o caminho do discurso político.
Entre nós, assim, Angolanos, Sagra-
da Esperança deixou de traduzir, 
apenas, poesia de ordem literária 
para se tornar num Discurso, fonte 
de inspiração na implementação e 
concretização de tudo quanto cria a 
Nação e enobrece a Pátria.
Não precisamos, assim, de convite 
para o relermos neste momento par-
ticular em que enfrentamos novos 
tempos históricos17 que requerem 
rebuscar o pensamento político de 
Neto, pois, segundo Foucault, “ cada 
época o seu aquário”18.
E, segundo o mesmo autor, a história 
é uma sucessão de roturas19, o que 
nos impele a abraçar os novos desa-
fios que estão acontecendo no nosso 
País com espírito patriótico e elevada 
coragem que a Nação reclama.
Em “Adeus à hora da largada” Neto 
enuncia uma profissão de fé e per-

sonifica o destino colectivo de todos 
os filhos que iam “em busca de luz”, 
refere Luiz Kandjimbo20.
A poética de Neto, se datada em 
momentos periódicos, poderia cons-
tituir-se num livro de história de 
Angola, pois, nela estão reflectidas 
as angústias e ansiedades das popu-
lações que, durante séculos, lutaram 
pela liberdade e se abraçam no glo-
rioso dia 11 de Novembro de 1975.
Esclarece, assim, o autor Leonel Cosme, 
cito, “se conhecêssemos as datas de to-
dos os poemas… veríamos, talvez, o per-
curso estético - ideológico do poeta.”21

DISCURSO ALEGÓRICO22 EM 
SAGRADA ESPERANÇA
Ressalta em Sagrada Esperança um 
“discurso alegórico” que toca no so-
cial e no político que nos convida para 
diversos ângulos de análise. Convida-
-nos, por exemplo, para a luta inevi-
tável que continua, apontando para 

a vitória certa enquanto seres huma-
nos confrontados com o Ser e Estar.
Nesta conformidade, Neto assumiu o 
desafio, apontou o caminho, guiou o 
povo e triunfou. Contudo, ainda, não 
nos apercebemos que, nas nossas vi-
das, viver em paz, e alegres, usufruir 
do bem estar, sermos felizes, termos 
saúde ou  sermos amados, tudo isso, 
emana da vontade de cada um de nós. 
Cada cidadão com o seu “aquário”.
Neto partiu da Cultura que actuou e 
actua, sem dúvida, como uma “má-
quina de sobrevivência,” que impri-
me roturas pelo caminho para fazer 
a História. Com efeito, vivenciando 
factos sobre factos, Neto trepou a 
árvore da vida, tropeçou e levantou-
-se até erguer o braço para colher a 
fruta, transportando no seu ombro o 
angolano angustiado até à vitória.

GRANDEZA DO PENSAMENTO 
DE NETO
Não estou a santificar Neto. Estou, 
sim, a descodificar o caminho que 
ele aponta e que constituiu, também, 
para ele próprio, um desafio que 
aceitou enfrentar no seio dos seus 
pares, contornando entraves e in-
compreensões, desafio que continua 
entre nós, nos dias de hoje, enquanto 
nos propomos ser seus seguidores.
Tem havido, felizmente, posição unâ-
nime, entre a classe intelectual angola-
na e não só,em reconhecer o caminho 
de Neto que, aponta, em última análi-
se, para a formação do Homem Novo. 

17    - “Tempos históricos”, conceito introduzido por nós nos estudos das ciências históricas que pode traduzir períodos de tempos 
circunstanciais, envolvidos em determinados acontecimentos.

18   - VEYNE, Paul, op. Cit. Pp 17
19   - IDEM, pp 16-17
20   - LARANJEIRA, Pires e ROCHA, Ana
21   - SCRUTON, Roger, A natureza Humana, Ed. Filosofia Aberta, Gradativa, Lisboa, 2017
22    - Discurso alegórico, por nós desviado OU RECRIADO para nos introduzir noutra compreensão, às vezes, propositadamente 

escondido pelo Autor.
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Este  conceito que parece perturbador 
para alguns, pode, porém, esclarecer 
tudo, o que desejamos que sejamos.
Se fôssemos honestos connosco mes-
mos, nós Angolanos, não hesitaríamos 
em ser continuadores de Neto. Pois, 
parece reclamarmos todos, na Assem-
bleia Nacional, a unidade nacional, a 
fraternidade, a solidariedade e a igual-
dade de oportunidades entre nós.
Os nossos discursos, embora descon-
certados pelas ideologias que profes-
samos, parece que apontamos, todos, 
”para a solução dos problemas do 
povo”. Então, está chegado o mo-
mento de Neto ser reclamado por 
todos Angolanos e, não apenas, pelos 
seus pares e, ou, seguidores.
Levantemos, então todos, em con-
junto, a grandiosa obra de construir 
a Pátria de Neto, marchemos à volta 
do Homem que reclamou ter lançado 
uma pedra nos alicerces do mundo23.

NOTAS CONCLUSIVAS
Chegados aqui, estaremos sempre 
longe de esgotar Agostinho Neto. 
Para nos apercebermos disto, basta 
olhar para a lama que envolve os pés 
do nosso povo, nos nossos dias.
Basta lembrar a frase enigmática 
de Neto que deixou entre nós e o 
Mundo segundo a qual,“ o mais im-
portante é resolver os problemas do 
povo.” Uma grande frase que deve-
ria ser conhecida em todo o Mundo, 
pois constitui um desafio de todos os 
políticos do Mundo, os de ontem e 
os de hoje.
Com esta frase enigmática, Neto re-
fugiou-se para lá das ideologias, mas 
posicionou-se na sua solução. Com 
esta sentença Neto resolveu os pro-
blemas do povo, ao ter colocado a 
equação sobre os dirigentes do povo 
angolano dos nossos dias e do futuro.
Pois, segundo FOUCAULT“ a hu-

manidade resolve os problemas no 
momento em que os levanta”. Neto ao 
levantar o problema, resolveu-o. Trans-
formou-se em (ombuloyatete - Umb.), 
ou seja, lançou a primeira paulada que 
matou ou que mata a cobra, porque 
as novas gerações ou outras o farão.

UMA PRECE
Ainda bem  que estamos sentados so-
bre sua campa, pois, segundo a filo-
sofia bantu, estamos pousados sobre 
sua alma e, então, ocorre-me, formu-
lar uma prece:
Presidente Neto, ajude-nos a cami-
nhar nas estrelas de fraternidade, 
em busca da Vida e na construção da 
Nação, para que o canto dos poetas 
anuncie a Nova Angola.
Ajude-nos a continuar a lutar para gri-
tarmos, em uníssono, a  Renúncia im-
possível. Ajude-nos a recuperar a nos-
sa memória, pois, nos orientaste que,

23    - LARANJEIRA, Pires e ROCHA T, Ana, in A noção de ser, op. Cit. Pp 40.
24    - VEYNE, Paul, citando FOUCAULT, op. Cit. pp 18.
26    - O pensamento de Foucault coincide, aqui, com o provérbio Umbundu que zi “ombuloyatete, oyoyapayaonyoha”. A 1ª paulada 

é que matou a cobra (trad). Interpretação: o primeiro homem que enuncia um problema, será a ele a quem se atribui todo o 
mérito da sua solução.

Estudos



MEMORIAL | InvestIgação, arte e Cultura | AnO II - nº 2

47

Diante do desespero:
Nos homens ferve o desejo
de fazer o supremo esforço
para que renasça em cada homem
a Esperança nos lamentos da multidão.

Diante do lamento:
Sob a dor e o lamento de todos
Não esperemos os heróis
Sejamos nós os heróis.
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Honra e Glória no Desporto

Num acto testemunhado pela Pri-
meira Dama da República Dra Ana 
Dias Lourenço, pelos  Ministro de 
Estado e Chefe da Casa de Segu-
rança do Presidente da República, 
Francisco Pereira Furtado,  Ministra 
de Estado para a Área Social, Ca-
rolina Cerqueira, e  Ministra da Ju-
ventude e Desportos, Ana Paula do 
Sacramento Neto, Patrocinadores e 

outros convidados,  o Presidente da 
República Dr. Joao Manuel Gonçal-
ves Lourenço, executou o primeiro 
lance na abertura da simultânea de 
xadrez realizada no MAAN pela Fe-
deração Angolana de Xadrez,   no 
quadro do “Festival de Xadrez Ju-
nho Criança”alusivo à celebração do 
Dia da Criança Africana, assinalado a 
16 de Junho. Nesse lance de abetu-

ra, o Presidente da República, João 
Lourenço, efectuou a jogada E4 e, 
em resposta, o adversário, o cam-
peão africano em Sub-12, Leonel 
Soares, da escola Ditriv, jogou E5, 
iniciando uma defesa para o jogo de 
ataque revelado pelo lance do antigo 
praticante da modalidade. Por nor-
ma, o jogo inicial E4 demonstra a 
característica ofensiva do xadrezista.

Presidente João Lourenço
ABRE SIMULTÂNEA DE
XADREZ NO MAAN
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Honra e Glória no Desporto

“Sinto-me profundamente sensibilizado 
pelo facto de ter sido convidado para fazer 

o lance de abertura deste torneio, por 
sinal, com um jovem, bastante jovem, mas 

que já é campeão africano”
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“Sinto-me profundamente sensibi-
lizado pelo facto de ter sido convi-
dado para fazer o lance de abertura 
deste torneio, por sinal, com um 
jovem, bastante jovem, mas que já 
é campeão africano”, disse o Pre-
sidente João Lourenço que no uso 
da palavra sublinhou ser obrigação 
dos praticantes de xadrez a promo-
ção da aprendizagem da modalida-

de desportiva pela importância que 
a mesma encerra. “Não é por acaso 
que se considera o Xadrez o jogo 
ciência”, destacou. No entender do 
Presidente da República, o Xadrez 
ajuda a desenvolver a concentração 
e raciocínio lógico, “fundamental 
para a vida das pessoas no geral’’, 
enfatizou.Durante a jornada, na 
qual o casal presidencial visitou to-

das as mesas em que se perfilavam 
os atletas, o Presidente Joao Lou-
renço ofereceu o Tabuleiro de Xa-
drez com que seria laureado o ven-
cedor. Com mais de 200 tabuleiros 
para a disputa, a simultânea contou 
com a participação de concorrentes 
de várias escolas da capital angolana 
e marca o relançamento da massifi-
cação do jogo-ciência no país.

Honra e Glória no Desporto

“O Xadrez ajuda a desenvolver a 
concentração e raciocínio lógico, 

fundamental para a vida das 
pessoas no geral”
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Pérolas 
homenageadas no
MEMORIAL
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A selecção angolana sénior feminina 
de andebol que conquistou o seu 14º 
campeonato africano da modalidade, 
ao derrotar os Camarões, por 25-15, 
na final da 24ª edição da prova, após 
as honras que lhe foram prestadas 
à sua chegada a Luanda, no Aero-
porto Internacional 4 de Fevereiro, 
e do carinho com que ao longo do 
percurso as Pérolas foram brindadas 
pelos angolanos, foi homenageada 
no MAAN em acto presidido pela Mi-
nistra de Estado para a Área Social, 
Dra. Carolina Cerqueira, e que con-
tou com a presença do Ministro de 
Estado e Chefe da Casa de Segurança 
do Presidente da República, Francis-
co Pereira Furtado, da Ministra da 
Juventude e Desportos, Ana Paula 
do Sacramento Neto, da Ministra 
da Educação, Luísa Maria Grilo, da 

Ministras da Administração Pública, 
Trabalho e Segurança Social, Teresa 
Dias, do Vice-Governador de Luan-
da para o Sector Político e Social, 
Dionísio Manuel da Fonseca. O acto 
contou igualmente com a presença 
da senhora Maria Eugénia Neto, viú-
va do primeiro Presidente de Angola, 
do Secretário de Estado dos Despor-

tos e ex-basquetebolista, Carlos Al-
meida, da deputada à Assembleia Na-
cional e ex-andebolista, Maria Odeth 
Tavares, do presidente da Federação 
Angolana de Andebol (FAAND), 
José do Amaral “Maninho”, pa-
trocinadores e outros convidados.
No acto carregado de sentido patrió-
tico e de emoção e que teve a partici-

Honra e Glória no Desporto

“E esta vossa que também é nossa 
conquista enquanto país e enquanto 

povo, não foi feita nessa fase final do 
campeonato; foi uma vitória construída 

com muito treino, sacrifícios...”
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Honra e Glória no Desporto

pação voluntária de Matias Damásio 
que interpretou as canções ”Amar An-
gola” e “Angola país novo”. A Ministra 
de Estado Carolina Cerqueira dirigin-
do-se aos responsáveis da modalida-
de, técnicos e atletas disse na ocasião: 
“Em nome de sua Excelência Pre-
sidente da República, João Manuel 
Gonçalves Lourenço, felicito cada 
uma de vós e toda a equipa técnica que 
granjearam esta grande alegria para a 
nação angolana, elevando o nosso pa-
triotismo de sermos um povo resilien-
te, corajoso e capaz de feitos invictos.
O vosso exemplo deve impulsionar a 
ambição dos mais jovens em querer 
vencer e primar pela excelência.
Um país forja-se com talentos, mas não 
importa, quão talentosos formos, se 
esse talento não for acompanhado de 
tenacidade, disciplina, dedicação e foco.
E esta vossa que também é nossa con-
quista enquanto país e enquanto povo, 
não foi feita nessa fase final do cam-
peonato; foi uma vitória construída 
com muito treino, sacrifícios, muitas 
vezes com dúvidas por causa das di-
ficuldades que a vida nos impõe, mas 
vocês nunca desistiram. Pelo contrário 
resistiram a tudo isso e hoje são cam-
peãs africanas pela décima quarta vez. 
Essa vitória demonstra, que além de 
talento as nossas campeãs têm perse-
verança, disciplina, dedicação e foco. 
Não é por acaso que são chamadas de 
Pérolas. Sim, pois vocês são preciosas.
Nestes tempos tão conturbados, mar-
cados por desafios tão diversos, An-
gola tem hoje a honra de se orgulhar 
de mais uma façanha heróica das 
suas filhas do andebol.
A conquista do 14º troféu continental, 
numa final inédita, em pleno Palácio 
dos Desportos de Yaoundé, diante da 
equipa da casa, vem solidificar as nos-
sas certezas, tornar possíveis os nossos 
sonhos e manter vivas a nossa cora-
gem de luta e a nossa capacidade de 

resposta perante os desafios que en-
frentamos, sempre à custa de um tra-
balho organizado com disciplina, es-
pírito de grupo e esforço individual.
Esta foi a resposta que as nossas pé-
rolas souberam dar mais uma vez, 
mantendo assim uma hegemonia 
que remonta a 1989 e que transpõe 
várias gerações, desde Palmira Bar-
bosa, Fábia Raposo, Ana Paula do 
Sacramento Neto, as manas Ceita, 
entre outras que se seguiram. Com 
mais esta conquista, prolongamos, 
quase sem interrupção esta vocação 
ganhadora, pois, tal como revela o 
registo da nossa história, em 14 finais 
disputadas, apenas uma vez Angola 
não trouxe a taça para a casa.  
As pérolas africanas souberam elevar 
o nosso patriotismo e a alegria de 
sermos um povo resiliente, corajoso 
e capaz de feitos invictos. Por isso são 
e serão sempre as nossas pérolas.
Nós, governo e todos outros ango-
lanos, vamos estar sempre do vosso 
lado, nos bons e nos maus momen-
tos. Acreditem! Angola toda estava 
convosco enquanto jogavam, pois 
sabíamos que não jogavam só por vo-
cês, jogavam em nome da nossa ban-
deira, em nome da nossa terra, em 
nome dessa e das gerações futuras.
Esta é uma vitória que também nos 
encoraja a continuar a trabalhar, 
noutros sectores da vida nacional, 
pois as dificuldades que hoje vive-

mos em todas outras dimensões da 
nossa vida não passam de um teste, o 
dia da vitória também está a chegar. 
Muito obrigado pelo exemplo”.
Entretanto, durante a sua interven-
ção no acto, o presidente da FAAND 
salientou que Angola possui mais 
títulos continentais que todos os res-
tantes países juntos e que tudo isso 
só foi possível graças a um conjunto 
de pressupostos que nos levaram a 
chegar aonde chegamos e comemo-
rar o 14.º título da classe. “Não po-
díamos deixar de dirigir uma palavra 
de apreço ao Governo da República 
de Angola, em particular ao Minis-
tério da Juventude e Desportos, cuja 
abertura e auxílio de toda a natureza 
e em todos os momentos foram fun-
damentais para que hoje pudéssemos 
estar aqui a celebrar mais uma vitó-
ria”, disse José do Amaral “Maninho”.
Por sua vez, a capitã das “pérolas”, 
Isabel Guialo, “Belinha”, que tam-
bém foi distinguida com o prémio 
de melhor jogadora do campeonato, 
agradeceu o gesto de apoio de todos 
os angolanos: “Nós, atletas, estamos 
muito gratas pelas manifestações de 
apoio e carinho recebidas durante e 
após a conquista do título, promete-
mos continuar a trabalhar arduamen-
te para honrar o nome e a bandeira 
de Angola em todas as competições; 
portanto, dedicamos esta vitória a 
todo o povo angolano”, disse Belinha.

“Um país forja-se 
com talentos, mas não 

importa, quão talentosos 
formos, se esse talento 

não for acompanhado de 
tenacidade, disciplina, 

dedicação e foco”
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Um livro com História…
SOLDADO DA PÁTRIA:

Testemunhado  por altas figuras da 
sociedade angolana e apresentado 
pelo escritor, académico e deputa-
do Boaventura Cardoso, o MAAN 
acolheu o acto de lançamento da 
obra de memórias do general Higi-
no Carneiro, que se constitui como 
mais um subsídio à redacção da 
época contemporânea da História 
de Angola e que poderá tornar-se 
como um exemplo  a seguir pelos 
protagonistas dos diversos perío-
dos e acontecimentos da nossa His-
tória mais recente. Carregado de 
emoção ao iniciar a apresentação 
da obra Soldado da Pátria, confes-
sou Boaventura Cardoso:

“Meu caro Higino Carneiro,
Foi para mim uma surpresa, quan-
do me pediste para apresentar o teu 
livro. Questionei-te porque não da-

vas essa grande honra a um dos teus 
muitos companheiros de armas e dis-
seste-me logo que as tuas memórias 
eram muito mais abrangentes, que 
cobriam toda as facetas da tua vida. 
Em homenagem à nossa amizade, 
aceitei prontamente o desafio e logo 
percebi que estas tuas memórias 
eram o teu retrato de corpo inteiro.
Li o teu livro com particular atenção 
e logo me entusiasmei numa longa 
viagem pela história de Angola des-
de as guerras contra a ocupação co-
lonial na bacia do rio Kwanza até 
às terras de Ambaca, em finais do 
século XIX, aos combates de milha-
res de camponeses do Libolo con-
tra a expropriação de suas terras 
originais, às guerras de libertação 
nacional, às batalhas que tivemos 
de enfrentar para preservar a so-
berania e a integridade territorial.”

Discorrendo sobre a obra, disse 
o escritor, académico e deputado 
Boaventura Cardoso:
“O General Higino Carneiro, com 
quem, nas sessões do Conselho de 
Ministros, coube-me sentar ao lado, 
dá-nos a ler o percurso desde a sua 
infância feliz em Calulo até aos dias 
de hoje. Desvenda-nos o soldado 
humilde que, valente e brioso, cami-
nha contra ventos e tempestades até 
à vitória final. E a vitória, aqui, não 
é só o calor das armas, mas também 
a gesta a que se consagrou de corpo 
e alma para a reconstrução do país.
Quando estávamos juntos no Gover-
no, via-te percorrer o país de lés a lés 
como “Ministro da Reconstrução Na-
cional”. Era imperativo restaurar a 
circulação de pessoas e bens da capi-
tal para todo o País e a ligação entre 
todas as sedes capitais de província e 
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destas para os municípios e comunas.
No teu consulado, sob a orienta-
ção estratégica do Presidente José 
Eduardo dos Santos, foram reabi-
litados noventa mil quilómetros de 
estradas secundárias e terciárias, 
reconstruídas pontes e passagens 
hidráulicas, reabilitados aeroportos 
que estavam inoperacionais, cons-
truídas milhares de escolas, centros 
de saúde e hospitais, inúmeros via-
dutos, vários estádios de futebol, 
dezenas de infra-estruturas admi-
nistrativas e económicas. Foi organi-
zado, projectado e conduzido todo o 
processo de restauração dos grandes 
edifícios dos centros políticos e ad-
ministrativos das cidades do Huam-
bo, de Ndalatando e do Kwitu (Bié).
No teu consulado como “Soldado 
da Reconstrução Nacional”, sob a 
liderança do então Presidente da 
República, José Eduardo dos Santos, 
ergueram-se, pela primeira vez em 
Angola, os principais projectos habi-
tacionais e investiu-se na formação na 
China e no Brasil de mais de mil li-
cenciados, sobretudo em engenharia.
O “Soldado da Pátria”, que o Povo 
passou a designar como “4x4”, foi 
intrépido, ousado e corajoso não só 
como militar, mas também como go-
vernante, diplomata e hábil negocia-
dor. Com efeito, o General Higino 
Carneiro, nas vestes de Embaixador, 
participou em inúmeras missões di-
plomáticas; tomou parte activa nas 
actividades que resultaram no reco-
nhecimento do Governo Angolano 
pelos E.U.A., em 1993; esteve nas 
principais negociações que viriam a 
desembocar nos Acordos de Bicesse, 
no Protocolo de Lusaka e na con-
quista da Paz em 2002.”
Boaventura Cardoso, a propósito 
de Soldado da Pátria, sublinhou:
“As memórias aqui reunidas em livro 
e a cuja apresentação vimos hoje tes-

temunhar, levam-nos igualmente às 
acções que o General empreendeu 
no domínio da diplomacia económi-
ca. Nesse âmbito, deu o seu apreciá-
vel contributo na promoção das re-
lações financeiras e comerciais com 
a China, numa altura em que nos 
faltavam recursos financeiros para 
viabilizar a implementação do Pro-
grama de Reconstrução Nacional.
Numa linguagem simples, estas me-
mórias de Higino Carneiro são um 
contributo inestimável para a preser-

memórias ficam definitivamente 
registadas para a História, antes 
que o esquecimento tente apagar os 
trilhos dos bravos heróis da Pátria. 
Como disse há dias o Dr. João Lou-
renço, Presidente de todos os An-
golanos, “a História não se apaga”.
O General Higino Carneiro, nestas 
páginas memoráveis, revela-se-nos 
para além de patriota, um bom che-
fe de família. E também um huma-
nista pela solidariedade e apreço 
que expressa pelos companheiros 
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vação da nossa memória histórica e 
colectiva. Fiel à verdade histórica, o 
General conta o que tem que ser dito 
ainda que tal incomode os que ontem 
remavam contra a maré. E revela, 
por exemplo, como foram dizimados 
no sul de Angola mais de 100.000 
elefantes, como os nossos diamantes 
foram levados para Pretória e o mar-
fim para Hong Kong, tudo num es-
forço para financiar a guerra que en-
tão se movia contra o Povo Angolano.
Com esta obra, o “Soldado da Pá-
tria” dá o seu contributo à cons-
trução social da memória e à trans-
missão da memória social. Estas 

de armas -os antigos combatentes 
e veteranos da pátria- para quem 
suplica que sejam criadas condições 
mínimas para que possam desfrutar 
de uma vida condigna em compa-
nhia de suas famílias e descendentes.
E esse humanismo não se confina 
aos patriotas angolanos como ele, 
mas toca igualmente os internacio-
nalistas cubanos que combateram 
em Angola de armas na mão contra 
a invasão sul-africana e seus aliados 
internos. E recorda a bravura e o 
heroísmo do comandante Raul Ar-
guelles tombado na Grande Bata-
lha do Ebo, em Dezembro de 1975.
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Com eloquência, o “Soldado da Pá-
tria” escreve com letras de ouro: “Não 
esquecerei nunca os que se bateram 
comigo nos campos de batalha.”
Finalmente, na sua intervenção e a 
terminar, Boaventura Cardoso en-
fatizou:
“Recomendo vivamente a leitura 
desta obra, em particular aos histo-
riadores e investigadores de outras 
disciplinas, por ser um valioso contri-
buto à história política e diplomática.
Recomendo este livro aos jovens para 
que saibam quanto custou a luta pela 
Independência Nacional, quantas 
batalhas tiveram que ser travadas na 
segunda guerra de libertação, entre 
o 25 de Abril de 1974 e o 11 de No-
vembro de 1975, em defesa da inte-
gridade territorial e da soberania na-
cional; os sacrifícios que tiveram de 
ser consentidos para travar os invaso-
res sul-africanos no Ebo, em Mavinga 
e no célebre “Triângulo do Tumpo”.
Os jovens precisam de saber que hou-
ve tempo em que a nossa integridade 
territorial esteve ameaçada quando a 
oposição militar tinha zonas sob seu 
controlo, quando a circulação pelo 
país só se fazia de avião, quando os 
acessos à capital do país pelo litoral 
e ao centro sul estavam fechados. Os 
jovens precisam de saber, como diz 
o poeta, “como se ganha uma ban-
deira” e quanto custou a liberdade.
Recomendo a todos os interessados 
em geral esta obra memorialística na 
certeza de que a memória do que fo-
mos é indispensável para preparar-
mos o futuro. E termino esta apre-
sentação recorrendo às palavras do 
“Soldado da Pátria” quando nos diz 
com justeza que NINGUÉM CONS-
TRÓI O FUTURO DESTRUINDO 
A MEMÓRIA DO PASSADO E IG-
NORANDO A OBRA FEITA, QUE 
TANTOS SACRIFÍCIOS CUSTOU 
AO POVO ANGOLANO.”
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Inspira “Psicoarteologia e a 
Crise na Visão do Herói”, 

de Aguinaldo Faria

AGOSTINHO NETO

Como e quando descobriu o talento 
artístico de desenhar e o que pin-
tou pela primeira vez?
A primeira vez pintei um auto-re-
trato arrojado, então contava eu 7 
anos. Desde aquele dia pensei que 
podia continuar a pintar sobre telas, 
muito inocente da existência da psi-
coarteologia.

Quantas exposições colocou à dis-
posição do público e como este aco-
lheu a exposição em referência?
Ao longo do meu percurso artístico 
tenho onze exposições, das quais 
nove colectivas e duas individuais, 
na certeza de fazer outras aconte-
cerem para o desenvolvimento das 
Artes Plásticas. Esta obra levou-me 
um ano de oficina; no dia da exposi-

Por Marcelo Sebastião 

A “Psicoarteologia e a Crise na Visão do Herói” é o título da obra sobre as telas que se sustenta da literatura poética 
de Agostinho Neto e dela se constitui o placar temático intemporal. Segundo Aguinaldo Faria a Psicoarteologia 
pretende ser uma corrente artística na disciplina das artes plásticas; reconhece que é mais fácil aglutinar a psicologia, 
arte e logia (estudo) para retratar os fenómenos psicossociais. Não obstante, à primeira vista, parecerem distantes 
e paradoxais, são, no fundo, partes complementares do mesmo universo. Dos três grandes aliados consegue 
orientar e interpretar a sinestesia diante da realidade social instaurando uma ruptura com o rigor, a exactidão e a 
cientificidade miscigenando-os com a liberdade, a espontaneidade, a harmonia, a criatividade pelas linhas e cores. 
Em entrevista ao Memorial o artista plástico revelou ter fundado uma escola de Artes Plásticas denominado 
Desenho Design orientada pela psicoarteologia subordinante do título da exposição individual composta 
por 16 peças de arte, patente ao público de 15 a 30 de Setembro de 2016, no Shopping Xiamy, no Lubango, 
em homenagem ao 94º aniversário natalício do fundador da Nação angolana, Dr. António Agostinho Neto.
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ção a participação do público esteve 
em alta, a presença honrosa da vi-
ce-governadora para a área Política 
e Social, Maria João Chipalavela e 
a ex-directora da Direcção Provin-
cial da Cultura, Marcelina Gomes, 
e outras entidades acompanharam 
os melhores momentos da sessão de 
abertura da exposição. No mesmo 
dia cada tela que compõe o conjunto 
da obra “Psicoarteologia e a Crise na 
Visão do Herói” teve compradores. 
Esgotaram-se todas as telas. 

“Psicoarteologia e a Crise na Visão 
do Herói”; é o título de uma das ex-
posições individuais que por sinal 
promana da leitura da obra poética 
de Agostinho Neto. Na sua perspec-
tiva, qual é o conceito de psicoarteo-
logia na construção da obra exposta?
A psicoarteologia deriva da junção 
de três conceitos que são: psicologia, 
arte e estudo (psico-arte-logia),  que 
neste caso é o estudo de fenómenos 
psicossociais, representados nas ar-
tes plásticas. É uma nova aborda-
gem para as artes e um caminho 
alternativo para situações psicosso-
máticas, pois a psicologia enquanto 
ciência nos transporta para mais dis-
tintas formas de perceber o mundo, 
através dos sentidos. Falar de arte 
implica pensar sobre as mais dis-
tintas formas de sentir e produzir 
estas percepções de forma estilística 
e estética; sensibilidades estas que 
Agostinho Neto usufruia. Na apre-
sentação da psicoarteologia, procu-
ramos o encontro entre três grandes 
aliados que parecem distantes e pa-
radoxais, mas que no fundo, se mos-
tram complementares e como parte 
de um mesmo universo. Construir a 
Psicologia, considerando os fenóme-
nos psicossociais baseado no estudo 
e na representação artística, orienta 
os nossos olhares para sentidos que 

antes estavam reféns do rigor, da 
exactidão e da cientificidade, mas 
que dentro da arte agregam mais 
movimentos, liberdade, esponta-
neidade e harmonia. A metáfora de 
crise na visão do Herói é moldada 
ao campo de uma visão perfeita 
para quem actualmente pretende 
usufruir da estabilidade e sentimen-
to de paz conquistada e a resolução 
de problemas psicoemocionais e 
sociais. Em Angola, fruto de vários 
contrastes expostos pelas diversas 
crises que se vivem, as possibilidades 
de novos caminhos nascem a cada 
dia; é a esperança que se renova 
com cada amanhecer e a beleza de 
um mundo ainda por se descobrir, 
uma África que encanta e conforta a 
mente e o corpo daqueles que criam 
com os olhos secos e uma Angola 
que é e será por vontade própria 
trincheira firme da revolução em 
África, no dizer de Manguxi. 

Não é novidade a intertextualida-
de entre literatura e artes plásticas. 
Quer dizer que é possível o político, 
o economista encontrar soluções de 
crise nos poemas de Agostinho Neto?
Sim é possível. Devemos saber pri-
meiramente que “a pintura é a for-
ma mais antiga de escrever e a escri-
ta é a forma mais actual de pintar”. 
Fazendo um recurso aos poemas de 
Agostinho Neto, consegue-se perce-
ber nitidamente a vontade que este 
tinha na construção de uma Angola 
melhor e para isso carregava o sen-
timento da construção de valores, 
mais concretamente o carácter ético-
-moral e o trabalho honesto, como 
muito bem disse nestes termos: “Não 
basta que seja pura e justa a nossa 
causa. É necessário que a pureza e 
a justiça existam dentro de nós.” Se 
tivermos políticos justos e compro-
metidos com a causa, economistas 

sinceros e autênticos, sou optimista 
que teríamos os dois grandes pila-
res para a solução da crise, porque 
toda e qualquer crise provém se-
guidamente a uma crise de valores.

Há vozes que dizem que a poesia de 
Agostinho Neto serve mais para a 
sua época. Comunga desta mesma 
afirmação?
Não. Agostinho Neto era um ho-
mem com sensações, percepções, 
pensamento e emoções e outras 
sensibilidades típicas do ser huma-
no apesar de ter sido um homem 
transcendental e profético na forma 
como tratava o próximo e na sua 
forma de relacionar-se com o futu-
ro. Basta olharmos no trecho: “Não 
esperamos os Heróis sejamos nós os 
Heróis, unindo as nossas vozes e nos-
sos braços, cada um no seu dever e 
defendermos palmo a palmo a nossa 
terra” que claramente nos actualiza 
relactivamente ao contexto social, o 
caso concreto a luta contra a corrup-
ção, o nepotismo, uma acção que 
está a ser propagada pelo próprio 
povo Angolano de forma heróica. 

Todas as dezasseis telas que com-
põem a exposição advêm da leitura 
dos poemas de Agostinho Neto e 
ao mesmo tempo constituem-se em 
temáticas em jeito de representar o 
momento actual de crise e não só?
Sim. Achamos nos poemas de Agos-
tinho Neto sensibilidades muito ac-
tuais derivadas da sua visão mítica, 
alicerçadas pela fé na esperança de 
uma Angola melhor, fazendo a con-
textualização dos momentos actuais 
da vida que vivemos, razão que nos 
levou a transpor esta sinestesia e sen-
sibilidade poéticas para a pintura ar-
tística. Todas as obras encontram-se 
na temática dos poemas de Agosti-
nho Neto. Fazendo recurso àque-

Investigação Cultura e Artes



66

las que ressaltaram  do nosso olhar, 
destacam-se: “Havemos de Voltar”, 
“Criar”, “À Reconquista”, “Sangran-
tes e Germinantes”, “Na Pele do Tam-
bor”, “Noite”, “Do Povo Buscamos a 
Força”, “O Verde das Palmeiras da 
Minha Mocidade”, “Para Enfeitar os 
Teus Cabelos”, “Renúncia Impossí-
vel”, “Noites do Cárcere”, “O Içar 
da Bandeira”,  “O Choro de Áfri-
ca”, “A Luta”, “Ópio” e “Anestesia”.

A partir da Psicoarteologia é possí-
vel ver muitas realidades implícitas 
que outros não vêm nos poemas de 
Agostinho Neto?
Sim. Temos visto nos relatos dos poe-
mas do poeta-maior o conto de uma 
vida sangrenta, triste, encorajadora, 
acalentadora e afectiva. Agregamos 
ainda estas sensibilidades a dimen-
são da Psicoarteologia que permite 
o encontro do estudo da Psicologia, 
Artes Plásticas e a Literatura como 
recursos para dar corpo às várias 
transformações e à crise, que o nos-
so país tem vivido, num contexto 
sócio cultural, político e económico.

Esta sua sensibilidade e capacida-
de de entender o discurso poético 
não teria dificuldades de respon-
der se os angolanos já encontraram 
“a chave incógnita” desenhada na 
proposição de Agostinho Neto se-
gundo a qual: “Angola é e será por 
vontade própria trincheira firme 
da revolução em África”?
Chave incógnita não diria, pois é 
muita responsabilidade falar de 
Agostinho Neto numa dimensão 
actual dada a magnitude do poeta. 
Ainda assim arriscamos tecer alguns 
subsídios em relação à posição do 
nosso país na África, assunto que 
requer bastante sensibilidade para 
entendermos que é possível trans-
cender as ideias do Guia Imortal do 
seu tempo para a actualidade, pois 
estas mesmas ideias têm alma, espí-
rito e nós damos forma, corpo e mo-
vimento através da psicoarteologia. 
Kilamba quando se referia naqueles 
termos Angola é e será por vontade 
própria trincheira firme da revolu-
ção em África, entendemos que os 
angolanos podem por sua própria 

vontade influenciar o progresso de 
África, através das potencialidades e 
valências de seu povo. O fundador da 
Nação queria dizer que essa vontade 
passaria em acreditar e apostarmos 
mais nos nossos recursos materiais 
e muito mais ainda nos recursos hu-
manos. Nessa citação aponta o mo-
mento de crise que se viveu naquela 
altura, com a certeza de que os ango-
lanos podiam por si só ser auto-su-
ficientes, sentimento que se propaga 
nas nossas mentes e que se constata 
no actual contexto. Com isso, pode-
mos considerar Angola como “uma 
trincheira firme da revolução” se 
continuar a criar com vontade e de-
dicação, sempre, com os olhos secos 
face ao momento de crise actual.

Quais são as técnicas usadas sobre 
tela para retratar a realidade de 
crise e esperança na linguagem ar-
tística em que me parece misturar 
cores quentes e frias?
Normalmente, as técnicas que tenho 
usado são: acrílico sobre tela, óleo e téc-
nica mista, mas essencialmente para a  
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produção da exposição “Psicoarteolo-
gia e a Crise na visão do Herói” foram 
mais predominantes a técnica acrílica 
sobre tela e a técnica mista. Quando 
se pretende relatar os acontecimentos 
do quotidiano precisamos de alguns 
elementos para podermos transmitir 
informações atinentes a problemática 
que se vive, ou ainda para manifestar-
mos aquilo que sentimos. Para tal reu-
nimos uma série de elementos como: 
formas, linhas, pontos, cores e textu-
ras, elementos de colagem, poemas de 
Manguxi, adicionados aos conceitos 
de Psicologia, Sociologia, Artes Plás-
ticas e a Crise nas suas mais variadas 
manifestações. Daí conseguimos então 
misturar aquilo que são os elementos 
ora citados e implementarmos uma 
linguagem, na qual propomos uma 
representação visual e plástica, com 
recurso às cores quentes e frias, para 
retratar a realidade da crise que se 
vive e percepcionar alguns conse-
lhos na voz profética e visão holística 
do Kilamba, uma vez que estes nos 

podem ajudar a suportar a crise nos 
dias actuais e que é manifestada pela 
pintura através da psicoarteologia.
A beleza artística sobre cada tela está 
na óptica do observador e sabemos 
que o vento embora invisível sopra 
no mundo da sua criação. 

Será que as imagens de ventos e re-
moinhos metaforizam concretamen-
te angolanos atacados pela crise? 
É certo. Os remoinhos ou redemoi-
nhos são ventos em espiral formados 
pela convexão do ar, em dias quen-
tes e que ocorre quando o sol abrasa 
em determinados pontos. Quando 
se vive uma crise, normalmente, nós 
vemos as nossas alegrias se diluindo 
na velocidade de um remoinho, os 
nossos prazeres aquecidos pela amar-
gura, tornando assim os dias mais pe-
sados, como dizia Agostinho Neto no 
célebre poema “Ópio”: meus pesados 
dias são ilusões/ meus prazeres amar-
guras/ a Felicidade e a Vida sonhos. 
Assim sentimos que muitos angolanos 

contemplam timidamente o momen-
to de crise, mas, simultaneamente, 
provoca sonhos em direcção às so-
luções. A crise permite também con-
templar um mundo de boca sem más-
caras, sob o sol à nossa medida (risos). 

O vento remoinho a esfarrapar a 
roupa da mulher também denuncia 
consequências da crise. Mas não 
associa toda a crise no factor eco-
nómico e covid-19?
Não. Uma crise é uma mudança 
brusca, ao decorrer de uma época ou 
um acontecimento. Traduz-se ainda 
numa situação de escassez. Essas al-
terações podem ser físicas, psicológi-
cas, sociais, económicas, ambientais, 
culturais e morais, pode ser também 
de uma forma simbólica. É só olhar-
mos para os diversos problemas 
que o nosso país tem enfrentado: as 
cheias e a seca no Cunene, a falta de 
honestidade na administração dos 
bens públicos em que o escândalo é 
o esvaziar dos cofres, a própria Co-
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vid-19, as queimadas nas diversas 
províncias, o constante êxodo rural, 
a fuga de cérebro, crise de identida-
de e outras que não têm sido muito 
afloradas, mas que psicologicamen-
te fazem o seu eco e nós manifes-
tamo-las através da pintura, num 
processo aonde a psicoarteologia e 
os poemas de Neto trazem à ribalta.

Numa contemplação sobre as suas 
obras constata-se o despontar da dua-
lidade “resistência à crise em busca 
da bonança”. Quer dizer que Agos-
tinho Neto nos seus poemas funda 
a esperança imbuída no trabalho?
Exactamente. Agostinho Neto num 
dos seus trechos diz que realidade é a 
tristeza e não o quero assim; mostra-
-nos aqui claramente que os angola-
nos souberam resistir ao momento de 
crise sem liberdade, sem pátria e dig-
nidade, embora o amor ao trabalho 
seja característica do Angolano. Ago-
ra vivemos momentos tristes de crise, 
mas em liberdade podemos voltar ao 
trabalho, podemos buscar forças e 
soluções como se canta no trecho: Às 
nossas terras vermelhas do café/ bran-
cas do algodão/ verdes dos milharais/ 
havemos de voltar. Analogia perfei-
ta, para contextualizar o momento.

A Mulher africana, angolana, apa-
rece como tradição matrilinear nas 
suas obras. Pretende convergir com 
o poema “Adeus à hora da largada” 
de Agostinho Neto no qual a Mãe é 
também uma metonímia do conti-
nente africano?
As manifestações artísticas com par-
ticular destaque para a pintura, com 
recurso a psicoarteologia, poten-
ciam as obras que são criadas através 
de símbolos, sinais, ícones e outros. 
Nessa ordem de ideias representa-
mos nesta obra a Mãe-África na for-
ma de um rosto triste na companhia 
de remoinhos e com cores predomi-
nantemente verdes numa represen-
tação de uma Mãe que clama pela 
partida de seu filho e que se acalen-
ta com uma profunda esperança de 
um dia voltar a vê-lo, num ambien-
te fraterno e sem crise, como diz o 
trecho do poema “Adeus à hora da 
largada” – Sou eu minha Mãe/ a es-
perança somos nós/ os teus filhos/ 
partidos para uma fé que alimenta 
a vida. Em meio da crise Covid-19 
a África explica-se como o conti-
nente que menos cresceu do ponto 
de vista económico, pois devem ser 
os próprios africanos a esperança 
de uma África (Mãe), que espera o 

melhor dos seus filhos, pois o nosso 
quotidiano alicerça-se em: Nós va-
mos em busca de luz.

Os instrumentos musicais tradicio-
nais como ngoma, marimba, hun-
gu (berimbau, no Brasil) a meio o 
saxofone é apenas uma forma de 
mostrar valor cultural agregado no 
do africano angolano ou é também 
um crise de identidade?
Em parte, sim, mas ela é muito mais 
abrangente. Nesta obra retratamos a 
aculturação de um modo geral. Sinto 
que dentre as muitas influências de 
que o angolano tem sido alvo, desta-
camos a música no caso a introdução 
da música ocidental representada 
pelo saxofone, no meio da marimba 
extinguindo os nossos ritmos, propi-
ciando assim o lado negativo da acul-
turação. Uma prova clara de que os 
nossos valores têm sido influencia-
dos negativamente. Esta obra, vem 
dar corpo a necessidade de pugnar 
o regresso às nossas origens, facto 
que é exortado no poema “Have-
mos de Voltar” de Agostinho Neto, 
nas seguintes palavras: “À marimba 
e ao quissanje/ havemos de voltar”.

Segue uma corrente estética artís-
tica já conhecida ou a psicoarteolo-
gia é sui generis aguinaldiana?
Neste quesito, gostava de salientar 
que uso várias correntes, com maior 
influência ao abstraccionismo e o 
surrealismo. O primeiro é um movi-
mento que se opõe a arte figurativa 
ou objectiva. A principal caracterís-
tica da pintura abstracta é a ausên-
cia de relação imediata entre suas 
formas e cores relativamente a um 
ser ou objecto. Motivo que me atrai 
a expressar nas minhas obras uma 
leitura não totalmente objectiva, 
para depois criar uma interpretação 
subjectiva por parte de quem apre-

Investigação Cultura e Artes



MEMORIAL | InvestIgação, arte e Cultura | AnO II - nº 2

69

cia, como faço e deixo a entender ao 
navegar nas poesias de Agostinho 
Neto. Já surrealismo defende que a 
arte deve libertar-se das exigências 
da lógica e da razão e deve ir além 
da consciência quotidiana, buscando 
expressar o mundo do inconsciente 
e dos sonhos. Por essa razão leva-me 
a fundir a Psicologia e a Arte fazendo 
alusão aos fenómenos psicossociais. 
Não obstante à influência nítida des-
tas duas correntes nas minhas obras 
ainda assim destaco a criação de um 
estilo único e peculiar, o qual é deno-
minado psicoarteologia, que temos 
vindo a desenvolver desde 2014 e 
que é denunciada plástica e visual-
mente pelos: remoinhos – espirais, 
cores fulgurantes numa monotonia 
com as cores naturais e que almejo 
um dia torná-la em um movimento 
artístico, pois já existem alguns segui-
dores e muitos escritos concebidos.

Vai continuar a apostar na intertex-
tualidade literatura e artes plásticas 
ou esperamos do Aguinaldo Faria 
obras afastadas da esteira da litera-
tura poética de Agostinho Neto?
Primeiramente, senti-me fascinado 
com os poemas de Kilamba, mas a 
minha real pretensão é tornar essa 
intertextualidade entre a psicoarteo-
logia e os escritos de Agostinho Neto 
uma marca no campo das artes plásti-
cas, pois assim traremos uma dimen-
são que achamos ser inovadora com 
o objectivo de enfatizar não só o dis-
curso doutrinário sobre as Artes Plás-
ticas, como também a figura históri-
ca daquele que veio a ser Agostinho 
Neto na vida do continente africano 
e do mundo, fazendo-o presente, 
num contexto sociocultural, para 
que os angolanos jamais o esqueçam 
nos projectos de Nação. Quando me 
refiro ao discurso doutrinário sobre 
as Artes Plásticas pretendo subli-

nhar um aspecto importante previs-
to por Agostinho Neto ao dizer que 
teríamos nos tempos de hoje mais 
angolanos a poderem ler e enten-
der a linguagem das artes plásticas. 

A corrente estética e artística Psicoar-
teologia terá jovens seguidores pro-
missores para manter este legado?
Acredito que sim. Gostava destacar a 
presença de alguns seguidores: An-
tónio Félix, residente em Luanda, 
licenciou-se recentemente em Artes 
Plásticas, pelo Instituto Superior de 
Artes Plásticas de Luanda e Miguel 
Wambo, residente na província da 
Huíla, a esta altura encontra-se na 
fase de conclusão do curso superior 
de Design de Comunicação Visual 
pelo Instituto Politécnico da Huíla 
da Universidade Mandume Ya Nde-
mufayo; e Jardel Jamba “O Antagó-
nico”, residente em Luanda, que se 
encontra a frequentar o 3º ano do 
curso superior de Artes Plásticas 
em Luanda. A minha sugestão aqui 
dirige-se a revista Memorial para 

contactar com os mesmos e poder 
conhecer e constatar a corrente es-
tética psicoarteologia nas suas obras, 
caso houver necessidade.

Quer dizer que já existe no Luban-
go uma oficina “atelier” de ensino e 
aprendizagem de Artes Plásticas onde 
esses e muitos outros jovens talentosos 
vão garantir vida ao psicoarteologia? 
Já criamos um “atelier” denominado 
Desenho Design, no qual temos de-
senvolvido trabalhos de Artes Plás-
ticas e Design. Este mesmo atelier 
tem formado alguns jovens da co-
munidade e muitos deles já têm de-
senvolvido grandes trabalhos relati-
vamente as Artes Plásticas e Design.

O que representa para o Aguinaldo 
Faria o centenário natalício do Pre-
sidente Agostinho Neto?
Para além de uma data histórica e me-
morável para os angolanos, o centená-
rio natalício do Presidente Agostinho 
Neto, traz consigo muitas vivências 
que são bastante significativas, tendo 
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em conta as diversas realidades de sua 
figura como estadista,  político,  huma-
nista, diplomata, homem de cultura e 
médico, pois sempre se preocupou 
com a causa do povo angolano, como 
demonstram as suas célebres palavras; 
“O mais importante é resolver os pro-
blemas do povo” e eu metaforizo; “ E 
não resolver os problemas dos bolsos”. 
Penso ter aí um legado que me orgu-
lha muito lembrar e comemorar; o 
centenário em Setembro viajando com 
ele pelas telas sobre os caminhos des-
vendados a saída e superação da crise. 

Para si qual é o lugar de Agostinho 
Neto nos ideais do desenvolvimen-
to do continente africano?
Dentre muitas contribuições que até 
agora Neto tem dado através do lega-
do deixado, demonstrou claramente 
que não estava somente preocupado 
com o seu país como também com a 
África, tendo partilhado as suas as-
pirações de que: “Não chores África 
dos que partiram olhemos claro para 
os ombros encurvados do povo que 

desce a calçada… Ninguém nos fará 
calar. Ninguém nos poderá impedir. 
O sorriso dos nossos lábios não é agra-
decimento pela morte com que nos 
matam. Vamos com toda humanidade 
conquistar o nosso mundo e a nossa 
Paz”. Facto que deve ser sensivelmente 
estudado pelas gerações actuais e vin-
douras, pois encontramos aqui uma 
sabedoria com bastante vida para o 
africano. Com essas palavras percebe-
mos claramente que Neto ainda ocupa 
um lugar especial no desenvolvimento 
da África, pois até agora, ainda há uma 
luta a enfrentar, uma Paz a se conquis-
tar fruto amargo de intromissão nos as-
suntos internos, que os próprios africa-
nos por si só podem resolver e porque 
alguns dirigentes africanos deixam-se 
influenciar pelas ideias estrangeiras 
visando atrasar o progresso de África.. 

Alguma vez visitou o Memorial Dr. 
António Agostinho Neto?
Conheço o Memorial apenas pelo 
seu exterior, preciso de visitar a 
estrutura interior e dialogar com a 

memória discursiva ali vigente.
Aceitaria um convite do Memorial 
para expor uma obra artística na 
grande Galeria de Exposições em 
homenagem ao centenário natalí-
cio do seu patrono?
Seria grande honra, aceitaria o convite 
imediatamente. Seria o meu contribu-
to no enriquecimento do seu legado, 
pois um testemunho é mensurado pela 
quantidade e qualidade de obras que 
se harmonizam em torno de um ho-
mem. Assim estaríamos a imortalizar os 
feitos de Agostinho Neto e a contribuir 
para o acervo histórico do nosso país.

Exposição das suas obras contam 
com apoio do mecenato local?
Tenho recebido apoios institucio-
nais, todavia requeremos outros 
apoios uma vez que temos feito re-
curso ao nosso ordenado (salário) 
de forma a amealharmos no sentido 
de fazermos aquisição de material, 
transporte, alojamento em caso de 
deslocação e aberturas no mercado 
artístico para venda das nossas obras. 
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PERFIL
Agostinho Lemos da Costa Faria 

Pseudónimo artístico
Aguinaldo Faria

Naturalidade
Rangel – Luanda 

Data de nascimento
02 de Agosto de 1976, 

Estado civil
Casado 

Número de filhos
Três

Percurso académico
2021 – Frequenta o 4.º ano do curso de Design, Institu-
to Politécnico da Huíla da Universidade Mandume Ya 
Ndemufayo, Lubango
Transporta ainda na sua bagagem uma outra Formação 
Superior em Psicologia Clínica pelo Institudo Superior Po-
litécnico Tundavala, Lubango.

Percurso Profissional
Realizou trabalhos em instituições como:
1995 – Creches com quadros artísticos, Luanda
1996 – Complexo Escolar 28 de Agosto Fu tungo de Be-
las, Luanda 
1998 – Escola de Futebol da FESA; Unidade da Guarda 
Presidencial, Luanda 
1998 – 1999 – Igre ja Universal do Reino de Deus
2002 – Escola Inter-Armas de Sargentos, Lubango
2010 – Instituto Superior Politécnico Independente
2014 – 2015 – Banco BAI e Colégio O Sol

Premiações 
1994 – Vencedor do Prémio Nacional da Criança em Ar-
tes Plásticas, Luanda
2011 – Vencedor do Prémio Criação do Logotipo da Es-
cola Inter-Armas de Sargentos das FAA, Lubango.

Formação profissional
1992 – 1994:
Frequentou o curso de banda desenhada na Imagem 
Lda, Luanda. 

2012 – Frequentou o curso básico de Artes Plásticas na 
ex-Escola Nacional de Artes Plásticas, Luanda.
2015 – Frequentou o curso de professor de Educação Vi-
sual e Plástica, Direcção Provincial da Educação, Atelier de 
artes plásticas MMC-SP e cooperação Cubana, Lubango.

Escritor que o inspira 
Agostinho Neto 

Vida quotidiana 
A vida quotidiana do artista Aguinaldo Faria tem sido dedi-
cada, a maior parte do tempo, às actividades do ramo mili-
tar; passa também algum tempo a estudar e leccionar ma-
térias ligadas à Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Língua 
Portuguesa, Design e Artes Plásticas. Ao pôr do sol, dedica-
-se ao trabalho comunitário, dando aulas de Judo às crian-
ças da comunidade em que vive. Os finais de semana nor-
malmente reserva à pintura e à fé cristã, bem como à família. 

Prato preferido
Calulu

Locais para férias
Províncias do interior de Angola, Windhoek e Paris.

Maior sonho
Almeja ter um encontro com o grande artista que pintou 
este mundo: “Jesus Cristo”; expor Agostinho Neto em 
forma visual e plástica nas maiores galerias do mundo, e, 
por último, conhecer e trabalhar com a escritora Maria 
Eugénia Neto, viúva do primeiro Presidente de Angola.
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Textualidades

Concertos musicais 

Este espaço de tertúlia entre escri-
tores, ensaístas, leitores e fazedores 
de opinião no processo da comuni-
cação literária, apesar da limitação 
quanto ao número de presentes, 
por força das disposições quanto ao 
estado de calamidade, continuou a 
ter como convidados autores de re-
ferência que mereceram o interesse 
de um público heterogéneo, inte-
ressado, atento e participativo, den-
tre o qual o das forças de defesa e 

Dentre as suas iniciativas quanto à ac-
ção cultural e de trabalho com a comu-
nidade, respeitadas as recomendações 
de biosegurança e as  limitações que 
decorreram dos sucessivos Decretos 
sobre o Estado de Calamidade, adap-
tando-se a novos formatos, o MAAN 
prosseguiu a realização e divulgação 
dos seus já conhecidos Concertos Mu-
sicais tendo através do recurso às TIC 
e novos formatos como lives propor-
cionado momentos ímpares de comu-

nicação  dos artistas com o público. 
Artistas clássicos e da nova vaga como 
Célsio Mambo, Sabino Henda, Carlos 
Praia, Carla Moreno, Tukayana Lo-
pes e Nino Jaz, a partir de um espa-
ço intimista, único, sereno, com uma 
limitada plateia, deixaram no ar o seu 
talento e o encanto das suas obras, re-
plicadas através das redes sociais.Os 
concertos musicais são um projecto de 
acesso grátis que conta com o apoio 
do Banco Caixa Angola – Caixa Artes.
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segurança, o de escritores, o acadé-
mico e público em geral com quem 
interagiram. Ao longo das conver-
sas, foi possível com os escritores 
perceber seus percursos, suas moti-
vações, suas opções estéticas e, por 
vezes, esclarecidas dúvidas. Textua-
lidades, nesta temporada contou 
com a presença dos escritores Da-
vid Capelenguela, João Melo, Luís 
Rosa Lopes, Octaviano Correia, 
Cremilda de Lima e F. Tchikondo. 
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Oficinas Criativas
Em celebração ao Dia da Criança 
Africana, o Memorial voltou a ter 
as suas oficinas criativas abertas, en-
chendo-se de alegria com a visita de 
inúmeras crianças e a participação 
destas na feira do livro, momentos 
de contos, visitas guiadas, oficinas 
de Música, Teatro, Reciclagem, Ar-
tes Plásticas, Desenho e Pintura. Foi 
verdadeiramente um conjunto de 
actividades pedagógicas, com teor 
histórico e artístico, proporcionan-
do às crianças momentos ímpares de 
aprendizagem e confraternização.

O Memorial encheu-se de alegria e 
cor com a visita de inúmeras crianças 
que participaram nas oficinas criarivas 
realizadas para lembrar a importância 
deste dia e manter na nossa memó-
ria as sábias palavras do Dr. António 
Agostinho Neto: “A Humanidade 
deve proteger os direitos da criança”. 
Lembremo-nos que esta efeméride 
foi instituída para assinalar a mor-
te do pequeno Hector Pieterson, 
de apenas 12 anos, numa manifes-
tação infantil no Soweto contra o 
apartheid, a 16 de Junho de 1976.

INTRODUÇÃO
Em alusão ao mês das crianças o Me-
morial Dr. António Agostinho Neto 
realizou de 16 a 18 de Junho  várias 
Oficinas Criativas e actividades de ca-
rácter lúdico com as crianças do cen-
tro Mama Muxima, Escolas Públicas 
e com os filhos dos funcionários da 
Instituição. A este propósito alguns 
dos monitores falaram à Memorial.

FÉLIX DA COSTA (MAESTRO)
Director da orquestra Camarata de Luanda
Fundador da Yelen academia de música e arte

1. Professor, quais são as canções 
que as crianças vão aprender e jun-
tos cantar?
R: As crianças vão aprender sobre o 
repertório angolano desde Meninos 
do Huambo, Mama Muxima, vamos 
entrar também no repertório estran-
geiro cantaremos a música o Sapo de 
Cor Bem Alegre e Atirei o Pau ao Gato.
Vamos fazer terapia nas crianças 
usando o poder de influência da mú-
sica na vida das crianças, indo ao pas-
sado das crianças trazendo-as ao pre-
sente e carregando-as para o futuro.

2. A mensagem de Agostinho Neto à 
criança estará refletida nas canções?
R: É claro que a mensagem de Agos-
tinho Neto está sendo refletida nas 
canções trabalhamos com o poema 

Renuncia Impossível “Negação”
Não creio em mim.
Não existo.
Não quero, eu não quero ser.
Quero destruir-me:
- atira-me de pontes elevadas
E deixar-me despedaçar
Sobre as pedras duras das calçadas.

Com esta parte do poema nós con-
seguimos musicalizar e mostrar às 
crianças a importância da literatura 
na música e o Dr. António Agostinho 
Neto foi um escritor de grande re-
levo em Angola e não só e sempre 
defendeu os direitos das crianças.

3. Fale-nos sobre a importância do 
dia da criança Africana?
R: O dia da criança Africana cha-
ma-nos a atenção para milhares de 
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crianças Africanas que todos os dias 
são vítimas de violência, exploração e 
abusos. Visto que esse dia é celebrado 
em homenagem às crianças Sul-afri-
canas em Sweto, Joanesburgo, onde 
num dia como hoje, 16 de Junho, de 
1976, saíram à rua para protestar pe-
los seus direitos no que concerne à fra-
ca qualidade do ensino e à proibição 
do ensino da língua nativa (Africans), 
como consequência houve muitas 
mortes e em memória dessas crianças 
que lutaram em prol dos seus direi-
tos, em 1991 foi instituído o dia 16 de 
Junho como dia da criança Africana.
Uma criança maltratada é uma na-
ção ameaçada, nós devemos prote-
ger, amar e educar as crianças.

DIONÍSIO PEDRO
Professor de Teatro e Actor

1. Professor dramaturgo, a cena 
ora apresentada foi elaborada so-
mente pelas crianças ou é um tra-
balho em conjunto?
R: A cena apresentada hoje foi uma 
aula aberta, é um trabalho feito em 
conjunto, visto que houve interação 
entre eles permitindo que elas dei-
xassem de estar inibidas, trabalha-
mos a coordenação motora e sem 
sombra de dúvida o teatro é uma 
ferramenta que ajuda a sentirmo-
-nos mais livres na sociedade. 

2. O que pretende transmitir na 
peça teatral?
R: O que pretendemos transmitir na 
peça teatral é a educação, visto que 
não é passada só na escola e em casa 
mas também a nível das artes, o en-
sino às crianças sobre os bons valo-
res demonstra que um artista é uma 
pessoa disciplinada.

3. Há alguns traços de conhecimento 
ensinados por Agostinho Neto? 
R: Dizer sobre os traços de conheci-
mento ensinado, por Agostinho Neto, 
é sabido que A. N. era um educador 

e nós estamos aqui a dar sequência 
ao que ele deixou e ensinou para 
nós. O teatro trabalha com a litera-
tura e nós trabalhamos com um dos 
poemas da obra Sagrada Esperança.
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Um poeta negro disse em França que 
as culturas africanas tinham sofrido 
um processo de «coisificação». Aos 
olhos desses alguns, a musica, a dan-
ça, as Iínguas, a filosofia, as religiões 
africanas eram «coisas» e coisas sem 
importância. O próprio homem afri-
cano é submetido a esse processo. Na 
sua mente, nós somos coisas desprezí-
veis, destituídas do valor humano que 
têrn todos os homens sobre a terra. 
Logicamente, deste processo de «coi-
sificação» passa-se com a maior facili-
dade para a violência e a imoralidade. 
Quando as nossas Iínguas, aquelas 
que serviram e servem de veículo à 
cultura angolana, não são faladas 
nas escolas, não são usadas nos jor-
nais, na rádio, etc., quando a nossa 
rnúsica, a nossa escultura apenas 
encontram guarida em sorridentes 
e paternais caçadores do exótico, 
quando as nossas formas literárias 
não podem socorrer-se dos mo-
dernos processos de veiculação, é 
evidente que a nossa cultura não se 
pode desenvolver. Estaciona; degra-
da-se, mas felizmente, não morre.
É o que acontece com a poesia an-
golana tradicional. «Coisificada» em 
alguns espíritos, incapaz de se de-
senvolver num ambiente onde não 
encontra os meios para isso, acha-se 

unicamente estacionária na alma 
do povo. Aí têrn ido e irão os poe-
tas buscá-la para a desenvolver. Mas 
ainda nao da maneira desejavel. 
Por isso mesmo, porque pouco mais 
poderia acresceruar aos poucos 
exemplos já apresentados na colec-
tânea da CEI, por Mário António, 
apenas chama a atenção para eles. 
Devo, porém, dizer-Ihes que a nos-
sa poesia tradicional não pode nem 
deve ser entendida no sentido da 
poesia europeia, ainda que eu pen-
se que ambas as formas se venham 
a aproximar no futuro. 
A nossa poesia tradicional «não vive 
por si, como um dado de existên-
cia própria, mas apenas quando as 
palavras são essenciais à rnúsica, e 
a rnúsica e as palavras à dança». É 
uma poesia com fins sociais, ligada 
intimamente aos fenórnenos da 
vida; ligada à dança e à rnúsica, à 
morte e à vida. Aos cataclismos e às 
alegrias da existência. 
A poesia serve para cantar o nascimen-
to de um filho ou a morte de um ser 
querido; serve para trocar e para lou-
var, para demonstrar amor ou ódio. 
Existe sob a forma de provérbios, 
adivinhas, letras de músicas, tábulas, 
etc, e exprimem-se nas nossas lín-
guas, o que Ihes empresta um ritmo 

e características formais com diferen-
ças flagrantes da poesia portuguesa. 
Pena é que eu não esteja habilita-
do para Ihes falar mais demorada-
mente da nossa poesia, aquela que 
é a fonte, a inspiração de todos os 
que a entendem como uma rnani-
testação de cultura, portanto en-
troncada nas tradições de um povo. 
Assim o têrn entendido os poetas 
que foram apresentados na colec-
tânea da CEI, embora uns melhor 
que outros tenham sabido captar o 
essencial dessa poesia e reproduzir 
as suas irnpressões. 
É mais triste que espantoso que 
uma grande parte de nós, os cha-
mados «assimilados», não sabe falar 
ou entender qualquer das nossas 
Iínguas! E isto é tanto mais dramá-
tico quanto é certo que pais há que 
proíbem os filhos de falar a língua 
dos seus avós. É claro, quem conhe-
ce o ambiente social em que estes 
fenómenos se produzem e vê dia a 
dia o desenvolvimento impiedoso 
do processo de “coisificação” não se 
adrnirará de tanta falta de coragem. 
Este desconhecimento das Iínguas 
que impede a aproxirnação do inte-
lectual junto do povo cava um fos-
so bem profundo entre os grupos 
chamados “assimilados’ e “indíge-

SOBRE POESIA ANGOLANA

Introdução a
um Colóquio

Introdução a
um Colóquio
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na”. Outros factores há, de carácter 
social e económico, que concorrem 
para obter o mesmo efeito, mas es-
ses aspectos estão fora das nossas 
preocupações neste momento. 
No entanto, a maior parte dos poetas 
tem sido capaz de manter um con-
tacto mínimo com as populações do 
seu meio e identificar-se, traduzir a 
vida desses homens nos seus poemas.
Assim o sentimos quando lemos os be-
los versos de Viriato da Cruz, de An-
tónio Jacinto ou de Costa Andrade.
A poesia que neste momento pode-
mos conhecer é moldada nos mes-
mos quadros estéticos da poesia por-
tuguesa, acompanhando esta na sua 
evolução e sendo quase sempre poe-
sia de compromisso. O poema ango-
lano quase sempre toma uma posição 
perante a realidade social. Vemo-Io 
revoltado, ansioso, rejubilante por 
contribuir para a construção de uma 
vida harmoniosa entre os homens. 
Os poetas formalistas são raros en-
tre nós. 
Porém algumas dificuldades surgem 
ao poeta honesto quando pretende 
exprimir-se, a primeira das quais é 
a da comunicação com o público.
Num meio onde cerca de 90% da 
população é analfabeta, onde nem 
o jornal, nem o teatro, nem a rádio, 
nem as associações culturais che-
gam ao povo, o poeta não se dirige, 
salvo raras excepções, às camadas 
mais largas da população. Sabe que 
será lido apenas por aqueles que 
consigo se encontram do lado de cá 
do fosso existente entre os agrupa-
mentos que os europeus chamam 
«assimilados» e «indígenas». 
Cai-se mesmo num defeito que al-
guém chamou «assimilacionismo», 
o qual consiste em deformar a rea-
lidade, falsear os problemas, colo-
cando-os como se toda a sociedade 
fosse composta por indivíduos se-

melhantes à minoria de atribuídos 
sentimentos, maneiras de pensar e 
de agir que não são característicos 
da nossa gente. 
Sabemos que “assimilado” é um in-
divíduo que se encontra entre dois 
mundos. Desenraizado, sem laços 
que o unam ao seu povo, sem a sua 
língua, sem os meios de realizar a 
sua vida conforme a sente, não se 
encontra tambérn no mundo euro-
peu, cujos costumes adoptou, cuja 
língua fala, cujos hábitos pratica, 
sem que todas essas características 
culturais sejam de facto sentidas, 
sem que façarn parte do seu eu. 
Pratica-as muitas vezes com repul-
sa. É o homem marginal dos antro-
pólogos, tendendo a constituir um 
agrupamento isolado, culturalmen-
te rnestiço, flutuante entre dois po-
vos, entre duas culturas, aos quais 
não se pode Iigar. 
Por isso encontramos frouxos laços 
sociais a ligar o poeta ao mundo no 
qual idealmente vive. 
Por isso os intelectuais angolanos, 
perturbados pelo processo de “coi-
sificação”, esqueceram por muito 
tempo que existia a civilização afri-
cana. Aceitaram a ideia de “coisas 
sem irnportância” para as culturas 
negras. Preocuparam-se um pouco 
mais, mas superficialmente, dos pro-
blemas sociais levados pelo racismo.
Assim, encontramos em alguns de 
nós apenas a preocupação de la-
mentar o pobre homem negro a 
quem não é fornecida igualdade 
absoluta com valorização intelec-
tual. A maior parte das vezes, não 
se voltaram para o lado mais im-
portante da questão: para as tra-
dições dos seus povos, para as suas 
Iínguas que não sabiam falar, para 
a filosofia, para a religião, para a 
possibilidade de aquisição de meios 
científicos e técnicos capazes de im-

pulsionarem a sua vida para o pro-
gresso. Em resumo: tinham preocu-
pações simplesmente epidérmicas. 
A assirnilação é um processo com-
plicado e quase sempre doloroso. 
Um poeta senegalês, que escreve 
em francês, língua em que é consi-
derado mestre, disse não sei onde 
que se sentia muito feliz por escre-
ver numa língua de tantas virtudes. 
Creio que o poeta negro nunca 
pensou na revolta de que seria pos-
suído o povo francês se os intelec-
tuais, reconhecendo a enorme be-
leza da língua chinesa, passassem 
a escrever unicarnente em chinês.
Com uma maioria da populacão ne-
gra, os angolanos não podiam nem 
podem estar indiferentes aos movi-
mentos que animam o mundo negro.
Quando a música negra america-
na invadiu os salões da Europa, os 
negros de todo o mundo sentiram 
com os seus irmãos americanos a 
alegria de poderem ser ouvidos, 
mesmo através do trompete. Os 
murros de Joe Louis foram aplau-
didos em todo o mundo negro. 
Porém, mais importante do que 
estes factos é o sentimento de so-
lidariedade e de comunidade que 
existe actualmente entre os negros 
de todo o mundo. 
Este mundo disperso pelas Améri-
cas, Europa e África, formado fora e 
dentro de Africa por indivíduos de-
senraizados dos seus povos e das suas 
culturas, rnestiços culturais portanto, 
vivendo marginalmente na civilização 
europeia, descobriu-se a si próprio.
As situações sociais e culturais idênticas, 
todas elas caracterizadas pela opressão 
material e cultural do homem negro; 
a origem comum das fontes humanas 
africanas, foram as bases desta unida-
de. Os poetas descobriram a negri-
tude e a civilização negro-africana. 
Não resisto à tentação de transcrever 
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uma página dum dos expoentes má-
xirnos da negritude: Aimé Césaire. 
Diz Césaire: “Mas o que é a cultura? 
Importa definir para dissipar um cer-
to número de mal entendidos e res-
ponder de maneira precisa a certo nú-
mero de preocupações que tem sido 
expressa por alguns dos nossos ad-
versários e mesmo por alguns amigos. 
“Se é verdade, diz-se, que não há se-
não cultura nacional, falar de cultura 
negro-africana não é uma abstracção? 
«Mas quem não vê que o melhor 
meio de sair destas interrogações é 
ainda o de definir com cuidado as 
palavras que empregamos»? 
«Pensamos que é verdadeiro dizer-
-se que não há senão cultura na-
cional. Mas salta aos olhos que as 
culturas nacionais, por particulares 
que sejam, se agrupam por afinida-
des. E estes grandes aparentamen-
tos de culturas têm um nome: são 
civilizações. Por outras palavras, é 
evidente que há uma cultura na-
cional francesa, italiana, espanhola, 
alemã , russa, etc. Não é menos evi-
dente que todas estas culturas apre-
sentam entre si, a par de diterenças 
reais, certo número de sernelhanças 
flagrantes que nos permitem falar 
de culturas nacionais, particulares 
a cada um dos países enumerados e 
também numa civilização europeia. 
«Paralelamente, pode-se falar duma 
grande família de culturas africanas 
que merece o nome de civilização 
negro-africana e que serve de cú-
pula as diferentes culturas próprias 
a cada um dos países de África. Sa-
be-se que as determinantes históri-
cas fizeram com que o campo desta 
civilização, a área desta civilização 
ultrapasse largamente a África e é 
neste sentido que se pode dizer que 
há no Brasil ou nas Antilhas, tanto 
no Haiti como nas Antilhas France-
sas, ou mesmo nos Estados Unidos, 

se não núcleos, pelo menos manchas 
desta civilização negro-africana.» 
Deste conceito de civilização negro-
-africana, nasceu uma atitude em 
relação aos seus componentes. Jean-
-Paul Sartre definiu a negritude do se-
guinte modo: A “negritude não é um 
estado nem um conjunto definido de 
defeitos e de virtudes, de qualidades 
intelectuais e sociais, mas uma certa 
atitude afectiva perante o mundo”. 
Entre nós, digo, em Angola e na 
Metrópole, defendeu-se e comba-
teu-se este conceito. Em 1953, pu-
blicámos em Lisboa um Caderno 
de poesia negra de expressão por-
tuguesa - a sua designação é elu-
cidativa sob o signo da negritude. 
Numa atitude de adesão ao homem 
negro, à sua condição, e tendo por 
base os traços comuns das culturas 
africanas, construiu-se um mundo. 
Esta é a poesia do desenraizamento. 
Os seus mais altos representantes 
são os poetas negros que se expri-
mem em francês. Esta poesia não 
chegava aos povos africanos que 
são o repositório das nossas cultu-
ras. Poesia pensada nos gabinetes 
de estudo, apenas tinha longínquas 
ligações com os verdadeiros proble-
mas da realidade social. Encarava-se 
ao geral sem atender ao particular.
Depois de algum tempo, os intelec-
tuais africanos voltaram-se um pou-
co mais para as suas culturas pro-
prias, para o seu revigorarnento Os 
intelectuais negro-africanos estuda-
ram a história, as artes, a sociologia 
da África e, nestes últirnos anos, 
ainda sob o pensamento da soli-
dariedade do mundo negro, reu-
niram-se dois Congressos de Inte-
lectuais Negros, onde os problemas 
culturais foram debatidos mais do 
ponto de vista da particularização. 
Parte dos intelectuais tendem, por-
tanto, a aproximar-se cada vez mais 
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“Negritude não é um 
estado nem um conjunto 
definido de defeitos e de 
virtudes, de qualidades 

intelectuais e sociais, mas 
uma certa atitude afectiva 

perante o mundo”.

dos povos, ainda que esse sentimen-
to de solidariedade, esta negritude 
não seja uma atitude desprezível, 
porquanto não há que desprezar 
um conjunto em favor de um egoís-
mo, digamos, nacional. 
Esta visão panorâmica dum movimen-
to mundial que se processou há pou-
cos anos trouxe-o aqui apenas para 
compreendermos os caminhos que as 
nossas tentativas poéticas tern seguido. 
Deu-se um passo em frente e creio 
que continuaremos a marchar ao 

encontro dos nossos povos, das nos-
sas culturas, que devidamente valo-
rizadas pelas rnãos dos seus intelec-
tuais servirão de mais um elemento 
válido na diversidade do mundo 
que contribuirá para a harmonia 
dos homens e sua maior felicidade. 
Os jovens poetas angolanos não terão 
que trilhar carninhos já pisados, terão 
que prosseguir na consecução de um 

fim, o qual é o da valorização das nossas 
culturas, ajudados como hoje podemos 
ser pelos muitos meios técnicos que 
resultam do contacto com a Europa. 
Cantar com a nossa voz e indispen-
sável para a harmonia do mundo. 
Cabe aos artistas encontrar as for-
mas adequadas ao nosso canto.

Agostinho Neto 
(Palestra proferida em 18 de Novembro 
de 1959, na Casa dos Estudantes do 
Império, em Lisboa.)
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Do complexo político-económico-social 
depende a vida espiritual de Angola.
À medida em que a África vai dei-
xando de ser «terra de passagem» 
para nela se fixar grande número 
de europeus, cujos descendentes 
têm ali o seu futuro, vai-se modifi-
cando o aspecto da vida colonial.
Esses indivíduos entroncam na vida 
espiritual da Metrópole. Mas em 
consequência de factores do meio e a 
falta dum mais estreito intercâmbio 
com esta, não podem acompanhar 
as evoluções aqui verificadas; facto 
que forçou a marcha espiritual para 
um estagnado saudosismo, estéril e 
estirilizador. Para atingir este estádio 
pouco desejável, contribuiu também 
o fraco conhecimento que os colo-
niais têm da vida colonial e dos seus 
problemas, desde que se afastam 
do campo puramente material. De 
modo que o clima espiritual de Ango-
la pode ser traduzido por uma exis-
tência em atmosfera onírica, onde o 
século XV constitui uma obsessão.
Apontarei ainda como causas estabili-
zantes da vida espiritual o julgamento 
unilateral geralmente adoptado para as 
questões coloniais; o desejo de conser-
var imaculadas as tradições europeias 
transportadas para a África e postas em 
contacto com os povos nativos; e a falta 
de fontes de informação aos colonos 
e natuarais sobre a parte de Portugal 
que eles habitam sobre a qual revelam, 
não raras vezes, espantosa ignorância.

Da vida espiritual
 de Angola
Da vida espiritual
 de Angola

O desconhecimento da vida Coló-
nia está evidente na maior parte das 
obras que se têm publicado sobre 
Angola, quando elas se afastam do 
campo técnico.
Os naturais não têm exercido in-
fluência sensível na vida espiritual.
Os indígenas têm sido vistos apenas 
como seres curiosos, tal como se olha 
a «elefantes brancos ou rosas pretas», 
cujos costumes, lendas e modus viven-
di formam, de mistura com histórias 
de feras e de antropofagia, o quantum 
exótico, interessante e emocionante, 
da vida em África. As consequências 
deste facto, todos nós as conhecemos.
A parte nativa europeizada, regra ge-
ral pouco culta, demasiado preocu-
pada com o bem-estar do estômago, 
muitas vezes sacrificados em holo-
causto a uma necessidade de defesa 
e abandonados quase sempre a uma 
situaçáo periclitante, entregaram-se 
ao desespero e individualismo siste-
máticos, náo contribuindo com quan-
to poderiam para a vida espiritual.
Induzidos pelos factores ambienciais, 
vêem a sua terra como se estranhos 
fossem também. Divorciaram-se des-
ta para se ligarem âs tradições de 
Portugal continental, confundindo a 
maior parte das vezes o seu sincero 
e exuberante patriotismo, como o 
abandono daquilo que constituiria 
uma entidade espiritual construtiva.
Tudo isto tem seu reflexo nas pou-
cas obras literárias que tèm vindo à 

“Regra geral pouca culta, 
demasiado preocupada com 

o bem-estar do estômago, 
muitas vezes sacrificados 

em holocausto a uma 
necessidade de defesa e 

abandonados quase sempre a 
uma situaçáo periclitante”

Documentos e Textos

luz, das quais (salvo raríssimas ex-
cepções), me vem a impressão de 
que os seus autores, incluídos os 
próprios angolanos, apenas notam 
o exótico e o exótico em Angola.
O povo, a base de todas as manifes-
tações de arte, é em África consti-
tuído pela massa indígena e é nela 
que terá de alicerçar-se qualquer 
produção artística duradoura.
Logo que haja um conhecimento 
mais humano das realidades espi-
rituais, Angola acabará por «desco-
brir-se» em seu benefício e, certa-
mente, no de todo o Império.
A não ser que nós, os angolanos, 
preferimos continuar a repetir mal 
o que já foi dito sobre Vasco da 
Gama, a narrar aventuras de caça 
ou incluir quimbundo nos versos 
para lhes dar um ar «africano».
Agostinho Neto, in Meridiano, 1949.
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I

Estamos aqui! homens da terra homens 
de sol sobre a sombra do mundo 

Estamos sem grades na carne sem algemas                                                                                        
no espírito: homens para além de todas as coordenadas, para 

além de todas as fronteiras e muralhas da vida 

Não para amolecer com o pranto a tua memória... mas para 
viver contigo no real a grandeza revolucionária do teu sonho 

És. Somos o pão da revolta 
Que tu amas e nós amamos

Sim, Poeta
 A força de África ergueu na alavanca do teu sonho o ombro 

do homem à dignidade da sua história 

Tu pertences, Neto! à estatura dos homens que sabem 
como (é que) o rosto da terra se transforma em sonho. E 
como é que o poema se transforma em luta em carne em 

espírito, para a construção da sociedade nova sem 
exploração do homem pelo homem 

Sabemos Neto! pela dor muscular do teu poema que as tuas 
mãos  colocaram pedra nova nos alicerces do mundo: 

Para que África fosse cada vez mais livre e Angola fosse 
cada vez mais  África… para que África fosse cada vez mais 

mundo e o mundo fosse cada vez mais homem

II

NETO, 
Tu que permaneces vivo na seiva da terra angolana e no 

sangue do povo angolano és, hoje, como Amílcar Cabral, o 
filho dilecto de todas as causas justas: 

Camarada Agostinho Neto

Documentos e Textos

Foste sempre a bandeira de repúdio contra todas as formas 
de sujeição do homem pelo homem 

Foste sempreo baluarte da luta contra o apartheid, o 
imperialismo, o sionismo 

Estendeste sempre a tua mão militante ao povo irmão de 
Timor-Leste dirigido pela Fretilin 

Foste a força persuasória e combativa dos 
países da Linha de Frente 

E hoje

A liberdade do teu nome escreve-se para além de todos os 
continentes com a livre chama da vitória certa 

Como poeta escreveste na tua carne de homem - diríamos - 
de prisão em prisão e guerrilha em guerrilha escreveste no 

espírito dos homens e no ventre 
das mães angolanas o mais revolucionário dos poemas: 

Erguer do pó a consciência libertária de uma nação em 
marcha; 

Dar à terra a voz do povo e ao povo a voz da pátria

III

Camarada Neto 
Para além de todas as celebrações ao teu humanismo 

actuante, aqui ou além, nesta ou noutra parte do mundo, 
onde a tua viva memória irmana os homens sob a mesma 

telha e sob a mesma lâmpada, tem para nós exemplar 
significância celebrar o teu nome quer em Angola, tua terra 

natal onde forjaste  o teu espírito de luta, quer em Cabo 
Verde que amaste como uma segunda pátria, quer em 
Portugal onde humanizaste a língua dos teus poemas 
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Angolanamente despoletaste a sílaba portuguesa do seu 
peso de pólvora e opressão; 

Libertaste o pão da palavra da casca da colónia e cicatriz 
fascista; e trouxeste ao solo da língua um novo amor, 

dando-lhe a dimensão histórica de um país sem fronteira 

Amigos e Camaradas 

Caminhemos um pouco no tempo e espaço de Outubro 
para Setembro, isto é, do corpo do mundo para o resto de 
Luanda, para que vejamos e para que vejas, Neto! corno o 

povo flutua na bandeira do teu rosto 

E sobre o choro destas ruas que são rios e a dor
que pernoita na foz das avenidas erguerá 

para sempre Luanda a pedra deste grito na tua voz 
de granito Mas ...

IV

Como chorarão os rios a nascente do teu corpo 
Poeta! Se hoje 

As montanhas explodem nos calcanhares do teu povo
Que avança 

Pela aurora que nasce nos teus olhos secos 

E se o sangue d’ África e o coração da terra 
Não cabem! Neto 

Na árvore sólida da tua morte 
Os olhos d’África e o rosto do mundo 

Não caberão! Poeta 
No tambor do teu silêncio 

És a força que ergue a África entre tambores 
E aquém e além 

Das espingardas e árvores de voz engatilhadas 
As províncias vêm de Benu até à boca do povo

E juram com Setembro no céu na boca
A seiva do teu sangue será! Poeta 

Dezassete vezes maior que teu sonho 

E crânio a crânio 
O Sol entre as árvores 

Comove o aço de tal silêncio 
E os canhões passam 
Olho a olho rodando 

De mão blindada no coração 

NETO 
Há caminhos que a morte não ousa 

E a vida não canta 
Mas que o povo percorre com pés de séculos 

Pelas rugas 
Que o poeta rasga no rosto da terra 

E pelo sal desta boca 
Te saúdo! Poeta 

A ocidente desta língua que tu amas 
Saúdo-te! Poeta 

Com a dor da mão Que rasga no imbondeiro o ventre da 
terra-mãe

E acena para teu rosto 
Entre o sol e a savana 

Entre o monte e a montanha 
Saúdo-te! Poeta 
Com a nascente 

Que brota da árvore do teu corpo 

E leva a esperança do rio 
À paz de um mundo sem trincheira 

Saúdo-te! Poeta 
Com o pão ázimo do meu povo a Sotavento + a força 

De quem luta 

Com a África na curva do teu braço 
E saúdo-te! Poeta 

Com o povo desta seara 
Que as provincias ondulam 

Na boca do teu poema 
Isto é 

Com o voo das aves Que roçam as lezírias do teu nome 
E erguem a tua voz 

Sobre a glória de tantas bandeiras

Corsino Fortes in revista África – Literatura-Arte e Cultura, n.º 7, 1980



O Espaço para
o seu Evento

| SALAS DE AULA
| AUDITÓRIO

| ÁTRIO
| EQUIPAMENTO 

AUDIOVISUAL E OUTROS
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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
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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


