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INTRODUÇÃO 

 

 É no pressuposto de um estudo dos escritos em prosa de Ernesto Lara Filho que 

desenvolveremos este trabalho para apresentar numa perspectiva cultural e, em 

particular, um conjunto de narrativas produzidas e publicadas em Luanda, no Jornal de 

Angola, numa secção da última página deste periódico, intitulada «Roda Gigante». Nela 

procuraremos identificar e reconhecer reflexos e condicionalismos que teriam 

interferido na História que então se formava. 

 Por essa razão, torna-se decisivo não adulterar a ordem cronológica dos 

acontecimentos e procurar na contextualização daquele período o significado da sua 

forma e do seu conteúdo. 

 Sendo a nossa formação na área de Estudos Africanos, pelo perfil curricular apenas 

se incluem incursões na questão literária e cultural em recorrência da própria qualidade 

de escrita de Ernesto Lara Filho. Não problematizaremos a Crónica enquanto género 

com determinada vocação literária. Atenderemos à designação que é dada à forma de 

escrita e à sua função no desempenho da representação de ideias e no facto de ter sido 

usada como instrumento de intervenção. Por esse motivo, não poderemos deixar de 

recorrer a outras áreas de saber, em particular da história, ciências sociais e políticas e 

estudos literários. 

 Suposta e propositadamente idealizado por Ernesto Lara Filho para aquele 

periódico com objectivos aparentemente claros e definidos, «Roda Gigante» apresenta 

uma composição estruturada por um conjunto de trinta e sete crónicas e um poema, que 

reflecte um projecto literário, suposta e propositadamente, idealizado por Ernesto Lara 

Filho para aquele periódico com objectivos estruturados e definidos. Quando, mais 
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tarde, o seu autor pensou na possibilidade da edição de um livro onde estivessem as 

suas crónicas reunidas teria, eventualmente, equacionado a importância que constituía 

esse gesto para o leitor comum. Embora várias vezes noticiada a edição em livro que 

deveria reproduzir o mesmo título da secção no jornal, o projecto literário não passou de 

uma intenção. 

 A decisão de apresentar este trabalho sobre o percurso de Ernesto Lara Filho nos 

caminhos da crónica jornalística em Angola prendeu-se, em primeiro lugar, com o facto 

de verificarmos que o tema ainda não havia sido tratado na perspectiva que agora 

abordamos, num contributo prestado à Língua Portuguesa e à evocação da sua Cultura. 

Em segundo lugar, pela projecção que esta tipologia de textos de carácter jornalístico e 

literário conseguiu no espaço geográfico lusófono tendo, por esse mesmo motivo, 

concorrido para a historiografia da Literatura Angolana, no contexto das Literaturas 

Africanas de Língua Portuguesa. 

 É também importante realçar que se tornaria determinante o conhecimento de outra 

informação que no decorrer da nossa pesquisa fosse completando os nossos 

pressupostos, nomeadamente o recurso a fontes complementares. 

 O Jornal de Angola, surgiu então, como órgão de comunicação social de 

protagonismo, também pela sua mão, através da secção que ali criou e que como 

referimos, intitulou de «Roda Gigante». A partir da leitura das crónicas de Ernesto Lara 

Filho, pelo que estas possibilitam como documento autobiográfico, procuraremos, com 

este estudo, reconstituir o seu universo literário durante a década que nos propomos 

investigar. 

 Relativamente à cronologia a desenvolver reflectir-se-á, num período temporal que 

se reporta desde o final dos anos 40 ao início dos anos 60, do século XX, fazendo-a 
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coincidir com o do surgimento do cronista nos primeiros periódicos em Angola até ao 

princípio da luta armada desencadeada pelo movimento nacionalista.  

 Este estudo fundamentar-se-á no quadro da historiografia cultural e literária da 

Literatura Angolana e surge com a intenção de aprofundar conhecimentos na área da 

história e sociologia literária, pretendendo constituir um contributo para o 

desenvolvimento e formação científica da comunidade de Língua Portuguesa.  

 No que diz respeito à primeira parte do trabalho, este pretende efectuar o 

enquadramento espácio-temporal daquela Província Ultramarina (ex-colónia 

portuguesa), atendendo às preocupações do regime com a implementação da estrutura 

colonial em Angola quando, no horizonte, se vislumbravam já as primeiras autonomias, 

principalmente nos espaços vizinhos em África. 

 Pela importância que constitui o percurso de Ernesto Lara Filho, cruzando áreas 

como o jornalismo e literatura, procuraremos identificar, na segunda parte as constantes 

alterações do seu modo de vida, rotinas e mudanças de espaços geográficos obrigando-

nos a uma permanente redefinição e reordenamento da nossa pesquisa. Posteriormente 

identificaremos as principais razões que teriam proporcionado o ressurgimento da 

crónica no jornalismo angolano, não esquecendo as motivações e temáticas pela qual o 

autor se procurou projectar, referenciando particularmente os seus objectivos. 

 No espaço angolano, a década de 50, foi um período que consideramos profícuo e 

preocupante na actividade cultural e jornalística. Se, por um lado, a escrita conheceu 

uma intensa actividade, por outro, alguns dos seus escritores viveram tempos de grande 

tensão e de perseguições pelos órgãos do poder. Na terceira parte do nosso trabalho 

desenvolveremos o estudo da linguagem de Ernesto Lara Filho no seu projecto literário 

apresentado no jornal e a repercussão deste órgão de comunicação social na sociedade 



4 

angolana. 

 Pela sua importância, para um melhor conhecimento e enquadramento da sua obra, 

usaremos ainda um conjunto complementar de crónicas, ensaios e reportagens dispersos 

e publicados noutros órgãos de comunicação social que poderão servir de testemunho e 

de que adiante daremos conta. Este pretende ser o ponto de partida de um estudo que 

acreditamos ser uma contribuição para o conhecimento da obra de Ernesto Lara Filho e 

seu enquadramento na panorâmica literária e jornalística angolana da década de 50do 

século XX. 

 As transcrições de outros textos, que em surgem escritas em itálico correspondem 

às que encontramos nos diversos periódicos que nos serviram de base. As incorrecções 

encontradas nos textos referidos, incluindo nas crónicas, derivam algumas de lapsos, 

alguns simples “gralhas” tipográficas, outras de ortografia da época em que foram 

escritas e outras, ainda, resultado de características da linguagem narrativa do cronista. 
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 A. Ideias dominantes de época (1950-1960) 

 1. Situação Histórica Social e Económica 

Um simples olhar lançado sobre a produção jornalística angolana dos anos 501 

notará importância que constituía para a sociedade luandense, em particular, e angolana 

em geral, a leitura dos jornais que recebiam por parte do público um acolhimento 

privilegiado, devido à sua capacidade de o manter informado sobre questões locais, 

nacionais e internacionais e, fundamentalmente, como se vinha verificando, desde há 

muito, ao lado do gosto pela leitura literária. 

Encontrava-se, neste caso, entre outros títulos, o Jornal de Angola2, como órgão 

informativo de Luanda, que de entre angolanos e portugueses registava muitos dos seus 

colaboradores, alguns dos quais vieram, mais tarde, engrossar as suas fileiras como 

importantes figuras do mapa literário e jornalístico angolano com a sua cooperação na 

defesa e divulgação de valores que, na prática, consideravam ser os da angolanidade3. 

Na realidade, a sua participação na imprensa angolana, tornou presente um inegável 

contributo à cultura e à causa nacionalista e, por consequência, à futura independência 

nacional. De e entre estes destacou-se, como colaborador o jornalista, cronista e escritor 

Ernesto Lara Filho. 

A residir em Portugal entre 1948 e 1953, para onde se tinha deslocado por vontade 

paterna com o objectivo de concluir a formação académica, Ernesto Lara Filho, embora 
                                                 

1 Em “Estatística de Angola” in “Jornal de Benguela, Ano 44, Benguela, 31/10/1955, nº 3069, p. 5, refere que “ [...] 
Em 1954, o número de jornais e outras publicações periódicas que circulavam em Angola era apenas de 26 que se 
dividiam em 3 diários, todos de Luanda; 5 bissemanários; (2 em Benguela, 1 no Lobito e 1 em Sá da Bandeira); 6 
quinzenários; 7 mensários; 1 trimestral; 3 anuais. Destas 26 revistas e jornais, 19 publicavam-se em Luanda, 1em 
Malange, 2 em Benguela, 1 no Lobito, 1 em Nova Lisboa, 1 em Sá da Bandeira, e 1 em Moçâmedes. [...] ”. 
2 Órgão de comunicação social Propriedade da Associação dos Naturais de Angola, (Departamento Cultural). Retratar 
a vida da sociedade luandense dos anos 50 era a importância que se atribuía a este periódico. Na realidade, era 
conhecido como o órgão oficioso dos intelectuais e nacionalistas angolanos que se manifestavam contra a sociedade 
colonial e o sistema que lhe servia de base. Nele colaboravam entre outros: A. Pinto de Andrade, Viriato da Cruz, 
Luandino Vieira, Agostinho Neto, H. Abranches, A. Cardoso, A. Margarido, Mário António, Mesquitela Lima. Foi 
neste período que se destacou como colaborador do jornal e figura da literatura angolana Ernesto Lara Filho. 
3 José Carlos Venâncio, Literatura versus Sociedade, Lisboa, Vega, 1992, p.p.19-23. 
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jovem, certamente se teria apercebido do ambiente de instabilidade por que passava o 

País, depois da segunda guerra mundial. Por aquela razão, somos levados a admitir que 

a sua adolescência tenha sido marcada, tanto na colónia, primeiro (e também depois do 

regresso), como na metrópole, logo depois, pelas políticas postas em prática pela acção 

governativa do Estado Novo. Sabe-se, por outro lado, que durante o ano de 1952, ainda 

em Lisboa, o seu nome aparece ligado à actividade estudantil que se desenvolvia na 

Casa de Estudantes do Império4.  

Sobre as questões que se podem invocar, no sentido de esclarecer o contexto de 

relações próximas, no espaço angolano, notemos, em particular, que no final da segunda 

guerra mundial, nomeadamente a 8 de Maio de 1945, assistiu-se a uma manifestação de 

júbilo e regozijo numa grande homenagem prestada à porta dos consulados Aliados, 

vencedores da guerra, e de outros consulados acreditados na capital. Essa manifestação 

espontânea que foi sucedendo pelas ruas, em que tomaram parte elementos da sociedade 

luandense e estudantes do então Liceu Salvador Correia, representava, acima de tudo, o 

apoio às democracias que haviam derrotado o fascismo. A circunstância foi aproveitada 

por alguns manifestantes para lançarem um processo reivindicativo da liberdade para as 

colónias, como é referido na altura em alguma imprensa local5.  

Dessa união de esforços, estendida aos centros urbanos mais importantes, incluindo 

Benguela terra de naturalidade de Ernesto Lara Filho (e onde residia então), resultou um 

reforço na sociedade que viria a originar, nos tempos seguintes, o desenvolvimento de 

uma intensa actividade política de denúncia sobre os problemas da colónia em relação 
                                                 

4 Casa dos Estudantes do Império (CEI), funcionava, no dizer de Alberto de Carvalho, como “ […] lugar de tirocínio 
e de apetências que se completavam em actividades de interesse cultural, em textos de reflexão, ensaísmo, crítica e 
escrita literária (poesia, conto) [...] ” in AAVV, “ A Propósito de uma Historiografia Literária Angolana” Vértice, nº 
55, Jul-Ago / 1993, p. 10. 
5 Jornal A Província de Angola, Luanda, 10 de Maio de 1945, nº 6937, p.1. Neste periódico pode ler-se em artigo 
assinado por António Videira” [...] Liberdade dos países oprimidos; liberdade económica, social e política; liberdade 
de consciência, de pensamento e de opinião [...] ”. 
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ao governo da metrópole6. Não menos importante viria a ser o desencadear, a partir 

dessa actividade política local, da formação de vários partidos, de movimentos e 

alianças, todos de carácter democrático,7 com o objectivo de aglutinar as forças liberais 

para destituir o regime da ditadura. 

Permita-se-nos aqui anotar que, no final do século XIX e início do século XX, já se 

tinha observado o aparecimento de uma corrente ideológica difundida na imprensa 

motivada por ideais “nacionalistas” e de carácter independentista. Foram desenvolvidas 

pelos «naturais»8 na defesa dos seus interesses e contra as teorias racistas que 

começavam a surgir, propagandeadas por um jornal local, afecto ao poder 

administrativo e intitulado A Gazeta de Luanda9. Na verdade, tratava-se de enfrentar o 

novo regime sintonizado com as determinações da “Conferência de Berlim” (1884-

1885), no seu ímpeto em implantar um sistema económico, político e social, na 

ocorrência contra a sociedade angolana instituída, questão a que voltaremos adiante. 

A década de 1940 expunha, assim, uma linha de continuidade expressa nas 

correntes políticas geradas do pós-guerra. Agora também por influência da pressão 

exercida pela comunidade internacional à sociedade angolana registava-se a propagação 

dum acentuado descontentamento popular10. Associado a esta insatisfação, revelou-se 

                                                 

6 Sem que a Censura os conseguisse impedir, os colonos de forma explícita e clara passaram a denunciar os 
problemas relacionados com a actividade económica da colónia como: a deficiente rede de estradas e insuficiente 
número de transportes rodoviários e também marítimos; o comprometimento do seu desenvolvimento económico 
pelas sucessivas verbas inscritas no orçamento que ficavam aquém das reais necessidades contrariando a política que 
o governo queria fazer passar. Descontentes com a situação política da ditadura empreenderam uma jornada para a 
constituição de um regime democrático na colónia. A FNAFP – Frente Nacional Anti-Fascista Portuguesa foi uma 
plataforma política que enquadrou várias formações políticas que se constituíram para o derrube do regime da 
ditadura. Não podemos esquecer o que representou a vitória dos Aliados para os regimes que governavam em 
ditadura. 
7 Algumas destas formações políticas mantinham ligações com a oposição democrática da metrópole, citado em 
Fernando Tavares Pimenta, Angola. Os brancos e a independência de Angola, Edições Afrontamento, 2008, p.184.   
8 Carlos Pacheco, “O nativismo na poesia de José da Silva Maia Ferreira” in AAVV, Nacionalismo e regionalismo 
nas literaturas lusófonas, Lisboa, Edições Cosmos, 1997, p.341. 
9 Alberto de Carvalho, “ A Propósito de uma Historiografia Literária Angolana” in AAVV, Vértice, nº 55, Jul-Ago / 
1993, p. 12. 
10 O descontentamento das sociedades africanas colocava-se pela forma de governo e pelas políticas nocivas ao seu 
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uma vontade e uma determinação na defesa dos seus interesses, assentes em indícios 

claros de uma pretensa autonomia para a colónia, em relação à metrópole, e que era 

reivindicado pelas novas organizações políticas de produção local11. As exigências que 

vinham principalmente dos homens mentores da colonização do princípio do século e 

das gerações que se lhes seguiram ampliavam-se pelo facto de poderem contar, nesta 

campanha, com o especial contributo de muitos dos africanos naturais da colónia. 

Na realidade tratava-se de reconhecer a existência de uma consciência política cuja 

voz discordante poderia conduzir a consequências extremas o que significaria a efectiva 

separação da metrópole. A questão relacionada com a separação entre a colónia e a 

metrópole não era um facto recente. Pelo contrário, tratava-se de um assunto que se 

pode considerar, até determinado ponto, sempre latente no espírito dos angolanos, como 

adiante teremos oportunidade de aprofundar. 

Do extremar de posições da parte de alguns dos principais partidos coincidentes 

com a ideologia propagada no manifesto «Alerta Povo de Angola»12, à desagregação 

desse movimento, teria decorrido um passo. Os portugueses mais moderados e os que 

acabavam de chegar da metrópole a terras africanas pareciam não aceitar a separação de 

Angola, enquanto os primeiros, se mantinham irredutíveis quanto à exigência da sua 

posição separatista. Contudo, com o rodar do tempo, ambos os grupos viriam, após o 

inevitável desmembramento da A.D.A, a convergir nas suas posições ao acabarem por 

                                                                                                                                               

desenvolvimento social e económico. 
11 As formações políticas criadas neste processo democrático deveram-se às pressões desencadeadas pelas 
democracias vitoriosas da guerra, que ao colocarem o regime da ditadura em contra ciclo com as demais sociedades 
no novo quadro internacional motivaram o Chefe do Governo a proceder a reformas que fossem entendidas 
internacionalmente como se tratasse de uma democratização do regime chegando ao ponto de marcar eleições como 
na «livre Inglaterra» in A Província de Angola, Luanda, 15 de Novembro de 1945, nº 6097, p. 1; A Província de 
Angola, Luanda, 16 de Novembro de 1945, nº 6098, pp.1-4. 
12 «Alerta Povo de Angola» foi um manifesto político produzido pela Aliança Democrática de Angola “ […] no qual 
fez uma pesada crítica não só à ditadura, mas à administração colonial portuguesa em geral, […] ” cf. Fernando 
Tavares Pimenta in Angola. Os brancos e a independência, Edições Afrontamento, 2008, p.185.   
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aderir politicamente ao MUD13 em Angola. 

Toda esta motivação política vivida intensamente no meio social a que Lara Filho 

não era alheio, se deveu ao desenrolar da campanha eleitoral de 1945 em que o regime 

da ditadura, numa tentativa de demonstrar ao mundo algumas mudanças, procurava 

imprimir no território a ideia de que estaria a contribuir para a democratização na 

metrópole e nas colónias14. Entretanto, se tudo decorreu como o regime tinha previsto, 

para os democratas republicanos, como oposição, não foi difícil entenderem o que 

representou aquele acto previamente contestado, onde se destacaria a exiguidade do 

eleitorado e a fraca participação15 naquele processo eleitoral. 

Após a vitória no acto eleitoral e aproveitando a estabilidade política internacional 

saída do pós guerra, o regime do Estado Novo empreendeu, de imediato, e também nos 

anos que se lhe seguiram, uma jornada considerada de «neutralização» das forças 

opositoras na colónia, assim como na metrópole, gerando, dessa forma uma onda de 

represálias através de prisões16, da censura à imprensa e do afastamento do aparelho 

administrativo angolano dos seus opositores. 

Com esta posição muito dura, ficou demonstrado que o governo tinha empreendido 

uma campanha de repressão policial, contra todos os opositores do regime da ditadura, 

                                                 

13 Movimento de Unidade Democrática foi fundado por republicanos portugueses na sequência da lei eleitoral de 
1945 que foi, mais tarde, ainda nesse mesmo ano, estendido às colónias. A lei permitiu o aparecimento duma 
oposição de certo modo controlada pelo regime e fez crescer na mente dos portugueses republicanos a hipótese de 
derrube do regime pelo voto. Daí a presença do Movimento nas colónias que englobava, no caso angolano, o 
contributo de elementos da sociedade civil e religiosa. É de realçar, em Benguela, a participação neste Movimento de 
figuras destacadas onde sobressaiu, de entre outros na oposição local, o nome de Ernesto Gouveia Barreto de Lara, 
pai de ELF. 
14 Esta concessão do regime foi devida à vitória das democracias na guerra que contrariava a existência de regimes de 
ditadura e pretendia ser uma demonstração do Estado Novo em implementar reformas condizentes com o novo 
quadro da política internacional. 
15 Apenas 0,7% do total de indivíduos usufruíam do direito de voto e nem o número de votantes da população branca 
era coincidente com os números de recenseados. Mesmo assim registou-se uma abstenção na ordem dos 56,7%.Estes 
dados, negativos para o regime, poderiam ser interpretados como um forte apoio à oposição que tinha contestado o 
processo eleitoral a ponto de nem se fazer representar ao acto.  
16 Muitos foram aqueles que se viram obrigados não só ao silêncio como para fugir às indiscriminadas prisões, a ter 
de partir para a clandestinidade e para o exílio distante, em muitos casos sem regresso e noutros casos terminando 
com a Revolução de 25 de Abril de 1974. 
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principalmente contra a sua população de origem europeia e africanos instruídos, cujas 

vozes tinham reivindicado a autonomização política. O regime procurava paralisar a 

acção daqueles que se tinham manifestado, mantendo o território sob um aparente 

silêncio político, visando, a outro nível, calar a voz do seu representante17 nas instâncias 

superiores, na metrópole, numa tentativa de fracassar qualquer rebelião contra a sua 

administração. 

Em consequência da acção empreendida pelo regime surgiu, por parte da sociedade 

africana, uma onda de sentimentos contrários aos valores da «portugalidade». Dos 

portugueses originários da metrópole muitos, para além da ligação à terra, mantinham 

um crescente amor, onde, também, haviam lançado raízes da sua continuidade biológica 

de diversas gerações18. Ernesto Lara Filho, nascido em 1932, era disso um testemunho 

vivo como espectador e participante em face da aprendizagem. 

Desta forma, na tentativa de controlar o Estado Colonial, ao invés, as elites dos 

partidos registaram um fracasso político, no que significava o seu desmembramento na 

defesa dos seus interesses económicos e políticos contra o regime da ditadura. Esta 

situação deveu-se, pelas estratégias seguidas que evidenciaram, em primeiro lugar, ao 

facto de se acreditar na queda do regime da ditadura pelo voto nas eleições e, em 

                                                 

17O Capitão Henrique Galvão antigo Governador do Distrito da Huíla, Inspector dos Serviços Coloniais estabelecido 
na colónia desde 1930, mantinha fortes ligações políticas, sociais e pessoais com elites brancas de Angola ao mesmo 
tempo cada vez mais distantes do governo da ditadura. Era, em 1945, como deputado na Assembleia da República a 
expectativa política dos colonos ao tomar de forma intransigente a sua defesa e dos seus interesses políticos e 
económicos. Nesta sua acção não se escusou em participar na defesa da Igreja Angolana na pessoa do seu Arcebispo, 
quando, em 1948, este foi acusado numa campanha difamatória na metrópole de falta de patriotismo. Do mesmo 
modo deixou de denunciar ao mundo a falta de assistência médica a que estavam sujeitos os africanos relacionando 
esta questão com a sua fraca densidade demográfica. Acusou o governo central responsabilizando-o pelo atraso 
económico, social e cultural de Angola, salientando o Ministério das Colónias na incapacidade para a resolução dos 
problemas do território. No fundo um alerta à comunidade internacional da inoperância e inércia do colonialismo 
português face às situações. Pelo apoio recebido e reconhecimento internacional valeu-lhe o afastamento da política, 
a prisão, a evasão e o exílio no estrangeiro.  
18 Importa referir que o povoamento português nas colónias se verificou sob a capa de uma pertença territorial. Ao 
deslocarem para as colónias intencionalmente as populações oriundas da metrópole, as entidades governamentais 
faziam-no com o sentido de que permaneciam em território português. Daí, a razão pela qual nos colonatos se 
encontravam nomes como: Vila de Folgares (Capelongo), Sta Comba Dão (Waku-Kungu), para apenas serem citados 
alguns casos.  
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segundo lugar, porque, consoante estes, do escrutínio resultaria a vitória dos 

republicanos liberais que, de imediato, procederiam à instalação de uma democracia 

liberal o que lhes permitiria pensar na autonomia como destino para a colónia. 

Tanto num como noutro caso, dos acontecimentos registados apenas resultaria uma 

maior dependência da sociedade portuguesa. Uma das consequências foi ter sobressaído 

uma incapacidade em imprimir uma política de acordo com a realidade local que 

pudesse alguma vez servir aos interesses genuínos da sociedade angolana. Queria de 

certo modo indicar que os portugueses, pela responsabilidade dos destinos da actividade 

produtiva da colónia, e angolanos como parte integrante do problema, não conseguiam 

ou não saberiam viver sem contar com o apoio das estruturas políticas, económicas, 

culturais e sociais da metrópole. 

Ficava patente que os portugueses em África não conseguiam desenvolver políticas 

que visassem os seus exclusivos proveitos, ou seja, de ruptura em relação à metrópole 

muito se devendo também à intervenção da polícia que procurava, por todos os meios, 

não só impedir que tal acontecesse, como também aproveitava para, desse modo, 

reforçar as suas intenções políticas e a sua autoridade que era contrária à autonomia das 

colónias e sempre na defesa dos desígnios do regime. 

Como consequência desta situação registou-se uma acção do governo, contrária 

aos interesses dos portugueses e angolanos manifestantes do protesto contra a política 

colonial da ditadura. Concretizou a sua actuação, no capítulo económico, com um cerco 

mais a apertado na subordinação da capacidade empreendedora dos angolanos às 

conveniências da metrópole, levando-os, portugueses e os angolanos activos da colónia, 

a evidenciarem uma atitude firme contra a política imperial do regime. Em caso 

extremo, numa natural reacção às políticas introduzidas, acabaria por conduzir ao 
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ideário do nacionalismo. 

Sobre o sentimento de revolta que despertou a indignação da população contra o 

regime pela política então seguida, Afonso Costa Valdez Thomaz dos Santos viria a 

demonstrar na sua análise, os efeitos da reacção da colonização portuguesa em Angola: 

 
Um reduzido número de colonos que embarcaram para África nos primeiros anos deste 
século (século XX, acrescentamos nós) formam a verdadeira gente de Angola. Aquela 
entre a qual devem procurar-se as rudimentares e hesitantes afirmações de uma 
mentalidade branca enquadrada nos vastos horizontes africanos19.  
 
 
 

 Sob o ponto de vista do olhar atento de um metropolitano, aqueles portugueses 

traduziam o reconhecimento da africanização do homem europeu. 

Ainda, sobre a relação sentimental desses portugueses face à sua posição com 

relação à metrópole, diz o mesmo autor que 

 
[...] O sentimento dos euro-africanos do Sul, que há três ou quatro gerações são angolanos, 
é primordialmente por Angola. O amor pela metrópole não conta muito nos seus corações 
[...] ”20 
 
 
 

Se sucedia, deste modo, pensamos que a acontecer qualquer acto repressivo ou 

considerado como tal, por parte do governo da metrópole, facilmente seria entendido 

nas colónias de forma menos positiva. 

Ernesto Lara Filho para além de exemplo e testemunho vivo daquelas gerações de 

portugueses, mais incisivo no comentário escreveria sobre a mesma questão, anos mais 

tarde e já do exílio, em 1962, numa das suas cartas dirigida a sua Mãe: 

 
[...] não quero mal aos portugueses. Nem ao Povo Português. Quero sim, muito mal ao 

                                                 

19 Afonso Costa Valdez Thomaz dos Santos, Angola: Coração do Império, Lisboa, Agência Geral das Colónias.1945. 
p.37.  
20 Id., p.54.  



13 

Governo da Nação e agora já não gosto dessa bandeira que tremula nos mastros de Angola 
como símbolo do ocupante. Tenho outra bandeira e disse-o ao Paizito quando íamos a sair 
do Palácio onde um Governador não me quis receber: ” Perdi a fé na tua bandeira, 
Paizito!” – guarda-a para ti e respeita-a que eu não a quero mais para mim21. 
 
 
 

 A metrópole reconhecendo essa realidade entendeu iniciar algumas modificações. 

Como iniciativa acedeu a promulgar uma política de mudança nos anos 50, à qual se 

associam diversas intervenções por parte do Estado Novo, como a revogação do Acto 

Colonial p.ex., que foi, também, nesse gesto acompanhado de outras tantas alterações 

na sua forma discursiva22. Noutra perspectiva, nessa década o problema da colonização 

dos territórios considerados ultramarinos pelo Acto Colonial era entendido pelo regime 

do Estado Novo como uma solução para o problema do aumento do desemprego que 

existia e poderia vir a aumentar, baseado num pressuposto que indicava um hipotético 

excedente demográfico na metrópole. 

As primeiras alterações doutrinárias e legislativas, acompanhadas de um novo plano 

de desenvolvimento económico e social, conjugado pelos denominados “Planos de 

Fomento”, para Angola e Moçambique, tiveram lugar com vista à legitimação e 

manutenção dos territórios ultramarinos como uma parte do território nacional 

consideradas, então, como Províncias Ultramarinas. 

Era preocupante para Portugal a necessidade de ter que implementar, em Angola e 

Moçambique, políticas de povoamento23. O governo do Estado Novo, como referimos, 

                                                 

21 A carta de ELF data de Paris, 18/02/1963, foi apreendida pela PIDE, AN-TT, Arquivo PIDE /DGS, Ernesto Pires 
Barreto de Lara ou Ernesto Lara Filho, Procº 61- CI (2).  
22 São deste período as alterações de «Império Colonial» para «Territórios do Ultramar» ou, ainda, de «Colónias» 
para «Províncias Ultramarinas». Com estas posições o Estado Novo assumia Portugal perante o mundo com uma 
nova territorialidade composta por províncias europeias e ultramarinas, escusando-se em admitir qualquer ingerência 
da comunidade internacional quanto ao seu território geográfico.  
23 Vozes discordantes como Mendes Correia, em 1952, que considerava “ [...] um crime criar em África legiões de 
poor whites, farrapos humanos, degradados a uma condição mais miserável do que a dos negros mais rudes e 
atrasados [...] ”. Também, em 1958, defendia Homem de Melo na Assembleia Nacional que “ [...] Em Portugal não 
há excedente demográfico mas desencontro entre a evolução da população e o progresso económico [...] ”. Como 
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partia de uma análise que se fundamentava na existência de um excesso demográfico. 

Desta situação resultou o envio controlado de contingentes de desempregados rurais, 

sem uma referente preparação intelectual ou cultural, de metropolitanos para as 

colónias.  

No comércio estabelecido por Portugal nos mercados internacionais, de alguns 

produtos exportados das colónias24, tornou-se visível a subida generalizada nos preços e 

nas cotações que os convertiam, por esse facto, em pólos de atracção para investimentos 

de interesses de alguns grupos económicos e de empresários estrangeiros. Na realidade, 

esta intenção representava uma evidência lógica e irreversível, a do desenvolvimento 

dos territórios africanos. Porém, não era esta a visão do governo na metrópole. 

Com a situação criada em 1955 e no quadro da nova reforma implementada (Acto 

Colonial), o Estado Novo empreendeu ainda uma série de medidas com vista a uma 

intervenção no controlo do comércio externo das ex-colónias: aplicou na economia a 

política impositiva na manutenção de preços baixos para o mercado interno; determinou 

para as colónias a intensificação da monocultura; facilitou a industrialização colonial, 

mas sob determinadas condições sempre tendentes a uma dependência dos monopólios 

industriais e do sector bancário, instalados na metrópole; procedeu à formação de 

colonatos transferindo principalmente do interior e das grandes cidades da metrópole 

para as ex-colónias, denominadas agora províncias ultramarinas, uma grande parte da 

população activa que se achava no desemprego. E, quanto a estas, também fez deslocar 

                                                                                                                                               

forma para atrair os metropolitanos para o ultramar argumentava que ”[...] o povoamento surgirá naturalmente e com 
ele os fluxos de novos capitais e iniciativas. Se o Estado insistir e continuar a transportar a miséria do Minho ou de 
Trás-os-Montes para qualquer ponto de Angola e Moçambique, poderá criar correntes migratórias fictícias e 
alimentará ilusões de onerosa verificação. Povoará momentânea e modestamente o território, mas não realizará obra 
colonizadora. [...] Estas posições manifestadas em épocas distintas realçam bem as preocupações e intenções assim 
como a qualidade da emigração enviada para as colónias para o que considerava ser a acção colonizadora. 
24 Cláudia Castelo, Passagens para África, o Povoamento de Angola e Moçambique com naturais da Metrópole 
(1920-1974), Afrontamento, 2007, p.109. Refere-nos sobre este assunto que ” [...] Angola vende diamantes (a sua 
principal exportação), milho, açúcar, café, algodão, feijão, sisal, óleo de palma. [...] ” 
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trabalhadores rurais e do interior para outras zonas do território carenciadas em meios 

produtivos contribuindo, com essas medidas radicalizadas, para autênticos dramas 

sociais e familiares. 

Quase em simultâneo, e como seria de esperar, não apenas pela acção da repressão 

policial mas também pelas medidas adoptadas, emergia e avolumava-se cada vez mais, 

o descontentamento daqueles trabalhadores. O mesmo se verificou com os pequenos e 

médios empresários. Não podiam estar satisfeitos com o prejuízo que lhes causava a 

política restritiva de preços determinada pelo novo quadro político, quando previamente 

sabiam que os seus negócios dependiam da evolução do mercado interno. Na verdade, o 

comércio apresentava-se ineficaz pela maior dependência e burocracia, instituídas. 

Emergida da acção desenvolvida pela política do regime da metrópole, cresceu, 

principalmente nos anos 50, como um efeito contrário e semelhante ao registado no 

início do século passado, uma voz da «africanidade» patente na imprensa, revelada 

agora principalmente na poesia de evocação, de lamento, de denúncia e de rejeição 

onde, a crónica teve em homens como A. Bobella Mota, Luís Fontoura, Charulla de 

Azevedo e Ernesto Lara Filho, entre outros, um discurso de maior agudeza. Desta vez a 

rejeição às coisas que vinham de fora25, sobretudo da «portugalidade», eram reforçadas 

por uma voz com sentido opositivo. Não era apenas de carácter cultural. 

Tratou-se de um discurso contaminado por um determinado carácter ideológico que 

no tempo se foi caracterizando numa tónica, como referimos, assente em convicções 

nacionalistas já que impunha sem reservas na sua forma narrativa a separação da 

                                                 

25 Nestas circunstâncias pode levar-nos concluir que se tratou duma actividade recriada em torno do que foi o 
nativismo surgido nos séculos XVIII e XIX pela mão de brasileiros e liberais portugueses degradados e condenados 
em Angola. Porém, em meados do século XX, os resultados eram diferentes. Pela estrutura e pela forma apresentava 
semelhanças mais condizentes com as características das crónicas surgidas no início do século XX, onde para além da 
rejeição das coisas de fora se demarcava uma onda de exaltação dos valores locais como factor de unidade identitária 
contribuindo dessa forma para um ascendente nacionalismo.     
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metrópole ou a autodeterminação da província como forma de solução para os 

problemas na província. 

 

 

2. Prática cultural e jornalística 

 

Pode-se dizer que, com a instalação do ensino secundário26, passaram a existir as 

condições básicas, essenciais, para uma formação escolar conducente ao surgimento e 

dinamização da actividade intelectual de expressão escrita de qualidade e de melhor 

desenvolvimento de ideias e de criação literária  

À semelhança do que aconteceu com Ernesto Lara, entendemos que os angolanos 

para prosseguir os seus estudos superiores, na fase da adolescência, tinham de se 

deslocar para a metrópole. Facilmente compreendemos que depois da segunda guerra 

mundial, se confirme a deslocação de um enorme fluxo de estudantes, principalmente 

de Angola para a Metrópole. Eram movidos pelas razões anteriormente descritas 

também, por compreenderem a importância duma aprendizagem motivada pela pressão 

da nova colonização e da necessidade que se sentia na modernização do espectro 

económico por que passava a colónia. 

Não esqueceram os que ficaram. Dessa ligação cresceu um elo através da escrita, 

por carta, ou mesmo pela notícia transmitida pela comunicação social, dando conta aos 

ausentes, da forma como era sentido e vivido o quotidiano na terra deixada. Então, 

                                                 

26A instalação do primeiro Liceu Oficial em Angola, o Liceu Salvador Correia data de 1919 e foi implantado em 
Luanda.   
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longe da terra, organizados em torno de grupos expressos em movimento estudantil27, 

cresciam sentimentos de regresso, de nostalgia, de saudade, de desejo, sobretudo, de 

esperança e de mudança face aos contactos com novos horizontes que os envolviam na 

Europa democrática. 

Vivia-se um incremento na colonização e na implantação da nova fase do paradigma 

de desenvolvimento económico e social, agora internacionalmente impulsionado pela 

Guerra Fria, falava-se das dificuldades na capacidade de resposta às exigências do novo 

quadro de desenvolvimento, nas implicações das transformações, da integração da nova 

emigração e do respeito pela condição humana. 

Não eram, também, esquecidos outros factores como os da procura da identidade 

que se queria de raiz africana, aliás coincidentes com as novas correntes ideológicas que 

incendiavam as sociedades africanas e, por extensão, aqueles estudantes e contestatários 

exilados a viver em terras distantes no quadro em que se inseria Ernesto Lara Filho. 

O discurso de uns estava em consonância com o de outros, comum em alguns 

pontos. Em ambos os casos, nascia uma esperança de reencontro na terra que era sua 

mas que sabiam não era mais a mesma como a tinham deixado. A nostalgia, a tristeza e 

o reavivar desses espaços que se perdiam na memória e nos tempos da infância eram 

temáticas predilectas desses jovens escritores angolanos num e noutro espaço 

geográfico. 

Porém, numa forma geral, e de acordo com o referido antes, foi um acréscimo ao 

descontentamento existente, baseado numa oposição radical ao principal inimigo 

definido como sendo o colonialismo e, em alguns casos, os seus governos. A discórdia 

                                                 

27 Estamos a referir os casos da Casa de Angola e, posteriormente, da Casa dos Estudantes do Império (C.E.I.). Pode, 
ainda, falar-se da existência do CEA, Centro de Estudos Africanos, fundado em Lisboa em 1952 onde figuram nomes 
de Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Pinto de Andrade e Francisco José Tenreiro. 
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foi basicamente concretizada pelo discurso, falado e escrito que, a seu tempo, acabaria 

por evidenciar o extremar de posições que definitivamente conduziram, nuns casos de 

forma pacífica, noutros casos pela força, às independências nacionais constituindo-se, 

por essa via, em novos estados africanos.  

O tempo de Ernesto Lara Filho nos anos 50, foi determinado por um período que se 

considerou designar como sendo da descolonização cultural28. Essencialmente marcado 

por uma escrita de alguma vitalidade, contagiada por uma não menos reacção ideológica 

contra uma cultura colonialista29, acabou por se associar principalmente à música30 e às 

artes plásticas, nestas incluindo a pintura, a dança e o teatro como forma de expressão 

artística. Pelo tempo e pela forma como vieram a decorrer as várias fases destas séries, 

podemos tomar este processo como um complexo e lento processo de amadurecimento 

e de desenvolvimento cultural. 

Vimos que a repressão policial desencadeada desde os finais de 45 se, por um lado, 

silenciou uma parte da sociedade angolana, por outro lado não evitou que uma minoria 

se mantivesse activa, e se mostrasse firme no seu propósito em lutar contra esse o poder 

da ditadura. Com a atitude tomada, conseguiu desencadear um crescente extremar de 

posições acentuado pela intolerância do regime e pela contestação popular à sua 

legalidade. A fraqueza revelada pela sociedade angolana no confronto de posições 

contra o regime na década do pós segunda guerra fez, no entanto, levantar a voz dos 

                                                 

28 Entendemos por processo de descolonização cultural o movimento impulsionado pelos intelectuais angolanos e do 
qual faziam parte os escritores que viviam na ânsia de se afirmarem como um produto «autêntico» que não sendo 
genuíno se identificava como sendo da voz e da cor local. Tinham como objectivo, segundo aqueles, a procura e a 
afirmação dos valores que constituiriam a identidade nacional. 
Não podemos, também, deixar de referir o discurso nacionalista que enxergava a certa altura uma dose de política e 
que se manifestou na escrita de alguma poesia e pequenos contos e num certo jornalismo panfletário de origem 
partidário.  
29 Por oposição à que os naturais vinham designando por cultura ultramarina. 
30 Podemos destacar a acção dos grupos de canto N’Gola Ritmos e Negoleiros do Ritmo surgidos em Luanda e do 
caso do pintor Roberto Silva ocorrido em Benguela e a quem, naquela época, Cruzeiro Seixas tecia os maiores 
elogios. 
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jovens que instruídos pelos mestres da educação e da cultura portuguesa nas colónias, se 

rebelaram e mostraram ser capazes de enfrentar o poder do regime. 

Do que teria sido a actividade nas colónias, em 1948, encontrou eco na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem que consigna a autodeterminação como um direito 

fundamental dos povos. Nesta linha a Organização das Nações Unidas, atribuía, às 

potências coloniais, o dever e a obrigação de preparem as independências nos territórios 

sob sua directa administração. A conferência de Bandung viria a ser anos mais tarde, em 

1955, o corolário da intervenção dos povos em situação colonial, asiáticos e africanos, 

relembrando os seus mais altos desígnios de liberdade e ao mesmo tempo do seu direito 

à autodeterminação. 

É dentro deste contexto e com as vozes opositoras sendo silenciadas, que no dizer 

do ensaísta e sociólogo Mário de Andrade, se entende, 

 
[…] as gerações do pós-guerra reexaminarem o problema da cultura à luz das forças em 
presença e em conflito, na situação colonial. […] Daí que em finais dos anos 40, num 
movimento de renovação intelectual pretensamente caracterizado pela [...] reflexão sobre o 
processo histórico e pela contestação dos «valores» admitidos31 
 
 
 

tivesse surgido um grupo de jovens com a intenção de renovar  o que foram as bases 

para o sistema literário angolano. 

 De Viriato da Cruz, poeta mestiço angolano, partiu a proposta teórica e estética 

desse movimento cultural, que ficou conhecido na sociedade angolana por «Vamos 

descobrir Angola!». Surgido em Luanda no decurso do ano de 1948, foi incentivado por 

um grupo de professores e estudantes do Liceu Salvador Correia e acabou integrando a 

força de intelectuais da sociedade luandense. 

                                                 

31Mário de Andrade, in Antologia Temática de Poesia Africana 1, na noite grávida de punhais, Praia, Instituto 
Caboverdeano do Livro, 1980, p.6. (3ª ed.). 



20 

Acerca do que escreveu aquele poeta sobre o que deveria ser o movimento, Mário 

de Andrade, anota que: 

 
[...] deveria retomar, mas sobretudo com outros métodos, o espírito combativo dos 
escritores africanos dos fins do século XIX e dos princípios do actual. Esse movimento 
combatia o respeito exagerado pelos valores culturais do Ocidente (muitos dos quais 
caducos); incitava os jovens a redescobrir Angola em todos os seus aspectos através dum 
trabalho colectivo e organizado; exortava a produzir-se para o povo; solicitava o estudo das 
modernas correntes culturais estrangeiras, mas com o fim de repensar e nacionalizar as 
suas criações positivas e válidas; exigia a expressão dos interesses populares e da autêntica 
natureza africana, mas sem que se fizesse nenhuma concessão à sede de exotismo 
colonialista. Tudo deveria basear-se no senso estético, na inteligência, na vontade e na 
razão africanas. 
 
 
 

Nessa perspectiva resultou uma dinâmica em torno de objectivos culturais de 

incidência literária, na sociedade angolana que viu surgir o «Movimento dos Novos 

Intelectuais Angolanos»32 e, com este, o aparecimento da revista Mensagem, como o 

órgão oficial de comunicação social da Associação dos Naturais de Angola, publicado 

em Luanda no princípio da década de 50, que constituiu, no dizer de Francisco Soares, 

[…] o arranque de um definido nacionalismo literário, e da viragem definitiva para a 

modernização da poesia angolana […]33. 

Naquele documento vinham, afinal, definidas a forma e o carácter de conteúdos 

que deveriam constar numa literatura que se queria angolana. Deixava antever que a 

década de 50 iria passar por um período literário importante, de descolonização cultural, 

e determinante para os propósitos nacionalistas, o que na realidade aconteceu, com a 

acção difundida pelos movimentos da Mensagem e dos que se lhe seguiram e ficaram 

conhecidos por Cultura I e II. Estes órgãos teriam incentivado os jovens no capítulo da 

                                                 

32 Também designado por «Movimento dos Novos Intelectuais de Angola». 
33 Francisco Soares, Notícia da Literatura Angolana, IN-CM, 2001, p.174. 
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consciencialização e da formação e os intelectuais angolanos34, num quadro de valores 

que adoptaram como seus e se tornaram em desígnios para uma identidade nacional. 

A tese desenvolvida por Alberto Carvalho, no que se refere à acção desencadeada 

pelo «Movimento dos Novos Intelectuais Angolanos» sob o lema Vamos descobrir 

Angola!, afirma que por acção directa da sua actividade “[…] abria-se a sequência mais 

complexa de todas as que compõem a historiografia angolana […]”35. No nosso caso 

não em relação às conotações que a palavra “descobrir” possa trazer mas, citando o 

mesmo autor, pelos percursos encetados onde 

 
[…] as novas gerações que se incumbiam de experimentar as soluções mais correctas 
apenas precisariam de utilizar uma hermenêutica afim da já utilizada pelos brasileiros e 
pelos cabo-verdianos, ressalvadas naturalmente as suas específicas diferenças36. 
 
 
 

 No entanto, não pertencendo à fase do «Movimento dos Novos Intelectuais 

Angolanos», Ernesto Lara Filho foi naquela linha, pouco tempo depois, um dos 

precursores do movimento da Cultura II37, e da qual cedo se afastou, seguindo o seu 

próprio trajecto. Tal como outros escritores do seu tempo, em consonância com os 

acontecimentos culturais registados no final da década anterior, deixou-se “[…] 

deslumbrar pela epifania do fazer individual quando equaciona o ponto a que, 
                                                 

34 Naturais filhos de angolanos e naturais filhos de colonos, conduzidos nesses objectivos pela não menos jovem 
classe de professores residentes e que se encontravam a leccionar nas principais cidades. Não podemos por isso 
esquecer o papel da Sociedade Cultural de Angola. 
35Alberto Carvalho, “ A Propósito de uma Historiografia Literária Angolana” in AAVV, Vértice, nº 55, Jul-Ago / 
1993, p. 13. 
36 Id., Ibid. 
37 Francisco Soares, id.,p.181. A respeito da sua proveniência escreve que este movimento Cultura II teria renascido 
do grupo da Mensagem de Luanda de onde, também, partiu a formação do grupo da Mensagem da C.E.I. que no 
entender de Manuel Ferreira, e passamos a citar, “ […] era acima de tudo, uma concepção doutrinária e empenhada 
da literatura, […] ” onde reinava um espírito de combate comum nos problemas e nas aspirações sentidas, no amor 
pela terra e pelas suas gentes com um mesmo objectivo traduzido na construção de uma nova e melhor sociedade. 
Também, num apontamento emitido por Mário António sobre o desempenho da Sociedade Cultural de Angola 
proprietária do jornal Cultura diz que “ […] importa ressaltar o papel desempenhado na modernização da cultura em 
Angola, que é comummente conhecido, a referência mais conhecida sendo o seu jornal, Cultura, de cuja segunda 
série mais se fala, pela participação nela de alguns dos escritores da Angola actual, esquecendo-se toda a sua primeira 
série, de longa e frutuosa actividade explicativa, pelo menos, do que viria a ser a sua sequência […] “ in Formação de 
Literatura Angolana, IN-CM, Lisboa, 1997, pp. 312-313. 
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simbolicamente, atribui a inauguração da modernidade angolana […]”38. 

 Invocou os autores brasileiros, sobretudo, da época, como elementos inspiradores 

da sua cultura literária39. Soube com algum mérito, no seu tempo, percorrer um caminho 

cronístico de forma singular, recorrendo aos padrões que citamos na linha definida por 

Alberto de Carvalho e que a seguir passaremos a descrever. 

 Nestas circunstâncias referimos a importância que significou para o escritor 

angolano o movimento modernista de 1922, no Brasil40, uma vez que escritores, 

políticos, comerciantes e militares brasileiros gozavam, desde há muito, um lugar 

privilegiado. No século anterior era manifesto a presença dos diversos estratos de 

brasileiros que no passado tinham deixado frutos, relacionados não só com as diversas 

actividades desenvolvidas como também pelos laços familiares constituídos. Este 

relacionamento vivido anteriormente teria proporcionado um convívio social e cultural, 

que não conseguiram passar despercebidos nos anos 50, do século XX, aos olhos de 

Ernesto Lara Filho. 

 

 

 3. Diálogos socioculturais (do séc. XVIII ao séc. XX) 

 

No passado a que nos referimos, a história da presença brasileira e da sua evolução em 

Luanda e Benguela foi um facto. Com esta informação pretendemos anotar que Ernesto 

Lara Filho não teria sido o único escritor e jornalista a agir impulsionado por factores 
                                                 

38 Alberto Carvalho, id., p.11. 
39 Manuel Ferreira, “A emergência da intertextualidade afro-brasileira” in O Discurso no Percurso Africano I, 
Lisboa, Plátano Editora, 1989, pp.139-146. Embora não especifique concretamente o caso de ELF, da sua leitura fica-
nos que não foi uma acção genuína na historiografia do sistema literário angolano.  
40 O escritor angolano, segundo Bessa Victor, “ […] tem um quadro que julga oferecer modelo ao objectivo da 
literatura africana, que é o da formação e o do carácter da literatura brasileira […] ”. In Mário António, A Formação 
da Literatura Angolana, (1851-1950), Lisboa, IN-CM, 1997, p.355. 
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socioculturais e políticos vindos da metrópole e do outro lado do Atlântico sul. Em 

gerações anteriores, enformaram a competência jornalística e literária, influenciados 

pelos autores e políticos brasileiros não esquecendo de sobremaneira a importância 

ideológica transmitida como um instrumento utilizado para a defesa das suas causas41. 

Também, como nos foi dado a perceber, quanto ao início do século, a aquisição de 

conhecimentos, conseguidos dos contactos anteriormente estabelecidos, já se tinha 

pautado de forma importante no “ […] exercício da polémica escrita e no domínio da 

técnica jornalística, revelando serem um poderoso meio de denúncia e usurpação 

praticada sobre os direitos da população em geral […]42. 

Esta prática de escrita, cujo prelúdio se associa à implantação do «Ultimato» e às 

transformações que se verificaram na sociedade angolana com o estabelecimento do 

novo paradigma económico, ocorreu pela mão de autodidactas e intelectuais de maior 

consciência liberal unidos aos interesses da burguesia local. Dessa forma ambas as 

partes souberam denunciar, através da escrita e do jornalismo, os colonos considerados 

mais conservadores e apologistas do trabalho forçado. A presença daqueles escritores 

originou o aparecimento de instituições e movimentos culturais43, sobretudo de aptidão 

literária que lhes permitiu ver outras motivações históricas e um prenúncio fundador. 

Na estrutura jornalística e literária, pelos motivos apontados, não é, pois, estranho 

que Lara Filho se possa ter tornado num seguidor da corrente brasileira que teve o seu 

                                                 

41 Alberto Carvalho, Id., p12. “ […] Mário de Andrade reconheceu por sua vez o interesse da cultura de fundo 
humanista, não apenas pontualmente reactiva, como poderia parecer a intervenção dos autores de Voz de Angola 
Clamando no Deserto, mas sistemática, anotando a propósito que « Des angolais liés à divers professions (prêtres, 
journalistes, fonctionnaires) (…) jouèrent dans la deuxième moitié du siècle XIX le rôle d´une véritable intelligentsia 
(…)  (contribuindo para a ) évolution de la conscience politique en Angola» […]”. 
42 Alberto Carvalho idem, p. 15. 
43 Casos da «Liga Africana», do «Partido pró-Angola», e da «Revolta de Catete». Estes movimentos surgiram entre 
os anos de 1919 e 1921. Como movimentos associativos e culturais é de realçar a «Liga Africana» e o «Grémio 
Africano» este fundado em 1929 onde sobressaíram ” […] uma liderança afirmativa da consciência e da vontade de 
sentido nacional, num exercício de competências que a formação escolar propiciara, à custa, todavia (insiste-se), do 
aprofundamento do fenómeno da transculturação que disfuncionaliza cada vez mais o sistema ancestral da oralidade 
[…]”. In Alberto Carvalho, id., p.15. 
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início praticamente no séc. XVIII e se prolongou pelos séculos seguintes em terras 

angolanas onde ainda permanecem marcas dessa presença.44 Destaca-se, naquele 

período, a permanência de personalidades oriundas do Brasil e de portugueses da 

metrópole, na qualidade de governadores, religiosos45 e até degredados, condenados por 

crimes políticos, de delito comum e de crimes considerados religiosos46.  

A sua presença na colónia, de um modo geral, viria a exercer uma influência 

determinante para a sociedade local, notória na divulgação das ideias liberais difundidas 

através de espaços próprios ali criados para tornar possível essa pretensão. Lançaram o 

debate ideológico em torno da questão da separação de Portugal, procurando convencer 

os africanos na importância da sua união ao Brasil. 

Certamente que os acontecimentos ocorridos em terras africanas não se resumem a 

simples actos isolados. Pode-se pensar em atitudes políticas consertadas. É importante 

reflectir sobre o facto do continente africano, durante o desenrolar do séc. XVIII, ter 

sofrido com o impacte das instabilidades políticas e sociais que tiveram directamente 

lugar nos continentes europeu e americano, ao ter que receber nos seus territórios os 

elementos considerados perturbadores da ordem social e política nos respectivos reinos. 

No caso dos hinterlands de Luanda e Benguela, as sociedades acabaram por se 

reenquadrar, dentro de um novo conceito sócio–ideológico trazido pelos deportados e 

                                                 

44 Sendo Angola o principal fornecedor de escravos para o Brasil não é difícil compreender a influência que a colónia 
sul-americana teria exercido nas margens de um e outro lado do Atlântico no período em que se desenrolou o 
comércio negreiro. Nesta posição acabou por exercer um importante domínio territorial na terra angolana nos sectores 
da sua actividade económica, social e política. Com efeito, desde o século XVII que se conhece na terra africana a 
presença de governadores oriundos do Brasil como João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros ambos heróis 
da libertação do Pernambuco no domínio holandês e, também, como foi o caso de dos seus sucessores João de 
Lencastre e Henrique Jacques de Magalhães em cujo mandato se desenrolou uma revolta do contingente brasileiro em 
Angola contra a substituição dos libongos (moeda angolana) pela moeda de origem europeia, no pagamento dos seus 
soldos. Foi o poeta brasileiro, da Baía, Gregório de Matos, degredado em Angola, quem com a sua intervenção teria 
mediado o conflito de forma positiva. 
45 Como foi o caso do Bispo originário do Pernambuco Frei Manuel de Santa Catarina e outros. 
46 Referimo-nos aos membros da maçonaria condenados pelas suas actividades e que deveriam ter chegado a África 
em meados do séc. XVIII, durante o reinado de D. João V. 
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degredados exilados que eram, na generalidade dos casos, provenientes do Brasil47 e da 

metrópole. 

Durante a primeira metade do séc. XIX, foram particularmente intensas as acções 

exercidas pela maçonaria, tanto através das lojas e clubes maçónicos como por parte das 

irmandades e confrarias48, referimo-nos aos casos de S. Pedro Gonçalves Telmo e de 

Nossa Senhora do Carmo, particularmente em Luanda, onde se integravam muitos 

angolanos e brasileiros que, por via do debate e da discussão49, difundiam entre os 

próprios “ […] novas visões do mundo e da sociedade estribadas nas “Luzes” e nas 

concepções liberais delas decorrentes, através de livros e de panfletos que circulavam, 

de mão em mão […] ”50. 

Embora essas reacções acontecessem em solo africano muito pela acção directa da 

actividade política estabelecida por aqueles elementos, no entender de Mário António, 

em Angola “ […] o seu conteúdo é total e simplesmente cultural e é assim que nos 

parece abranger quase toda a literatura do século XIX em Angola, designadamente a sua 

                                                 

47 Estamos a falar de uma elite de brasileiros inconformados com a governação. Alguns “[ (…) condenados ao 
degredo perpétuo no seu território, pela sua participação na Inconfidência Mineira de 1789, neles se destacando o Dr. 
José Álvares Maciel, o sargento-mor Luís Vaz de Toledo e Pisa, o coronel de cavalaria Inácio José de Alvarenga 
Peixoto, o tenente-coronel de cavalaria Domingos de Abreu Vieira, o tenente-coronel do regimento de dragões 
Francisco de Paula Freire de Andrade e o coronel Francisco António de Oliveira Lopes (…). Ainda, sobre este 
assunto escreve o mesmo autor (…) Desembarcaram todos eles aqui - um em Benguela e os restantes em Luanda – 
portadores de cartas de recomendação de amigos seus no Brasil para amigos destes vivendo em Angola, caso por 
exemplo do Abreu Vieira que veio recomendado a João Isidoro da Silva Regadas por um comerciante do Rio de 
Janeiro, que ali possuía uma loja de venda por atacado e dava pelo nome de António Jacinto Machado e era 
geralmente conhecido como declarado maçon. (…) Relacionando a presença destes em Angola  com a situação que 
se vivia, escreve aquele historiador angolano (…) ao contrário do que todas as aparências indicam, deverá ser 
entendida não como uma presença de todo pacífica e sem realce (…)]” Carlos Pacheco in José da  Silva Maia 
Ferreira , O Homem e a sua Época, Luanda, União dos Escritores Angolanos,1990, pp. 103-104. 
48 Estas instituições que, desde o século XVIII, proliferavam por Luanda não cumpriram apenas o seu plano religioso 
mas enveredaram por intervir, também, de certa maneira, na acção política, embora não tivessem causado sobre a 
sociedade local os efeitos que marcaram a acção da maçonaria que se definia, conforme escreve Carlos Pacheco e 
citando Paul Hazard “ […] pelo propósito de transformar a sociedade mediante o exercício da liberdade política; pela 
guerra sem quartel aos tiranos, aos déspotas e aos privilégios […]. Id., Ibid.. 
49 Conclui a este respeito, o historiador angolano, Carlos Pacheco, id., p.99 “ […] O desígnio das pessoas então era 
efectivamente associarem-se em busca de uma identidade de opiniões e definirem a doutrina que as personalizaria 
como grupo […] ”. 
50 Id. Ibid., Contrastava, com estas duas, a Irmandade de Santa Cruz dominada por portugueses que a administravam 
na defesa dos seus interesses e de forma elitista cujos membros constituíam as bases das instituições coloniais. 
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imprensa […] ”51.  

Por tais motivos, encontramos na imprensa as primeiras manifestações consideradas 

literárias para a sua história onde pode, também, comprovar-se o carácter interventivo, 

de zelo e de defesa dos interesses dos «filhos da terra». Não é demais dizer que o 

jornalismo, por esses tempos, se constituiu num verdadeiro espaço de amplo convívio 

social. Exerceu, para além disso, uma grande influência na formação intelectual da 

sociedade e, por vezes, especializado, apresentou-se ora com um carácter religioso, ora 

de manifesto interesse pela área das culturas africanas onde se podiam ler questões de 

linguística, história e etnografia. 

Quando por pressão do «Ultimato» inglês, a imprensa angolana (não se mantendo 

alheada), marcou a sua presença de maneiras quase opostas, quer servindo a autoridade 

colonial, quer de forma contrária e persistente, evidenciando-se anticolonial, “ […] 

nesses jornais, com directores, redactores e colaboradores africanos ou europeus – a 

maioria deles estava, como não podia deixar de estar, com os segundos –, apareceram as 

primeiras manifestações literárias traduzindo um protonacionalismo de Angola […] ”52. 

Assunto que, pela relação e importância com o tema, se constitui em oportunidade para 

fazermos uma breve incursão. 

Angola, apesar da dependência política e administrativa de Portugal, conservava-se 

intimamente ligada ao Brasil para onde fornecia mão-de-obra escrava como produto de 

exportação que se tinha tornado indispensável no desenvolvimento económico da 

                                                 

51 Mário António Fernandes de Oliveira, A Formação da Literatura Angolana (1851-1950), Lisboa, nº13 IN-CM, 
1997, p.16. 
52 Id. Ibid., p.18.  
Achamos conveniente considerar a formação da palavra composta, proto+nacionalismo, formada pelas palavras proto 
(Gr. prôto)= primeira, anterior, e nacionalismo. Neste raciocínio compreende-se que se queira referir à existência de 
um tempo que considera ser antes do nacionalismo. Nessa base pudemos concluir que segundo Mário António foram 
três os períodos culturais que existiram em Angola até ao início do Século XX: o Nativismo, o Protonacionalismo e o 
Nacionalismo.       
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colónia sul-americana. O Brasil, movido pela importância adquirida, aproveitou, de 

certa maneira com a concordância portuguesa, para estabelecer o controlo do Atlântico 

Sul por onde circulava o tráfico negreiro. Esta situação que vinha acontecendo desde o 

século XVII, prolongou-se até depois da sua separação de Portugal, em 1822. Teria 

vindo a perder esse poder, na sequência do encerramento dos seus portos com a 

interdição do desembarque de escravos provenientes da costa africana, o que aconteceu 

por volta do ano 1850, após a abolição da escravatura. 

Do factor preferencial, como vimos, resultou um ascendente proveniente da região 

sul-americana de origem sócio-cultural, político, económico e religioso. Por esta razão, 

poder-se-ia encontrar nos hinterlands de Luanda e Benguela uma actividade político-

cultural, semelhante à vivida na corte no Brasil ou nas cortes na Europa, e que era 

alimentada “ […] pela intensificação dos contactos decorrentes da expansão comercial 

angolano-daomeano-brasileira durante a primeira década do século XIX […] ”53. 

Devido a esta posição, a ausência de Portugal metropolitano era cada vez mais sentida, 

e disso se queixavam os habitantes angolanos. A falta de notícias da metrópole, assim 

como a ausência de navios provenientes de Portugal54, eram uma realidade confirmada 

pelos residentes em terra africana. 

Não deixou por isso de ser significativo que, de há muito, o Brasil exercesse um 

                                                 

53 José Marques Guimarães, A Difusão do Nativismo nas Colónias Portuguesas de África, Lisboa, África Debate, 
2006, pp.238-9. O autor, citando Carlos Pacheco, revela-nos que, nos navios além de escravos e mercadorias, “ […] 
vinham igualmente para Angola livros e jornais – estes últimos sobretudo em grande profusão. Não faltavam também 
aqueles papéis que, pelo seu teor, eram classificados de revolucionários e incendiários e que muitos abalos e 
inquietudes provocavam nos governantes – como os que, por exemplo, em 1817 Luís da Mota Feio mandou 
apreender, provenientes de Pernambuco e destinados através do bergantim “Regeneração” e do seu mestre, ao juiz de 
fora de Luanda, Manuel Leite de Faria, ao tempo ouvidor interino, o qual foi descoberto por andar a propalar junto de 
personalidades gradas da terra e de mais pessoas as máximas contidas nos referidos papéis […] ”.  
54 Id. Ibid., p.239. Em carta assinada e enviada para a metrópole por António José Cabral de Melo Pinto, primeiro 
genro de D. Ana Joaquina dos Santos, desembarcado como degredado em Luanda em Agosto de 1827 comprova esta 
notada ausência: «Continua a desgraçada falta de notícias de Lisboa não aparecendo um só navio com bandeira 
Portuguesa: vêm de toda a parte, menos de Portugal, de maneira que por Semelhante falta, e pelo abandono em que 
têm este Reino, ninguém poderá dizer que é pertença de Portugal».  
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determinado ascendente sobre aquele espaço geográfico. É de mencionar ainda, como 

atrás referimos, que por parte dos políticos condenados e exilados55, dos liberais e 

maçónicos do Rio de Janeiro, vinham aspirações políticas e ideológicas liberais que se 

pautavam pela separação de Angola, de Portugal e a sua união ao Brasil56. Sem nunca o 

conseguirem, a verdade é que, passado pouco tempo da separação de Portugal, o Brasil 

tornou-se no local de refúgio dos que em Angola eram perseguidos por conflitos 

políticos ou “ […] por neles simplesmente se terem achado livros proibidos. […] ”57 . 

A influência que assim se exerceu, para além da concordância da Coroa Portuguesa, 

foi ampliada também, como referimos, por via da presença no território dos políticos 

condenados por actos considerados rebeldes. E todos estes factores se repercutem na 

ideologia da geração de Ernesto Lara Filho. Aliás, não deixa de ser útil uma chamada de 

atenção, devido às repercussões que tiveram sobre o desenvolvimento da consciência 

dos “filhos da terra” angolana, os casos de Nativismo brasileiro, p.ex., a Inconfidência 

Mineira de 1789, a Conspiração dos Suassuna em 1801 e a Revolução Pernambucana de 

1817, até à Independência de 1822, a partir do qual os seus integrantes se tornaram em 

defensores das liberdades públicas, como liberais e maçónicos no Rio de Janeiro.  

Pelo que nos foi dado perceber pela investigação que empreendemos, deve-se dizer 

que a influência exercida sobre os africanos, no século XVIII e parte do século XIX, se 

desenvolvia durante a permanência, principalmente de brasileiros e alguns europeus, e 

que se pautava pela separação de Portugal e pela posterior ligação ao Brasil, como tendo 

sido fruto de uma actividade cultural. Para além do interesse económico e político que 
                                                 

55 Pela sua participação na Inconfidência Mineira de 1789, passando pela Conspiração dos Suassuna em 1801 e pela 
Revolução Pernambucana de 1817, até à separação de Portugal em 1822 data em que passaram a ser vistos na 
qualidade de defensores das liberdades públicas. 
56 Carlos Pacheco, José da Silva Maia Ferreira, O Homem e a sua época. Luanda, UEA, 1990, p.101. Não só pelos 
políticos mas também pelo Clero chegou a existir em solo angolano manifestações nesse sentido como as 
desenvolvidas pelo padre António Joaquim de Macedo desembarcado em Benguela por volta de 1822. 
57 Id., Ibid., pp.101-2. 
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representava para o território sul-americano, essa acção era sobretudo veiculada pela 

corrente cultural em foco no Brasil, nomeadamente de carácter nativista. Era através da 

sua impregnação cultural em vigor no continente sul-americano que os brasileiros 

canalizavam (e camuflavam) a defesa dos seus interesses contra o ascendente das ideias 

que predominava da Europa.  

O historiador Carlos Pacheco, para justificar as influências sobre obra e vida do 

também benguelense António da Silva Maia Ferreira, cita o nativismo como a principal 

artefacto cultural e define-o como se tratando da “ […] reacção aos valores de fora e, 

acto continuo, a afirmação dos valores locais […]“58. Como se pode ver, os valores de 

fora constituíam todos aqueles que eram importados do exterior ou que, mesmo sendo 

locais, eram interpretados pelos que chegavam do exterior de forma diferente do seu 

real contexto, neste caso não respeitando o padrão africano. 

Outras foram, certamente, as razões e, também, diferente o espaço temporal que 

conduziram o ensaísta e sociólogo Mário de Andrade a dizer que se tratava então de um 

protonacionalismo angolano, o que classificou ter acontecido nos finais do século XIX e 

que coincidiu com um período duma grande agitação cultural detectado na imprensa 

angolana Esta fase teria ocorrido após o «Ultimato», cerca de 1890. Depreende-se das 

sua posições que se teriam sucedido, distintamente, dois ou mais períodos culturais e 

históricos no que se pode considerar, globalmente, ser o espectro histórico-cultural de 

Angola até ao início do século XX. 

Ainda se pode ler na obra de Carlos Pacheco que em Angola “[…] O nacionalismo é 

historicamente posterior ao nativismo […]“59, facto que, de certa maneira, confirma 

                                                 

58 Carlos Pacheco, «O nativismo na poesia de José da Silva Maia Ferreira», in Nacionalismo e regionalismo nas 
literaturas lusófonas, Lisboa, Edições Cosmos, 1997, p.344. 
59 Carlos Pacheco, id., p. 342. 
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aquela teoria, faltando somente referir que o nacionalismo se efectivou na sociedade 

angolana e, só podia ser, com o imaginário de estado-(nação) devidamente consolidado 

pelas linhas de fronteira o que na realidade veio a acontecer em inícios do século XX60. 

Temos para nós que o nativismo representou, por via da influência dos inconfidentes 

e rebelados brasileiros, o protonacionalismo, em última análise, como consequência da 

aplicação do «Ultimatum», enquanto o nacionalismo seria uma forma de oposição às 

teorias racistas, surgidas da implementação do sistema colonial, ao mesmo tempo que se 

dava a destruição da sociedade burguesa que havia sido constituída por séculos de 

presença dos europeus nos hinterlands de Luanda-Benguela-Moçamedes, responsáveis 

no território africano de momentos culturais e históricos distintos. 

 

 

4. Jornalismo e criação  

 

Conhecedor destas realidades, sem deixar de relacioná-las, antes na prática as 

reunindo como um fundo de referências, Ernesto Lara Filho acaba de modelar os seus 

discursos da década de 1950 de certo modo legitimados pelo passado histórico que 

também reivindicava. Ou seja, com a sua escrita cumpriam-se, uma vez mais, os 

desígnios da história do seu tempo, ao recriar as marcas visíveis dum passado cultural 

cujo confronto se pautou pelo debate de ideias e, no capítulo cultural, pelas posições 

angolanas em diferentes épocas que podem cronologicamente ser hoje identificadas. 

Divergências foram, também, o que opôs a lógica do Estado colonial e os sucessivos 
                                                 

60 Para a definição de fronteiras do que viria a constituir o território angolano só em inícios do século XX ficou 
acordado definitivamente com Leopoldo I da Bélgica pelos argumentos que o monarca apresentava 
internacionalmente na defesa dos interesses que possuía no Reino do Congo.   
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movimentos culturais que se formaram e, com o andar do tempo, ajudaram a agudizar o 

discurso, na escrita que alguns interpretam apenas de sentido nacionalista, radicalizada 

por uma nova visão e optimismo, entretanto gerado pelos resultados do pós-guerra, 

como referimos. Não admira que os movimentos culturais e literários surgidos ainda em 

inícios dos anos 50 nos aparecessem de súbito relacionados com movimentos políticos 

deixando antever o que se passaria nos tempos que viriam depois. 

A importância de Ernesto Lara para a sociedade angolana do seu tempo deveu-se, 

antes de tudo o mais, ao resultado obtido da actividade desenvolvida como jornalista e, 

obviamente, como escritor, registado principalmente através do seu contributo ligado à 

causa cultural (inicialmente integrando o movimento da Cultura II de que cedo se 

afastou) onde se demarcou pela natureza do seu próprio projecto. Como consequência 

disso, a sua intervenção na imprensa revelou-se constituir um importante préstimo tanto 

na formação como na modernização do movimento cultural angolano da década de 

1950, para ele contribuindo como prosador e poeta. 

Foi, no entanto, como poeta que verificamos ser-lhe reconhecido um estatuto de 

homem das letras. Isto, após ter publicado o seu primeiro livro de poemas61. Até aí era 

apenas reconhecido na qualidade de jornalista e de repórter dos vários jornais a que 

pertencia, por vezes em simultâneo, onde conseguia granjear com as suas reportagens e 

crónicas a admiração dos leitores. Acreditamos que, com o passar do tempo, o prosador 

e jornalista de mérito terá o nome salvaguardado do risco do esquecimento. Realçamos 

este facto pela qualidade sua prestação como cronista em que ombreou com os nomes 

de maior prestígio da crónica angolana, nos mais importantes jornais, motivo para poder 

ser considerado também como um dos últimos e principais cronistas angolanos do que 
                                                 

61 Ernesto Lara Filho, Picada do Marimbondo, Colecção Bailundo, Nova Lisboa, 1961 in Manuel Ferreira, no reino 
de Caliban II, Plátano Editora, Lisboa, 1997, 2ª Volume, 3ª Edição p. 212. 
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seria denominado «jornalismo literário»62. 

Neste domínio deixou escola formada. Desenvolveu a sua carreira com um projecto 

a que aplicamos a designação de literário, atendendo a que ele próprio definiu, na sua 

primeira «Roda Gigante», a sua crónica como constituindo “ […] a paz de espírito, a 

companhia para aqueles que nos quatro cantos de Angola careciam de leitura […] ”. Por 

isso a interpretamos como veículo de cultura pela leitura, missão que seria, no fim de 

contas, a que pretendia desempenhar em proveito de todos os angolanos. 

Se nos quisermos debruçar sobre marcas de textualidade literária que corroborem o 

nosso ponto de vista sobre esta questão, podemos notar que, ao nível da sua produção, a 

sua escrita se reveste, no essencial, de muita imaginação e sensibilidade fundamentadas 

no registo de ocorrências ou de acontecimento. Dava aos dados da observação uma 

forma distinta do que seriam na realidade concreta, mas sem a iludir ou deturpar, ao 

mesmo tempo que os interpretava para que a realidade reflectisse os modos como 

pensava e sentia o mundo angolano em função do resto do mundo. 

Lara Filho, como nos diz o seu companheiro Rebelo de Andrade em «Saudades do 

Huambo»63, escrevia por puro prazer da escrita. Esta criada, sobretudo, no jornal, 

proporcionava-lhe um sentido comunicacional com os leitores que constituíam o seu 

universo literário. A sua escrita impregnada de um acto criativo dentro de uma 

subjectividade e singularidade próprias destacava-se por essa razão da designada escrita 

jornalística.  

Lara Filho pertence, no caso angolano, ao número de escritores que se estrearam na 

década de 50, no decurso de uma nova e crescente fase da colonização portuguesa ou se 

                                                 

62 Como vimos nos séculos anteriores, em Angola, o jornal proporcionou aos leitores para além da informação um 
conteúdo pedagógico e lúdico com características do texto literário. Daí que o jornal ocupasse durante alguns anos a 
função livreira.  
63 Inácio Rebelo de Andrade, Saudades do Huambo, Évora, Pendor, 1994, p.44. 
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preferirmos de um novo povoamento, unido a uma crença ideológica cimentada nos 

pilares de uma sociedade crioula em que cresceu relacionando-a com o potencial de 

riqueza e fertilidade do território angolano. Por todas essas razões, a sua atitude 

desenrolou-se numa corrente de pensamento humanista e liberal que teria surgido em 

finais do século XIX de certo modo ligada a práticas filantrópicas, cuja origem se 

pressupõe nos fundamentos do espírito das «Luzes» e que pugnava pelo 

desenvolvimento das colónias e, principalmente, das suas respectivas populações.  

Como referi, Lara Filho deixou Benguela e elegeu Luanda, por conveniência, como 

o local para a sua nova vida. Ali e no jornal, para além de ver proporcionados os 

contactos necessários à vida que pretendia, encontrou o espaço almejado para se 

manifestar culturalmente pela escrita da crónica. Se da língua e cultura portuguesa se 

serviu para viver e escrever, e de alguma forma para informar a comunidade angolana, 

não podemos ignorar a importância que representou para o domínio da sua escrita e da 

temática seleccionada a leitura de alguns escritores e cronistas brasileiros64. 

A crónica apresentava-se-lhe como um veículo de eleição, talvez, pela estrutura que 

a configurava65. Tratava-se de um meio ideal para a criação da sua escrita, dependendo, 

em alguns casos e como seria de esperar, de critérios meramente redactoriais. No 

periódico a notícia transformava-se em ponto de partida para uma viagem cronística 

cuja expressão assentava num contexto de característica urbano, rural ou mundano, e de 

intenção provocadora de sentimentos distintos, moralistas ou éticos, pedagógicos ou 

políticos, bastantes vezes plurifacetados, mas sempre actual na sua prestação. 

De todas as formas, a década de 50 representou para Ernesto Lara Filho o tempo de 

                                                 

64 De salientar entre os mais destacados prosadores e cronistas: Rubem Braga, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos, 
José Lins do Rego, Nasser e os também poetas Manuel Bandeira e Catullo Cearense.  
65 Referimo-nos ao género jornalístico de preocupações literárias. 
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nascer, crescer e o de se autonomizar na escrita. Mas também foi o tempo que marcou 

definitivamente a sua história de vida. Nasceu no jornal de Benguela em 1954, passou 

pelos jornais mais importantes em Luanda e de Angola, aí cresceu como repórter de 

redacção e cronista, obtendo em 1956 um lugar desatacado no Jornal de Angola onde 

assinou a secção intitulada «Roda Gigante». Pode mesmo dizer-se que teria atingido, no 

período de 1959-1961, o ponto mais alto da sua carreira como jornalista, no jornal 

diário angolano ABC e no semanário Noticia! em que também colaborava. 

O conjunto de crónicas escritas por Ernesto Lara Filho e publicadas nas páginas do 

Jornal de Angola na secção «Roda Gigante», contrariamente a outras narrativas 

congéneres, não começou por reivindicar a recusa do domínio do europeu mas aponta 

desde o seu início no sentido da valorização cultural e do desenvolvimento social e 

económico da terra e do homem africano. Embora escritas sob o ponto de vista 

estritamente cultural reproduzem do seu tempo as manifestações e o sentir de uma parte 

da sociedade local, que via na terra angolana o futuro de uma pátria livre e independente 

da metrópole. 

No Homem e no Desenvolvimento da sua terra residiu, fundamentalmente, a sua 

preocupação mais imediata. Desenvolver uma sociedade justa e de valores plena e 

activamente participada por homens africanos e europeus e que de forma sincera e 

harmoniosa integrassem uma nova cultura. É o que podemos dizer, numa primeira 

análise, da leitura das suas primeiras crónicas e que mais adiante trataremos.  

Foi na terra angolana como espaço de representação que procurou inspiração, 

particularizando Benguela e Luanda, nos seus elementos naturais, na fauna, na flora e 

na paisagem que muito bem conhecia. Por alguns críticos literários, são atribuídas a 

Ernesto Lara Filho várias denominações que o qualificam como um escritor de índole 



35 

regionalista, um poeta do sul e, até, do centro. 

Na realidade, escreveu de Angola66, das suas gentes e das suas aventuras, das coisas 

da sua terra como poucos o conseguiram. Fê-lo tão bem, que por isso, as principais 

cidades angolanas o reclamavam para si. Mas, Lara Filho era antes de tudo um filho da 

terra africana, de Angola inteira.  

 

 

B. Questão Histórica, Social, Cultural 

 

1. Contexto Histórico e Sociocultural 

As relações empreendidas por Portugal desde o período da Expansão com povos de 

outros continentes resultaram, para o mundo, na formação de novos estados e, 

consequentemente, novas culturas cujas fases se vêm lentamente definindo. Para que 

possamos descortinar essas marcas determinantes, qualificadas de carácter endógeno e 

exógeno, necessitamos de realizar diversas abordagens bem como estar atentos para a 

compreensão dos fenómenos sucedidos. Num mundo cujo espaço se tornou global, 

muito pela acção portuguesa, seria difícil não se ter registado a sua evolução impondo-

nos, agora, a uma cuidada leitura das questões históricas que se repercutiram ao nível 

dos planos cultural e social, interessantes para o nosso trabalho.  

No que diz respeito ao contacto entre povos, dos aspectos que consideramos 

fulcrais e que devem ser focados, são os seus desenvolvimentos nos capítulos que se 

dedicam área social, económica e cultural, tendo por lugar de referência o hinterland 

angolano. Como se sabe pela vasta documentação histórica, a fixação dos portugueses 
                                                 

66 Embora referenciasse de forma simbolista, evocatória, de gratidão ou mera comparação, o Brasil, Portugal e a 
França. Mas foi principalmente pelo que representavam no seu imaginário. 
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processou-se ali de forma lenta e bastante gradual, umas vezes pacificamente, outras 

acompanhadas de recontros de alguma violência.  

É de salientar, no plano social da colonização, o surgimento de sociedades crioulas 

nos espaços litorais de Luanda, Benguela e Moçâmedes67, donde algum segmento de 

característica burguesa emergiu, chegando a permitir a formação de uma elite, e que 

praticamente controlou durante séculos68 a vida social, económica e intelectual, o 

aparelho governativo e administrativo e, também, se tornou determinante na regulação e 

controlo do espaço comercial. Teria sido, talvez, esta com aplicação das capacidades 

adquiridas, quem mais se envolveu no processo de formação de uma cultura de raiz 

angolana. 

A participação comprovada daqueles elementos da sociedade crioula em 

actividades culturais passou pelo seu envolvimento num contacto permanente que se 

registou entre angolanos e europeus, principalmente portugueses, naqueles territórios 

costeiros, e teve como consequência, entre vários aspectos, um que destacamos, com 

especial relevo, porque resultou no lançamento das bases do que constituiu o processo 

cultural angolano.  

A dinâmica transmitida na sociedade angolana, no que se refere ao seu aspecto 

cultural, implicou supostas perdas e, simultaneamente, ganhos dos quais sobressaíram a 

questão de individuo e autoria que, 

 
[...] embora banalizada nas culturas do ocidente-norte a comum ideia de indivíduo, ela tem 
de ser considerada em África um dado «recente», ganho por engendramento de uma 
territorialidade que a cidade colonial foi conseguindo contra e à custa dos espaços 

                                                 

67 Poderemos incluir nesta abordagem, também, o caso de Cabinda que viria mais tarde a tornar-se num importante 
centro de comércio para os portugueses desde a tomada de Luanda pelos holandeses.  
68 Francisco Soares, Noticia da Literatura Angolana, INCM, 2001, p.15 emergiram e persistiram, “ [...] sobretudo em 
certas zonas do litoral, um segmento crioulo, cujas origens remontam em Luanda já aos primórdios do século XVII 
[...] ”. 
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africanos «tradicionais»69. 
 
 
 
Na prática, aquilo que vimos surgir, acontecia em contradição com uma tradição 

ancestral e local que consistiu  

 
num ir-se fazendo pela passagem de uma ôntica da palavra-oral, anónima, caucionada pela 
sabedoria empírica em vivência social comunitarista, para uma deôntica da palavra-escrita, 
nomeada quanto baste, que se exercita como acto de saber particular70 
 
 
 

 Entretanto é realçar que essa transformação se realizou de forma natural e não 

impositiva. Para melhor entender o seu processamento, diremos que ocorreu com a 

apropriação de modo gradual de muitos dos aspectos de ordem cultural de uma e outra 

parte, nunca de forma a deixar uma falsa ideia que alguma vez o processo tivesse 

ocorrido de uma forma obrigatória ou imposta pelo elemento colonizador. A este 

respeito e referindo-se ao modo como decorreu a formação da literatura angolana o 

ensaísta Mário António não deixa dúvidas ao exemplificar como tudo se teria passado 

quando escreveu para a «Enciclopédia Verbo» o seguinte:  

 
O processo cultural angolano efectivou-se historicamente segundo duas linhas: pela 
integração do homem português em terras angolanas e pela integração do homem africano 
na cultura portuguesa constituindo-se sobre elas os suportes humanos e sociais da cultura 
angolana71. 
 
 
 

 Deste modo, tudo levava a crer que se permanecia diante de uma sociedade aberta a 

inovações e que compreendia, já por essa altura, a importância de interesses e valores 

que nela se movimentavam e faziam pender para um equilíbrio de jogos de poder. Sem 

                                                 

69 Alberto de Carvalho, “A Propósito de uma Historiografia Literária Angolana”, in AAVV. Vértice nº 55, Julho – 
Agosto, 1993, p. 11, 
70 Id., Ibid.. 
71 Enciclopédia Verbo, vol. II col. 373. 
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apelar para qualquer estímulo que nos induza pelas coordenadas chamadas a definir o 

colonialismo pensamos, sob o ponto de vista cultural, que tenha sido de interesse 

colectivo e, até, de senso comum a revelação e aceitação da individualidade e da autoria 

no território africano. 

 Como consequência do anteriormente descrito, pode admitir-se que o seu registo 

deva ter acontecido em paralelo, com o princípio da imprensa, mais concretamente com 

a publicação do Boletim Oficial72, no final da primeira metade do século XIX e em 

Luanda, vindo a facultar na sociedade angolana a “ […] possibilidade de se ter aberto 

em definitivo o precedente da «autonomia» para a impressão pública das ideias postas 

em movimento pelas ideologias liberais.73 

 Com a publicação regular desse órgão de comunicação tudo nos faz pensar que se 

ultrapassou o simples gesto informativo e se ampliou o debate ideológico, uma vez que 

foram criados, a partir daí, laços de cumplicidade entre escritores e leitores com o 

consequente hábito de escrita-leitura, sobretudo, pela revelação de uma prática de 

escrita literária veiculada principalmente por via do folhetim, da crónica e ensaios, 

realizados no jornal.  

 Com o natural incremento da imprensa na colónia era de prever também uma maior 

profusão de ideias e do entretenimento literário. Aconteceu que essa prática, (escrita-

leitura) nem sempre resultou de forma regular. Com alguma persistência e não menos 

resistência os interessados dotavam-se de criatividade e vontade própria no sentido da 

concretização dos seus intentos. No entanto, a verdade é que dependiam sempre da 

permissividade das entidades administrativas, da evolução da sociedade e do incremento 

                                                 

72 Órgão de informação oficial da colónia fundado em 1845 em que o governo publicitava as leis e onde pela mão de 
particulares eram dadas a conhecer outras informações de carácter socioeconómico, da vida costumeira e da 
actividade cultural.  
73 Alberto de Carvalho, id., p.11. 
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que imprensa (industria) ia conseguindo no território.74 

 Na passagem para no século XX e tendo em conta a relação directa em que se 

colocava a colónia face ao vínculo de dependência administrativa da metrópole, 

coincidiu no território angolano, com a aplicação de uma nova prática introduzida pela 

política da metrópole e que se traduziu na implementação efectiva do sistema colonial. 

Na realidade esta alteração reflectia não o posicionamento português mas a nova forma 

de este estar no mundo, subjugado a 

 
[...] ambições comandadas pelo desenvolvimento dos interesses ingleses, no terreno 
africano, e a política do «Ultimato» aceleravam a liquidação definitiva da vida económica 
e social da ordem lentamente formada pela passagem dos séculos.75 
 
 
 
Como consequência imediata da aplicação dessas medidas salientamos a 

desagregação da sociedade crioula angolana alicerçada numa base cultural e biológica, 

mestiças, fazendo em oposição emergir uma sociedade colonial urbana. Neste sentido, 

julgamos pertinente partilhar o que Alberto de Carvalho descreve como se tratando de 

uma irreparável perda no sentido cultural e que, com o dano provocado, ter-se-ia, por 

essa via, contribuído em definitivo para a aniquilação da sociedade crioula angolana 

nesse período 

 
E, com o lançamento da sociedade colonial urbana numa crise de decomposição 
irremediável, era também o fim de um espaço cultural mestiço biológico e cultural que 
atingia o seu epílogo, arrastando consigo um ciclo de produção literária, onde o jornalismo 
de ideias, a etnologia, a poesia e a prosa literária se praticavam como exercício de 
formação, de reconhecimento e de pedagogia76. 
 
 

                                                 

74 Lembramos que por inerência ao seu estatuto administrativo a vida social e política da colónia foi como nos lembra 
Alfredo Margarido “ (...) condicionada pela evolução da política da metrópole portuguesa até 1961 (...) “. Também, 
dependia da pressão exercida por alguma comunidade internacional com as politicas defesa de certos interesses que 
se apresentavam muitas vezes em contradição com as legitimadas por Portugal como potência administrante. 
75 Alberto de Carvalho, id., p.12. 
76 Id., Ibid. 
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 Este fenómeno aconteceu pela introdução do que consideramos ser uma nova 

ordem política, económica, social e cultural e, fundamentalmente, com uma profunda e 

radical alteração no aparelho administrativo da colónia ao provocar o afastamento de 

muitos dos quadros locais.  

A fase implementação do novo paradigma, o sistema colonial, por parte das 

autoridades portuguesas resultou, clara e deliberadamente, na quebra de privilégios 

fundamentalmente sociais, para além da perda dos meios de produção por parte da 

sociedade tradicional, o que em linhas gerais, via reduzida pela interdição, a estrutura 

produtiva em vigor, até então, dependente do tráfego esclavagista77. Daí que tivesse 

ocasionado, em muitos casos, que determinadas famílias dessa sociedade simbiótica, 

por considerarem importante manter o seu estatuto social e cultural, tivessem de emigrar 

parte dos seus descendentes para a Europa e América. 

Durante aquele período e segundo o ensaísta e sociólogo Mário António, na 

imprensa local registou-se a produção de alguns “ […] escritos que vêm sendo, hoje, 

reclamados como as primeiras manifestações de literatura nacional, em Angola, […] ”78 

e que foram objecto de investigação por Júlio de Castro Lopo no seu trabalho intitulado 

«Alguns africanos que se evidenciaram no jornalismo de Luanda».  

Na análise do seu estudo, para além da enumeração dos registos deixados, salienta 

a acção de alguns dos seus intervenientes tais como: João da Ressurreição, Arantes 

Braga, José Fontes Pereira e Pedro da Paixão Franco, realçando tratarem-se de “ […] 

denotados periodistas do passado, homens humildes que morreram pobres de pecúnia, 

                                                 

77 Esta acção registou-se com a abolição da escravatura e introdução gradual da economia de plantação, associada ao 
trabalho forçado nas colónias. Resultou desta situação a estruturação da sociedade angolana em outros moldes, 
sempre com a perda de privilégios por parte da sociedade local. 
78 Mário António in A Formação da Literatura Angolana, (1851- 1950) IN-CM, 1997, p. 16. 
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mas cercados do geral respeito de muitos moradores da cidade […] ”79 não só da 

população africana, dizemos nós, mas também da população europeia que há gerações 

residia em Angola.  

O jornal O Eco de Angola 80 no entender do mesmo historiador, teria marcado o 

“[...] início da intervenção de africanos no jornalismo local, como órgão de imprensa 

exclusivamente deles e por eles redigido […]”81.Também escreveu que este órgão de 

comunicação tinha como objectivo, “[…] advogar a causa e zelar os interesses de 

Angola […]”82. Ainda, nesse rumo de acontecimentos a recolha de textos intitulada A 

Voz de Angola Clamando no Deserto, era uma resposta “ […] onde, em conjunto, um 

grupo de intelectuais se insurge contra a linguagem de calúnias e de injúrias aplicada 

aos naturais da província pela «Gazeta de Luanda» telecomandada de Lisboa […] ”83. 

Pode-se dizer que viviam numa época em que se realizou um permanente combate 

ideológico em volta do domínio da emergente sociedade colonial urbana angolana que, 

por sua vez, privilegiava a imprensa e a crónica. A temática do quotidiano assentava, até 

então, em assuntos de ordem do dia da cidade, questões relacionadas com a origem 

histórica, linguística ou etnográfica da colónia.  

Pela leitura de vários dos periódicos, pode-se constatar que se associaram neste 

interesse pela defesa da cultura africana, alguns depoimentos de jornalistas e escritores 

desse período84, como foram os casos dos artigos sobre «Usos e costumes» publicados 

                                                 

79 Júlio de Castro Lopo, Jornalismo de Angola – Subsídios para a Sua História, CITA, Luanda, 1964, p.75. 
80 Produzido e impresso, nos anos 80 do século XIX, na tipografia do Jornal de Luanda cujo director era Alfredo 
Troni. 
81 Júlio de Castro Lopo, id. 
82 Id., Ibidem. 
83 Alberto de Carvalho, id., p.12. 
84 Óscar Ribas em entrevista concedida a Michel Labin conta (...) a literatura angolana começou – talvez tivesse 
partido mesmo -, em 1870, 80, tendo primeiros escritores como o Cordeiro da Matta, Paixão Franco e outros (…) sem 
grandes graus académicos que a muito custo (…) escreveram e combateram com a pena (…) no entanto (…) houve 
governantes que tentaram sempre impedir o seu desenvolvimento, porque eles escreviam artigos contundentes (…) in 
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em «O Farol do Povo», de autoria do seu proprietário José da Ressurreição e Arantes 

Braga, o mesmo dizendo de «Notas sobre a História de Angola» de diversos autores e 

que era título de uma secção, sem deixar de anotar a transcrição desses artigos em «O 

Cruzeiro do Sul» que contava com a colaboração de vários autores como José Fontes 

Pereira, Inácio de Pinho, António José do Nascimento, Pederneira, para fazermos 

referencia a apenas alguns deles.  

Esta reacção foi sentida no jornal, como anteriormente dissemos, muito pela 

presença de cronistas que, com a sua escrita regular iam mantendo acesa a chama 

combativa na imprensa angolana e, com essa posição, inflamavam a população para 

novos ideais que viriam, anos mais tarde, a serem determinantes para o que se tomou 

como sendo as bases identitárias do projecto nacionalista e que a seu tempo dele nos 

referiremos.  

Reduzidos que foram a um lugar sem prestígio no novo aparelho administrativo da 

colónia restava assim, à burguesia angolana reagir às provocações geradas, lutando por 

isso, com o objectivo de contrariar e de descredibilizar as atitudes preconizadas pelos 

novos colonos que chegavam, uns como deportados, outros como presos políticos ou de 

delito comum, iletrados na sua maioria85.  

A geração de «Luz e Crença»86 e dos «Ensaios Literários» desde o virar do século 

até 1910, que vinham, na imprensa, denunciando a ausência de uma escrita regular 

considerando certos “ […] espaços em branco, […]” na história da implantação de um 

                                                                                                                                               

Angola, Encontro com Escritores, p. 16, Fundação Eng. António de Almeida, I volume. 
85 Marc Ferro, Histoire des Colonisations, p 209, Editions du Seuil, 1994. «Esta emigração não foi, em todas as 
circunstâncias, livre e espontânea» talvez forçada e um pouco mais à aventura: «la fortune pouvait être au bout du 
voyage, et pour le moins une autre existence - ou la mort». O autor pretende justificar, deste modo, o facto de o 
governo considerar Angola como colónia penitenciária, «Les Portugais furent les premiers à vouloir débarrasser des 
criminels, des délinquants en les envoyant purger leur peine ailleurs» ao que teria sido imitado neste gesto por outras 
potências coloniais «chaque navire qui partait expolerer les côtes d´Afrique comptait son contigent de degradados, la 
première loi sur cette pratique datant de 1434» o mesmo se terá passado com os judeus. 
86 Júlio Castro Lopo. Id., p. 80. 
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sistema literário “[…] e visionaram um deserto onde o que havia eram baldios, terrenos 

por cultivar […]”]87. Apareceram ligados aqueles órgãos de comunicação social, a 

nomes como os de Silvério Ferreira, Lourenço do Carmo Ferreira, Jorge Eduardo Rosa88 

e Francisco das Necessidades Ribeiro Castelbranco89 e, até, do próprio jornalista Pedro 

da Paixão Franco90. 

Esses «baldios» literários são, em parte, justificados pelas políticas que foram 

adoptadas pelo regime da metrópole, pelas dificuldades que se repercutiam na falta de 

um parque industrial tipográfico local e, sobretudo, pelas lutas ideológicas constantes 

que desviavam a sensibilidade dos escritores, da época, para outras temáticas e formas 

de narrativa. Com esse gesto, beneficiaram apenas as páginas do jornal ao fazer aí 

vingar a crónica. Foi, como se pode ver, um período de grande agitação e actividade 

jornalística em que se destacaram na imprensa local alguns daqueles jornalistas, 

principalmente, como referimos na qualidade de cronistas.  

Pelos motivos enumerados, a crónica evidenciou, ser o género jornalístico mais 

cultivado91 deixando a partir daí uma tradição que se foi mantendo e alterando no tempo 

com maior ou menor fulgor. No jornal permaneceu ao longo dos anos, partilhando as 

mesmas páginas com a notícia, o ensaio, a poesia e o pequeno conto, sofrendo, 

bastantes vezes, por parte das entidades governamentais uma forte contestação. A 

crónica, como outras formas de escrita, pelos conteúdos apresentados, sofreu tanto por 

                                                 

87 Francisco Soares, id., p. 127.  
88 Autor de um manuscrito Thermos Idylios, segundo Manuel Ferreira e Gerald Moser, Bibliografia das Literaturas 
Africanas, p.111. 
89 Foi director dos «Ensaios Literários» in Manuel Ferreira, Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa, São 
Paulo, Ática, 1987, p.24 e um dos redactores da primeira série d´O Angolense conforme Mário António, id., p.244.  
90 Júlio de Castro de Lopo, id.,p 80, e também referenciado por Manuel Ferreira e Gerald Moser, id., p.303. 
91 Michel Labin, Angola Encontro com Escritores, Fundação Eng. António de Almeida, vol. I, p. 16 [(...) Chegou-se 
até a publicar – as pessoas de cor, os naturais... – eu creio até que o livro se chamou A Voz de Angola...(...) que por 
empréstimo teria lido (...) Foi publicado em Portugal (...) porém (...) O Governo proibiu a saída do livro – mas 
escaparam alguns (...)]. 
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via da censura como pela sua interdição em jornais, o único meio em que podiam ser 

publicadas92. 

Devido a estes factos supomos que as transformações ocorridas naquela época 

(sociais, políticas e económicas) teriam movido homens como Fontes, Van-Dúnem, e 

outros dedicados ao jornalismo93, a defenderem os naturais das ideias pouco abonatórias 

e que constituíram a base do fenómeno da implantação dos novos ideais da colonização. 

Mais recentemente, depois da segunda guerra mundial, o jornal, como órgão de 

comunicação social, passou a vigorar como um dos importantes veículos de informação 

diária. Embora nele estivessem inseridas, ainda, e em menor escala, narrativas com 

sentido literário como o pequeno conto, a crónica ou o folhetim, o ensaio e o artigo, no 

entanto, o seu principal objectivo, residia na sua capacidade informativa, no rigor da 

informação prestada e na actualidade da notícia apresentada. Daí, o facto de nos 

habituarmos a assistir nas redacções dos periódicos que fossem preenchidas páginas de 

jornal com notícias locais, nacionais e internacionais. No entanto, não se pode ignorar 

que a qualidade literária produzida no jornal alguma vez fosse suficientemente cativante 

para apagar o interesse que a crónica antes despertara.  

A importância da notícia apenas era demonstrada pela oportunidade e proximidade 

no tempo do relato, com relação aos acontecimentos. Talvez, como consequência de um 

                                                 

92Id. Ibid., Óscar Ribas relembra, que em Luanda onde se encontravam as elites africanas e europeias, a [(...) gente 
africana chegou a ter a sua tipografia – uma minerva chamada Mamã Tita, e Norton de Matos que era na altura 
governador-geral – ele esteve lá duas vezes – mandou-a encerrar. Sob a acusação de querem envenenar as águas do 
rio Bengo, a fim de eliminarem a gente branca – isto, segundo a versão corrente – mandou deportar um bom punhado 
de angolanos – uns vinte ou trinta – quase todos jornalistas negros. De momento, lembro-me do Assis Júnior, Narciso 
do Espírito Santo. Cabinda foi o local de desterro. Isto aconteceu entre 1920-1922. Com isso, a literatura, que estava 
a tomar um certo incremento, evidentemente que declinou...Refreou o ímpeto, aquela vontade dos naturais se 
desenvolverem (...) Na sua explicação o governador-geral que se lhe seguiu, o Capitão Agapito, imprimiu o mesmo 
procedimento do seu antecessor concluindo que (...) verdadeiramente, não se pretendia que o povo angolano se 
desenvolvesse convenientemente – era sempre refrear o seu ímpeto, aquela sua vontade de progredir...(...)]  
93 A importância do jornalismo na época, vinha da ausência de um mercado de editores livreiros que por sua vez com 
a falta de tipografias se viam impedidos de instituir uma indústria livreira o que originava a que se manifestassem 
através do suplemento literário ou mesmo do jornal, onde este estava inserido. 
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hábito herdado dos tempos de guerra. Entretanto não nos poderíamos esquecer, que os 

factos ocorridos ou perspectivados constituíam já a matéria-prima e estes eram os 

factores inibidores, até certo ponto, da perspectiva literária na estrutura jornalística. 

O ambiente cultural era igualmente marcado pelos concursos literários, os jogos 

florais e outros géneros de concursos, de âmbito estritamente cultural, que contribuíam 

por um lado para o aparecimento de novos autores, e por outro lado, para o descrédito 

de outros porque os prémios correspondiam, quase sempre, a figuras que apadrinhavam 

a voz do sistema colonial. Esta situação confirma-se, pelo que é dado a observar na 

leitura de alguns periódicos da época, em que eram preenchidas páginas de jornais 

apenas em polémicas, sempre que decorria a atribuição dos prémios literários. No que 

concerne à valorização da crónica, nesses concursos, verificamos que era simplesmente 

ignorada e o cronista referido e considerado a título meramente pessoal. 

Os factores económicos tornados determinantes para o desenvolvimento do sector 

produtivo, depois da segunda grande guerra, também o foram para o campo jornalístico, 

exigindo deste uma contenção e maior gestão de espaço, na altura, considerado, as 

recentes políticas introduzidas no jornal. No caso angolano, em particular, a crónica não 

encontrou outro espaço, onde pudesse ser publicada que não fosse o jornal. Por esta 

razão foi mantendo a sua chama apenas na justa medida que a notícia o permitiu.  

O acontecimento ao inundar as redacções de periódicos vindas todo mundo e 

ocupando um espaço destacado foi-se acentuando cada vez mais pelo incitamento à 

curiosidade e à popularidade com que era noticiado junto dos leitores. A reportagem 

passou a dirigir-se para um leitor mais assíduo que se via confrontado com maior 

frequência para a realidade e imediatismo dos acontecimentos.  

Com novas funções, os periódicos, passaram a reger-se pelo denominado «critério 
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jornalístico», que se fundamentava numa aparente isenção, alicerçada numa ideologia 

que lhe passou a atribuir um carácter de oportunidade no campo informativo.94 Tanto a 

crónica como a notícia tornaram-se cada vez mais banalizadas, embora actualizadas e 

oportunas, reduzindo, por isso, a capacidade opinativa do cronista escritor, atribuindo-

se, essa função, ao jornalista da redacção.  

 

 

 2. Crónica no tempo de Ernesto Lara Filho 

 

 Conforme referido no Grand Larousse Illustré a crónica é: (…) “histoire dans 

laquelle les faits sont simplement enregistré dans l´ordre de leur succession” (…), 

segundo uma sequência cronológica. Acentua, ainda, o facto de ser uma forma narrativa 

histórica da Idade Média, primeiro em latim e posteriormente nas línguas vulgares, 

realizadas ou produzidas por escribas especializados. Mantendo a qualidade narrativa 

que a caracteriza, a história contada, a crónica teria perdido, entretanto, o seu carácter 

cronológico e adquirido o sentido da oportunidade sem no entanto deixar de apresentar 

uma manifestação referente às coordenadas espacial e temporal. 

 Marcava um lugar “ [...] entre os anais e a história […] ”95, “ […] limitando-se ao 

registo de acontecimentos […] ”96 sem aprofundar as causas ou sequer tentar procurar 

interpretá-los. Hoje, não aprofundando o tema que desenvolve, a crónica é um lugar de 

opinião. Esta situação constata-se pelo espaço reservado no jornal, próximo do editorial, 

                                                 

94 Corresponde ao que se denomina por «Making news»: o critério jornalístico, cf Gaye (...) serve para camuflar a 
verdadeira razão pela qual se selecciona um tema dando-lhe uma aparência de isenção. Mas é a ideologia que faz com 
que certas ocorrências irrompam no campo da informação (...) 
95 Massaud Moisés, A Criação Literária, 15ª Edição, Cultrix, S. Paulo, 1994, p.101 
96 Id., Ibid.. 
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distinguindo-se deste pela estrutura e pelo seu autor, o que a fez passar de um género da 

história para o campo jornalístico, capaz de ceder o seu próprio território ao documento. 

 Surgiu, portanto, como fazendo parte da História e, só mais tarde se associa às 

actividades distintas. Entretanto afirmava-se no jornalismo, como um género praticado 

por homens preocupados em bem escrever, que se ocupavam na imprensa escrita, diária 

ou periódica, na busca de um lugar onde pudessem relatar factos segundo determinada 

óptica interpretativa. Martin Vivaldi, assegura que a crónica jornalística é “ […] a 

valoração do facto ao tempo em que é narrada […] ”97.  

 A evolução da crónica para as formas contemporâneas deve ser associada à sua 

imbricação com outras formas onde intervêm activamente as categorias de tempo, de 

espaço e de lógica factual comum à narrativa. Não é difícil entender a narrativa oral ou 

escrita como fazendo parte da comunicação no dia-a-dia para melhor se compreender o 

que na vida vai sendo digno de registo, no âmbito dos casos ou, em referência a Ernesto 

Lara Filho, a valorização do tecido da existência comum: da conversa com amigos ao 

filme que se vê, da receita de cozinha ao relato e comentário de um dia que se viveu. No 

final pretendemos acentuar que tudo o que se conta acaba por obedecer à narrativa.  

 Sobre a crónica relacionada com o sentido literário, cingir-nos-emos às referências 

dos manuais, em primeiro lugar por não integrar directamente os propósitos do nosso 

trabalho e, em segundo lugar por, apesar de tudo, o estilo do poeta Ernesto Lara Filho se 

repercutir sobre o estilo das suas crónicas. Cerca de 1799, o professor Julien-Louis 

Geoffroy introduziu no Journal de Débats, os feuilletons onde realizava a crítica diária 

da actividade dramática, que mais tarde viria a reunir em seis volumes esses artigos sob 

o título de Cours de Littérature Dramatique (1819-1820).  

                                                 

97  Martin Vivaldi, Gonzalo, Géneros Periodísticos, Paraninfo, Madrid, 1973, p. 123-8. 
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 Talvez tenha sido por essa via que, em Portugal, depois de 1830, o termo dado ao 

género coincida com a tradução da palavra francesa, originando o «folhetim» e o 

«folhetinista». Do folhetim terá então saído a crónica98, motivo para admitirmos que a 

impregnação da crónica pelos cuidados literários tenha, em Lara Filho, uma razão e uma 

legitimidade naturalizada pela história do género. 

 Generalizados, então, no jornal (e de certo modo na literatura), a partir do século 

XIX, a “crónica” e o “cronista”99, passariam a fazer parte da actividade jornalística.100 

Precisando os dados relativos à sua prática, é relevante notar que, em forma de artigos e 

comentários pessoais sobre assuntos de cadência semanal101, as crónicas revelavam já 

estar associadas ao subjectivismo, a despeito da sua matéria de referência objectiva.

 Como escreveu Machado de Assis, a questão do folhetim generalizou-se com a 

própria actividade bastante móvel do jornalista, adaptando “ […] às conveniências das 

atmosferas locais […]”102 ou, dito de outro modo: 

 
o folhetim nasceu do jornal, o folhetinista por consequência do jornalista. Esta última 
afinidade é que desenha as saliências fisionómicas na moderna criação. 
O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, o parto curioso e singular do sério, 
consociado com o frívolo. Estes dois elementos, arredados como pólos, heterogéneos como 

                                                 

98 Chronikós, palavra grega relativa a tempo (chrónos), e do latim chronica era uma palavra que indicava, no período 
inicial da era cristã, uma relação de factos ou acontecimentos ordenados por uma sequência cronológica ou com o 
desenrolar dos tempos. A sua função era a de relatar as ocorrências sem no entanto se atrever a um comentário ou 
procurar a veracidade dos mesmos. Teria sido depois do séc. XII, pela mão de Fernão Lopes, em Portugal, segundo 
Massaud Moisés in Criação Literária, Prosa II, Edições Cultrix, 15ª Ed., revista e actualizada 1994, que se teria 
aproximado do ramo da História com [(…) traços de ficção literária(…)]. O período Renascentista confirmou esta 
justeza. A palavra crónica cedeu o lugar a História, [(…) finalizando, o seu milenar sincretismo.] Ainda, durante o 
séc.XVI, continuou a manter um sentido histórico, como no caso das peças de teatro inglesas (chronicle plays) 
baseadas em acontecimentos reais ou  nas Chronicales of England, Scotland and Ireland (1577) de Raphael 
Holinshed. 
99 Tradicionalmente do francês chronique e chroniqueur. 
100 Esta transformação operada no caso do português carece de uma confirmação se teria sido em Portugal ou Brasil 
onde ocorreu pela primeira vez. Sabe-se da correspondência entre Eça e Machado Assis que a crónica teria resultado 
como uma forma interessante de contacto entre esses dois grandes nomes da Literatura de Língua Portuguesa. 
101 […] O uso da palavra para indicar relato e comentário de factos em pequena secção de jornais acabou por 
estender-se à definição da própria secção e do tipo de literatura que nela se produzia. Assim, crónica passou a 
significar outra coisa: um género literário de prosa, ao qual menos importa o assunto, em geral efémero, do que as 
qualidades de estilo, a variedade, a finura e argúcia na apreciação, a graça na análise de factos miúdos e sem 
importância, ou na crítica de pessoas» in Afrânio Coutinho, História da Literatura Brasileira, p.121. 
102 Em crónica publicada a 30 de Março de 1859 definia o folhetim e o folhetinista com as mesmas características 
que a crónica e cronistas hoje se apresentam, na realidade.  
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água e fogo, casam-se perfeitamente na organização do novo animal103 
 

 No seguimento do efeito assim produzido, na cumplicidade entre jornalista e 

folhetinista, e partindo do princípio que folhetinista e cronista são a mesma entidade, 

conclui escrevendo: 

 
o folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera vegetal; salta, esvoaça, 
brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre todos os caules suculentos, sobre todas as seivas 
vigorosas. Todo o mundo lhe pertence; até mesmo a política104. 
 
 
 
No sentido muito geral em que vimos referindo a crónica, para circunscrevermos 

as ideias que mais interessam aos objectivos do nosso trabalho, notemos ainda o que a 

seu respeito consta no Dicionário de Literatura Portuguesa: 

 
A ascendência nobre da palavra nada tem que ver com o significado que tomou no nosso 
tempo. É, aliás, um termo vago que tanto serve para classificar pequenos contos de 
entrecho mal definido ou comentários ligeiros de episódios reais ou imaginários, como o 
trecho de apreciação literária ou crítica de costumes. Apenas se lhe pede que seja oportuna, 
aguda sem ser profunda, pessoal sem excesso de subjectivismo, e sobretudo inteligíve105l 
 
 
 
Estas definições como que editam o percurso da escrita de Ernesto Lara Filho, 

manifestada muitas vezes, por uma aparente contradição. De um lado, revelava o saber 

fazer próprio de um escritor e, por outro, deixava à vista a despreocupação de acabada 

elaboração, umas vezes pela fragmentação das ideias, outras vezes pela simplicidade 

aparente demonstrada pelo estilo da exposição. 

Por essa razão, na escrita de Ernesto Lara, sob a capa de um repórter ou de um 

cronista, tem-se a percepção da existência, subjacente, de um escritor, por vezes 

                                                 

103 Afrânio Coutinho, id..  
104 Id., ibid. 
105 Jacinto Prado Coelho, Dicionário de Literatura Portuguesa, Brasileira, Galega, Porto, Livraria Figueirinhas, 
1969, p. 236. 
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acusado de ter escrito sob influência mais ou menos directa de um estilo semelhante ao 

dos cronistas brasileiros. Tenhamos em atenção o que referimos antes, para melhor se 

entender estas críticas, que foram duradoiras na história da Angola, as interferências do 

Brasil, justificando agora ser abundante o número de revistas e jornais daquele País que 

circulavam em Angola à época de Ernesto Lara Filho. 

Em todo o caso recordamos que encontramos, com alguma frequência, na escrita 

de Ernesto Lara, elementos de tipo citação e transcrição dos seus congéneres brasileiros 

e por ele próprio referenciados com alguma ênfase. Com essa atitude, deixava antever 

alguma cumplicidade ideológica com o que se propagava a respeito de autores como 

Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Catullo da 

Paixão Cearense, Clarice Linspector, Raquel de Queiroz, Nasser, ou ainda poetas como 

Manuel Bandeira ou Carlos Drummond de Andrade106. De notar que, apesar de todas as 

acusações feitas em Angola, as suas crónicas tiveram eco seguramente reconhecido na 

imprensa do Brasil.107 

 

 

 

C. Autoria, intervenção social, horizontes 

1.Vertentes da escrita e complementaridades (jornalísticas e literárias)  

Ernesto Lara Filho começara por ser um conhecido repórter no meio jornalístico 

angolano, ou mesmo um escritor da crónica desportiva, onde se iniciara nos primeiros 
                                                 

106 NOTICIA! Ano I, Luanda, 19/12/1959, nº 1, Registo: «Azulejo para Brasília» [...] Sou uma espécie de brasileiro 
[…] e salienta todos esses escritores que na sua época chegavam […] com grande carinho […] até ele. DOCº 1 – 
ANEXO. 
107NOTICIA! Ano I, Luanda, 28/05/1960, nº 24, p.3, Carta do Embaixador do Paraguai Dr. Alarico Silveira Júnior 
saudando intervenção de Lara Filho e referindo a sua publicação no Brasil pela mão da escritora e jornalista Dinah 
Silveira. DOCº 2 – ANEXO. 
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meses de 1953, como colaborador no Jornal de Benguela, quando começou a sua 

reconhecida presença no Jornal de Angola108. Neste órgão luandense foram publicadas 

trinta e sete crónicas e um poema, de forma descontínua, durante cerca de seis anos, na 

secção que fundou sob o título «Roda Gigante». A primeira crónica viria a surgir no 

Jornal de Angola nº 31 de 5 de Agosto de 1956109 e a última, no mesmo periódico, no J. 

A. nº 111 de 15 de Outubro de 1961. 

É de salientar o facto de ter integrado nesta década o corpo redactorial de vários 

periódicos e de colaborar, em simultâneo, com o J. A.. Se nos primeiros permaneceu 

durante um tempo relativamente curto, ao contrário, não foi ao acaso que assumiu com 

o jornal associativo uma relação que durou cerca de seis anos de colaboração. Para além 

da «Roda Gigante», neste periódico, editou também, artigos, comentários e reportagens, 

embora estas sem um critério tão assíduo quanto às primeiras.  

Como veremos Lara Filho era um permanente viajante o que o levou a conhecer 

novas realidades nos quatro cantos de Angola e noutros lugares na Europa. Dessas 

viagens resultaria a publicação de alguns dos seus trabalhos escritos, principalmente em 

jornais e suplementos literários, muito em voga naquele tempo. Só mais tarde, em 1960 

e pela primeira vez, viria a ser editado em livro onde estavam reunidas algumas das 

poesias produzidas durante década anterior110. 

Pelo interesse e singularidade encontrados no seu discurso narrativo, foi incluído em 

                                                 

108Publicado em Luanda, desde 1953 a 1965, foi dirigido por Artur do Vale Serra e mais tarde por Fernando Baptista 
da Costa. Foram publicados com várias interrupções cento e vinte e sete números. Manuel Ferreira in Literaturas 
Africanas de Expressão Portuguesa, volume II, escreve sobre este periódico que “ […] os mais destacados deste 
grupo (Mensagem) deixaram variada colaboração no Jornal de Angola e não é pouca nem qualitativamente para 
desprezar a poesia que ali se mantém inédita em livro. Há, assim, para conhecimento amplo da actividade cultural da 
década de cinquenta e dos escritores que pontuaram uma década tão importante, de ligar o Jornal de Angola não só à 
«Mensagem» como ainda a outra que é o prolongamento daquela. Trata-se de Cultura (II) (1957-1965).  
109  Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 6, Luanda, 25/12/1959, nº 70. Refere que “ [...] Foi 
a 5 de Agosto que nasceu a secção. Agosto de 1956 [...]”. 
110 Chama-se a atenção para o facto de se ter constatado que alguns dos trabalhos editados em livro, nos géneros de 
crónica e poesia, encontram-se uns datados fora de tempo e outros atribuídos a locais que não correspondem algumas 
vezes aos espaços identificados. Esta situação foi constatada a partir da leitura de jornais angolanos da época. 
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várias colectâneas editadas em Angola e Portugal mas, apenas, como poeta o que o 

tornou num escritor representativo dos autores angolanos e de mérito reconhecido pelo 

grande público. Mas é essencialmente na qualidade de cronista que se reconhece a 

importância de Ernesto Lara Filho, tanto pelos relatos de momentos passados como 

chamando a atenção para os valores do desenvolvimento e da condição humana. Para 

que dúvidas não restem, consideramos que se nos impõe apresentar uma breve biografia 

acompanhada de um quadro cronológico do escritor, desenvolvido a partir da imprensa 

escrita angolana e não só que corresponda ao período a que nos propusemos estudar.111  

Por instantes, analisemos (Quadro I) os elementos obtidos, conseguidos a partir da 

leitura dos periódicos referenciados, na Bibliografia deste trabalho com os quais 

pudemos estruturar os percursos que correspondem ao desempenho de Ernesto Lara 

Filho. 

QUADRO I 

Dia Mês Ano Acontecimentos 

[.?.] [...] 1952 Final do curso de Regente Agrícola na Escola Nacional de Agricultura de Coimbra.  

[.?.] [...] 1952 Inscrição na Casa de Estudantes do Império, (C.E.I.) em Lisboa. 

[.?.] Nov. 1953 Em Moçambique, trabalho no Xai-Xai, como Regente Agrícola.  

[.?.] Jan. 1954 Publicação do seu primeiro documento escrito na imprensa Angolana, «Aos Meus 
Amigos da Europa», Jornal de Benguela de que, entretanto, seria colaborador.  

[.?.] Out. 1954 Colaboração em o Intransigente de Benguela, continuando ligado ao Jornal de Benguela. 

13 Nov. 1954 Abandono do jornalismo, continuando colaborador, colocado nos Serviços de Agricultura 
do Huambo, Regente Agrícola no Colonato da Cela.  

[.?.] Mai. 1955 Regresso ao jornalismo em Comércio de Angola, acumulado com Regente Agrícola. 

[.?.] Jul. 1955 Transferido para a Estação Central Agrícola de Vila Salazar (N´Dalatando). 

[.?.] Dez. 1955 No Jornal de Benguela notícia de ELF em Benguela, apenas jornalista de o Comércio. 

25 Mar. 1956 Eleito vogal suplente da Direcção da Liga Angolana de Desportos para o ano 1956-1957.  

                                                 

111 Considera-se que ali estejam apresentados os passos mais significativos encetados pelo jornalista, nesta década, 
embora seja reconhecido uma incapacidade em conseguir obter toda a informação desejável, por esta se apresentar 
indisponível. No entanto para o caso em questão julga-se não ser de todo relevante. 
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30 Jun. 1956 Termo da colaboração com o jornal o Comércio. 

4 Jul. 1956 Admissão no quadro de jornalistas do Diário de Luanda.  

5 Ago. 1956 Colaboração, com alguma irregularidade, no Jornal de Angola de Lunada, onde rubrica 
até 1961 «Roda Gigante». 

17 Jan. 1957 Sofre uma operação cirúrgica, em Luanda, que o mantém em absoluto repouso até a 23 de 
Fevereiro.  

30 Jun. 1957 Termo do contrato com o Diário de Luanda. Regresso à profissão de Regente Agrícola.  

1 Jul. 1957 Admissão como Regente Agrícola nos Serviços de Agricultura no distrito de Malange, na 
Vila de Duque de Bragança112. 

[.?.] Jul. 1958 Regresso ao jornalismo no jornal ABC – Diário de Angola. 

[.?.] Jan. 1959 Partida para Lisboa como colaborador do ABC – Diário de Angola e com o propósito de 
prosseguir os estudos. 

9 Ago. 1959 Ida a Paris. Estabelece contactos na Escola Superior de Jornalismo Francesa. Visita, 
ainda, o Luxemburgo113.  

[.?.] Abr. 1960 Regresso a Lisboa. 

27 Abr. 1960 Contemplado com Menção Honrosa em Poesia, no Concurso Literário Anual da 
Sociedade Cultural de Angola.  

30 Abr. 1960 Colaboração, em Lisboa, com o semanário angolano NOTICIA! 

[.?.] Out. 1960 Regressa a Angola concretamente a Luanda.  

17 Dez. 1960 Termo da ligação ao jornal diário ABC – Diário de Angola114 

4 Fev. 1961 Regresso à actividade de Regente Agrícola nos quadros da Junta dos Cereais de Angola, 
no Huambo. 

[.?.] Fev. 1961 Colaboração no jornal local o Planalto, de Nova Lisboa. 

[.?.] [...] 1961 Funda a Colecção Bailundo com o colega Rebelo de Andrade. 

[.?.] Jun. 1961 Lançamento da primeira publicação da Colecção Bailundo com um livro de poemas de 
Alexandre Dáskalos.  

[.?.] Out. 1961 Apresentação do primeiro livro Picada de Marimbondo (poesia), 2ª publicação da 
Colecção Bailundo. 

[.?.] Nov. 1961 Demissão, por processo disciplinar, da Junta dos Cereais de Angola115. 

14 Dez 1961 Embarque no paquete «Príncipe Perfeito», no porto do Lobito. Escala em Luanda e S. 
Tomé, para Lisboa. Em 1962, parte para o exílio no estrangeiro. 

                                                 

112 Tudo nos faz crer que na sua permanência nesta cidade tenha colaborado no jornal Angola Norte de cuja direcção 
fazia parte o cronista e escritor Mário de Alcântara Monteiro. 
113 DOCº 3- ANEXO. 
114 Escrito pelo próprio, argumentou ser o motivo da sua exoneração, a publicação nas páginas do semanário o 
Noticia!, de uma reportagem intitulada: “Letreiros de Luanda, Letreiros de Muceque” in NOTICIA! Ano I, Luanda, 
17/12/1960, nº 53, pp. Centrais. 
115 Segundo informação do próprio, pela sua crónica “O Mão de Vaca”, publicada no semanário NOTICIA! Ano II, 
Luanda, 11/11/1961, nº100, p.4, ter sido considerado ofensiva e provocatória por um seu superior hierárquico, na 
Junta dos Cereais. 
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Decorria o ano de 1932 em Angola, na cidade de S. Filipe de Benguela, quando a 2 

de Novembro116, nasceu Ernesto Pires Barreto de Lara – Ernesto Lara (Filho) ou, ainda, 

Lara Filho ou simplesmente Ernesto Lara, como a seguir passará, também, a ser 

designado. Era filho de comerciantes descendentes de famílias nortenhas de Portugal117, 

instalados na colonização que se registou desde o início do séc. XX. Após uma infância 

em Benguela, Huambo e Lubango, nesta última teria passado também parte da sua 

juventude. A espaços separado da família viveu entre colégios e lares de estudantes, 

como muitos dos naturais da Província, podendo, dessa forma, concluir os seus estudos 

liceais. 

Partiu para a Metrópole, em 1948, com o objectivo de poder prosseguir a formação 

académica, interrompida por falta de estruturas, como sucedia com os filhos da 

considerada sociedade burguesa angolana e justificado pelo próprio: 

 
Os filhos da geração que foi iniciada pelo meu Pai e pelos meus dois tios foram enviados 
para a Europa, depois de percorrerem um por um os liceus, colégios e escolas que havia 
nesse tempo em Angola e que eram muitíssimo poucos, a fim de beberem na fonte, de 
enraizarem bem no fundo, no cerne da civilização portuguesa. 118 
 
 
 

Deixou Angola, com a finalidade de frequentar o curso de Regente Agrícola que 

concluiu, em 1952 na Escola Nacional de Agrícola de Coimbra. Durante o seu percurso 

estudantil conta-se, a da sua passagem, ainda, pela Escola de Santarém119. 

Nesta permanência em Portugal, não encontramos qualquer registo de uma 

participação activa em movimentos culturais. Embora de forma irrelevante acreditemos 

                                                 

116 Em carta que dirigiu ao Prof. Manuel Ferreira, referindo-se à sua data de nascimento escreveu “ [...] no para mim 
já longínquo ano de 1932. Ainda não havia Guerra Civil de Espanha, mas nasci em 2 de Novembro, dia de Finados 
[...] ”.DOCº 4 - ANEXO 
117 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 6, Luanda, 31/07/1959, nº 64, pp.7-8. 
118 Id., Ibid.. 
119 Ernesto Lara Filho, «3 Regentes Agrícolas...e mais um que assina» in O Planalto, Ano 30, Nova Lisboa, 2/5/61, 
nº 1478, p.3. 
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que tenha sido provável o seu contributo, na CEI, pelo facto de ser irmão da poetisa 

Alda Lara que era considerada uma das maiores activistas culturais do movimento 

estudantil africano. Daquele ano de 1952, apenas se tem conhecimento da inscrição na 

Casa dos Estudantes do Império120. No entanto, neste período de permanência na 

metrópole, como o próprio mais tarde referiu, não deixou de desenvolver contactos com 

figuras prestigiadas das artes e das letras angolanas e também com artistas e escritores 

portugueses. 

De acordo com o Quadro acima, foi de Janeiro de 1954, pela primeira vez, que o 

nome de Ernesto Lara Filho apareceu num dos jornais angolanos, concretamente no 

Jornal de Benguela121. Assinando um poema «Aos Meus Amigos da Europa» “ [...] 

escrito em forma de carta [...] ”. Foi escrita na Aldeia do Guijá, algures nas plantações 

de algodão em Moçambique, e data de 23/11/1953122 para onde tinha ido trabalhar 

quando terminou o seu curso de Regente Agrícola chegado da metrópole123. 

Com uma breve dedicatória encontramos, também, um outro poema intitulado 

Menina da Bicicleta, publicado no mesmo periódico.124Trata-se do segundo escrito 

apresentado na imprensa angolana. Daí, por diante, contam-se em número crescente o 

volume de crónicas de Ernesto Lara no referido órgão de comunicação, cuja temática 

seleccionada se relaciona, na maioria dos casos com a actividade desportiva na 

                                                 

120Mensagem, Ano 3, Lisboa, Jan. 1952, nº 13, p.29. No Boletim da CEI é citado o nome de Ernesto Lara como tendo 
sido admitida a sua inscrição para sócio, nesta data. 
121 Jornal de Benguela, Ano 42, Benguela, 21/1/1954, nº 2882, p.8. 
122 Importa referir que Ernesto Lara numa palestra, no Huambo, em homenagem a Alda Lara (Anexo) afirmou tratar-
se do seu primeiro trabalho. Vem a propósito, este facto, por encontramos, dois outros poemas datados de 1952, 
fazendo parte do seu livro Siripipi na Gaiola: «Sinceridade» p.20 e «Resposta» p.23, respectivamente. Se quanto ao 
segundo poema não pomos quaisquer dúvidas, o mesmo não acontece quanto ao primeiro por diversas razões que a 
seu tempo deverá ser explicado. 
123 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 6, Luanda, 30 de Junho 1959, nº 64. A propósito 
escreveu” [...] Depois de ocupada Angola [pela sua família] mandaram dois emissários a Moçambique e um deles fui 
eu. Novas más trouxemos, porque então a família decidiu não invadir aquela outra Província. Teríamos ocupado de 
verdade. Mas foi decretada a união e não a dispersão. [...]” 
124E.L., Jornal de Benguela, Ano 42, Benguela, 13/5/1954, nº2914, p. 8. Julgamos tratar-se de um inédito de Ernesto 
Lara. 
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Província. Ainda, em Benguela, chegou a colaborar em simultâneo noutro periódico o 

Intransigente, onde assinou, também, crónicas de ordem desportiva. 

Em meados de Novembro desse mesmo ano de 1954, ainda, foi admitido como 

Regente Agrícola integrado nos Serviços da Agricultura125 e transferido para o Colonato 

da Cela, no Huambo. No entanto, manteve a sua ligação como colaborador no Jornal de 

Benguela continuando a enviar, com alguma periodicidade, crónicas de teor desportivo. 

Em Julho de 1955 encontramos a seguinte notícia no Jornal de Benguela:  

 
O nosso jovem amigo e colaborador Ernesto Lara (Filho), que estava colocado como 
regente agrícola no Colonato da Cela, acaba de ser transferido para a Estação Central 
Agrícola de Vila Salazar.126 
 
 
 

Da sua passagem por esta unidade agrícola ficou-lhe um sentimento que descreveu 

na sua primeira «Roda Gigante»: 

 
[...] foi uma coisa bem maior do que aquela que senti quando a mão amiga de meu Pai me 
levou a Sintra. Temos bocados desconhecidos espalhados por essa Angola, que são um 
crime não andarem todos os dias nos jornais127. 
 
 
 

Neste ano ainda, pelo que se pode constatar, exerceu em regime de acumulação a 

actividade de Regente Agrícola e de jornalista. Na sua edição de 26 de Dezembro 1955, 

o Jornal de Benguela, referindo-se à presença de Ernesto Lara naquela cidade, prestou a 

seguinte informação:  

                                                 

125 Com o Registo nº 8449/23-8-54 e correspondente ao Procº 3293-L do Ministério do Ultramar – Dir. Geral de 
Administração Política e Civil, Ernesto Lara (Filho) tinha concorrido ao lugar de Regente Agrícola nas Províncias 
Ultramarinas. No Jornal de Benguela, Ano 43º, Benguela, 18/11/1954, nº 2968, p.7, pode, também, ler-se a seguinte 
noticia: “ […] Partiu para Nova Lisboa, com destino ao colonato europeu da Cela, onde foi colocado como regente 
agrícola da Repartição Central dos Serviços de Agricultura, o nosso estimado amigo e colaborador Ernesto Lara 
(filho) […] ”. O mesmo é confirmado pelo jornal o Intransigente, Ano XXII, de 13/11/1954, nº 2284, p.6, na sua 
rubrica «Bloco-Notas» onde noticiou: “ […] Para o Colonato da Cela e seu quadro de agentes agrícolas, seguiu 
ontem o nosso estimado amigo o snr. Ernesto Barreto Lara (filho) […]”. 
126 Jornal de Benguela, Ano 43, Benguela, 11/07/1955, nº3036, p.5. 
127 Jornal de Angola, «Roda Gigante», Ano 3º, Luanda, 8/08/1956, nº31, pp.25-2.  
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Em serviço de «O Comércio», em cujo corpo redactorial ingressou há meses, como então 
noticiamos, encontra-se presentemente nesta cidade o nosso muito estimado amigo e 
antigo colaborador Ernesto Lara (Filho) 128.  
 
 
 

Datam de 1955 os primeiros passos nos periódicos angolanos da capital, 

particularmente no jornal O Comércio de Angola, onde iria permanecer até Julho de 

1956. Com alguns viria mesmo, a tomar parte numa manifestação redigida e endereçada 

de Angola ao Chefe do Governo da Republica, manifestando o seu protesto, para o 

exercício da actividade censória no jornalismo.129  Este assunto foi, entre muitos, dos 

grandes casos manifestados pelo jornalismo angolano, conjuntamente com o problema 

referente à atribuição das carteiras profissionais e da equiparação no exercício da função 

de jornalista, como uma actividade profissional reconhecida. 

Enquanto jornalista deu os seus passos iniciais nos jornais de maior tiragem de 

Luanda. Primeiro no jornal diário O Comércio130, como o mesmo referiu, onde conheceu 

alguns dos jornalistas que o marcaram, na forma como se exerceu o jornalismo do seu 

tempo não deixando de confessar, 

 
[...] Estou a ver o dia longínquo em que ingressei no jornalismo profissional. Dirigia «O 
Comércio», Araújo Rodrigues. Um daqueles transmontanos rudes como as fragas da sua 
terra, mas inteiros como um cedro velho duma das encostas de Portugal. Redactores eram 
o Leston Martins e o Charulla de Azevedo. O Dionísio, como ainda hoje, era o Chefe das 
Oficinas. Entrei nesse dia e estreei-me com um artigo de fundo. Era sobre o café, ainda me 
lembro.131 
 
 
 

No decorrer de 1956, concretamente no mês de Abril, surgiu o primeiro documento 

                                                 

128 Jornal de Benguela Ano 43, Benguela, 26/12/1955, nº 3086, p 3 Com alguma insistência procuramos essa notícia 
com vista à obtenção da respectiva data de admissão no jornal «O Comércio» mas tornaram-se infrutíferas as nossas 
pesquisas. 
129 ABC-Diário de Angola, Ano I, Luanda, 22/6/1958, nº11, p.11. 
130 «Jornais e Jornalistas», in Jornal de Angola, Ano 3, Luanda, Abril 1956, nº 28. 
131«O Salalé da Tristeza», in Noticia! Ano II, Luanda, 21/06/1961 nº 58, pp. Centrais. 
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escrito de Lara Filho no Jornal de Angola – Órgão da Associação Recreativa dos 

Naturais de Angola – propriedade da mesma, onde iria assinar até 1961, alguns dos 

artigos, crónicas, poemas e reportagens.  

Ainda nesse ano, em Julho de 1956, deixou a redacção do jornal O Comércio de 

Angola e ingressou no Diário de Luanda como jornalista da redacção onde viria a 

permanecer até 30/6/1957, data em que regressou à sua anterior actividade de Regente 

Agrícola, colocado em Malange, na Junta dos Cereais de Angola132. Com o decorrer do 

tempo a alternância foi pendendo mais para o jornalismo, o mesmo é dizer para a 

escrita133. 

Mas neste seu parcial interregno jornalístico, se assim pode ser considerado, 

manteve, como tinha prometido, a sua colaboração no Jornal de Angola. Na crónica 

datada de 31/7/1958, na secção «Roda Gigante», advinha-se-lhe uma profunda tristeza 

pelo afastamento prematuro que o mantém distante dos jornais ao escrever:  

 
[...]. Hoje tive saudades. Não há saudade mais pungente do que a dum velho repórter, 

                                                 

132 No Jornal de Angola, nº 41 de 30/6/1957 podemos ler a seguinte a notícia: ” [ (…) Deixou as lides jornalísticas o 
nosso camarada do «Diário de Luanda» e nosso colaborador Ernesto Lara Filho, que amanhã, segunda – feira, segue 
para Malange, onde vai exercer a profissão que antes abraçara: a de regente agrícola (...) mais adiante continua 
descrito (…) Ernesto Lara Filho continuará a nosso lado. Mandará de Malange a sua colaboração que continuaremos 
a receber de braços abertos (…)]”. 
Diário de Luanda 28/6/57 nº 8166, p8, pode ler-se:” [...] Deixa o nosso convívio, que durou cerca de um ano – pois 
entrara para a Redacção do «Diário de Luanda» em 4 de Julho de 1956 – o nosso muito querido camarada e amigo 
Ernesto Lara (Filho). Ele reingressa na sua verdadeira profissão: a regência agrícola, ao serviço da Junta dos Cereais. 
Partirá, na segunda – feira, para Bragança, perto de Malange, a assumir o seu posto [...]”. 
Ernesto Lara no próprio Diário de Luanda, 2/6/57, nº 8167, p.2, na rubrica «Ver Ouvir e Falar», escreve:” [...] Vou-
me embora, amigos. Com a mesma cara com que entrei. (…) para adiante relatar (…) Foram anos de extraordinária 
experiência, que me deram muita experiência Todos nós, amigos, sabemos que isto não é para todos e como não é 
para todos eu vou-me embora. Porque afinal, já não me sentia bem entre vós, camaradas durante este meu breve voo 
rasante pelo jornalismo [...]”.  
De Malange, temos informação da existência de um órgão de comunicação local o Angola Norte, dirigido pelo seu 
amigo Mário de Alcântara Monteiro de onde possuímos indicações de ter contado com uma colaboração de Ernesto 
Lara. Devido a factores que se prendem com a microfilmagem deste periódico, o mesmo encontrava-se indisponível 
para consulta. Também sucedeu não existir na Hemeroteca da C.M. de Lisboa aquele período jornalístico. Permita-se-
nos, referenciar o jornal ABC-Diáro de Angola, 19/2/1959, nº 195, p.4, que nos presta a informação seguinte: “ [...] 
tendo colado um bilhete de ingresso (Sector 4 – Fila 26 – Nº5 – 25$00 – Bancada Central) recebemos uma carta de 
Ernesto Lara (Filho), o nosso fogoso camarada do «Diário de Luanda», de «O Comércio», do «Intransigente» e do 
«Angola Norte», que foi para Lisboa continuar os seus estudos de agronomia e, pelos vistos, de futebol [...] ”. 
133 Eu suponho que fui o cronista do reino assim escrevia ELF na sua «Roda Gigante» publicada no Jornal de 
Angola, Luanda, 31/7/1959, nº 64, p.7. 
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afastado das lides. Sinto-me como um peixe fora da água, fora do meu elemento natural, o 
meu maior vício que era o jornalismo crepitante e diário. Às vezes uns assomos da perdida 
energia. Mas é só. Depois tudo passa e vem a tristeza, a noite chega e tudo escurece.134 
 
 
 

Pressentia-se, pelas razões evocadas, o seu breve regresso à imprensa diária 

angolana. Com efeito, em 24/9/1958 assinou pela primeira vez, no novo diário angolano 

ABC-Diário de Angola135, uma secção em duas partes, intitulada «Falando 

Francamente» I e II, referentes à problemática do tabaco no distrito de Malange136. O 

seu nome constaria, ainda, em Janeiro de 1959, das páginas do jornal diário O Comércio 

de Angola. 

Em finais de 1958, após ter ingressado no recém-formado jornal de Luanda ABC, 

parte, nesse mesmo ano para Portugal, segundo o próprio teria confidenciado a amigos, 

com o objectivo de ali concluir uma licenciatura em Direito, Agronomia ou Literatura. 

Durante o tempo que decorreu entre 1959 e 1960, ao serviço do jornal ABC de Luanda 

e, na qualidade de correspondente, permaneceu cerca de 18 meses em Lisboa e 

Coimbra, entre uma ida a Paris137 e Luxemburgo.  

Na permanência pela Metrópole, durante o ano 1959-60, sabe-se da colaboração 

com alguns periódicos de Lisboa e Porto nomeadamente assina alguma colaboração no 

trissemanário nacional, o jornal desportivo A BOLA.138 Desse tempo aparece ao lado de 

nomes como os de Vítor Santos (Pai), Alfredo Farinha, Carlos Pinhão, Aurélio Márcio, 

                                                 

134 Ernesto Lara Filho «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 5, Luanda, 31/7/1958, nº 55, p.12. Último número 
que contou com a participação do Director Vale Serra.  
135 Conforme o jornal diário de Luanda criado em 1958 que também incluía uma página literária. A seguir passará a 
ser designado simplesmente ABC. 
136ABC, Ano I, Luanda, 24/9/1958, nº 53, p.p.1-2 e ABC, Ano I, Luanda, 13/10/1958, nº 71, p.p.1-2. 
137 ABC, Ano II, Luanda, 9/8/1959, nº 362, p.5, “ [...] Encontra-se em Paris, em visita de estudo o nosso colaborador 
Ernesto Lara (Filho) [...]”. Também na carta de Mário de Alcântara Monteiro para ELF faz referência à sua presença 
no estrangeiro, no que é confirmado por Lara ao indicar a sua presença em Paris na (…) Escola de Jornalismo na Rue 
de Rennes (…). Obtivemos a confirmação que existiu nesse período funcionando, no nº 44 da Rue de Rennes, a 
Escola Nacional de Jornalismo de França. 
138 Crónica Angolana in «A BOLA» Ano XV, Lisboa, 19/2/959 nº 1911, p.8.  
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Mário Zambujal, com a sua crónica angolana. O nome de Ernesto Lara Filho integrou, 

ainda, a Colectânea de «Poetas Angolanos» que surgiu como separata do Boletim da 

Casa dos Estudantes do Império prefaciada por Mário António139. Em Abril 1960, na 

imprensa escrita apareceu, também, como colaborador do recente semanário angolano 

NOTICIA! onde foram publicadas crónicas numa secção denominada «REGISTO», 

muito no estilo e estrutura literária seguida na «Roda Gigante».  

De regresso a Angola,140 em Outubro de 1960, sem que tenha efectuado alguma 

licenciatura mas, com mais maturidade e popularidade jornalística, a chegada do 

jornalista não foi indiferente à sociedade angolana: «A volta do moço branco» é título 

de manchete de primeira página do ABC141 com direito a foto de corpo inteiro do 

cronista. Neste espaço manifestou-se em carta aberta chamando a atenção do Chefe do 

Governo para a realidade que sentiu ao visitar os muceques, em Luanda (…) Respira-se 

temor. Receio. E eu pergunto a mim próprio e ao meu Chefe de Governo: «Mas temor, 

de quê? Receio de quê? (…) 142 Noutra parte da mesma carta aberta comenta:  

 
[…] É que mais vale continuar a ser o mesmo jornalista corajoso e desassombrado que 
tenho sido até aqui. / É que mais vale continuar o nosso jornal a ser o mesmo jornal 
corajoso e independente que tem sido até aqui. / É que mais vale todos nós, angolanos, 
dizermos as verdades em momentos como estes da vida nacional. / Do que calar, do que 

                                                 

139 ABC, Ano 2, Luanda, 01/08/1959 n º 354, p.1. 
140 O seu regresso vem noticiado em o Jornal de Angola de 30 /9/1960, nº 86, pp1-7, “[…] Embarca amanhã para 
Luanda o nosso camarada e conterrâneo Ernesto Lara (Filho). Brilhante profissional da Imprensa tem sido 
ultimamente discutido pelas sensacionais reportagens publicadas pelo nosso colega «ABC»... Razões do seu 
regresso? Talvez como ele próprio disse numa das suas célebres «Rodas Gigantes»: primeiro uma constante 
insatisfação. Depois uma permanente falta de dinheiro [...]”. O diário ABC de 14/10/1960, nº 768, p.5, na sua crónica 
da redacção «Luzes da Cidade» refere E O Lara Chegou ” [...] o Lara (Filho) que, desembarcado esta manhã do 
«Niassa», irrompeu nesta cidade abstrusa, disposto a perpetrar novas e alucinantes reportagens que remexam um 
pouco esta calma burguesa em que, pese embora aos nossos detractores da O.N.U. andamos mais ou menos 
mergulhados. 
141 ABC, Ano 3, Luanda, 25/10/1960, nº 779, pp.1-7. Lara Filho dirige-se na primeira pessoa em carta ao 
Governador-Geral [ (…)Excelência: / São quatro horas da manhã. A minha primeira madrugada de Angola, o meu 
primeiro dia de Luanda, depois de 20 meses por terras da Europa. Lá fora o cacimbo cai de mansinho, gota-a-gota, 
encharcando as folhas das acácias rubras da minha rua. De uma das muitas ruas da nossa cidade. É a minha terra que 
chora de pura alegria – diria eu se continuasse a ser poeta./ Ela - a terra – sente que voltou um filho pródigo, sente 
que voltou um filho Amigo. / MEU BOM AMIGO / Desculpe a poesia, o lirismo da tradição, incontrolável em mim, 
que vem de Bernardim, vem de Camões, vem de António Nobre e de Eugénio de Castro. É do cerne. (…)  
142 Id., Ibid.. 
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sufocar no peito o que há para dizer. / Vou portanto dizer-lhe – aproveitando as palavras da 
já hoje histórica carta aberta a Filomeno da Câmara, escrita pelo cidadão António 
Gonçalves Videira143, em 1918 – algumas coisas que necessitam ser ditas.144 
 
 
 

Ernesto Lara Filho tinha assinado, no período que passou por Portugal, aqueles que 

teriam sido os momentos jornalísticos mais empolgantes nas páginas de periódicos em 

que prestava colaboração. As crónicas que fazia publicar na imprensa, eram no sentido 

de chamar a atenção, principalmente, das autoridades angolanas e da metrópole para as 

reivindicações e o descontentamento que se reflectia na sociedade africana145. 

Simultaneamente enaltecia o potencial económico da província e o sentimento de 

abandono manifestado pelos agentes económicos, ao reconhecer insatisfeitas certas 

reivindicações antigas, o que a transformava num território pobre pelas políticas de 

desenvolvimento empregues pelo governo da metrópole.  

Procurou seguir um discurso na linha daqueles que no início do século passado se 

tinham insurgido nos jornais, com a intenção de «advogar a causa e zelar os interesses 

de Angola»146 quando da instalação do sistema colonial. Como referimos no capítulo 

anterior, as posições demonstradas no jornal147 por Carlos Silva, Pedro da Paixão 

Franco, Van-Dúnem, para citar apenas alguns, foram determinantes e contribuíram 

                                                 

143 António Gonçalves Videira foi advogado e escritor. Na condição de cronista colaborou no jornal A Província de 
Angola, no período em que também prestavam o seu contributo o poeta Tomás Vieira da Cruz e o jornalista cronista 
Alberto Lemos. Redigiu uma carta ao então Governador-Geral da Província de Angola, Carta Aberta ao Exmo Sr 
Capitão-de-Fragata Filomeno da Câmara Melo Cabral, editado em Luanda, Tipografia Minerva, 1918. a certa altura 
escreveu ”[…] Sou português; amo esta colónia. Como Oliveira Martins, penso que para fazer alguma coisa num 
ponto, seria mister pôr de parte os domínios vastos e as tradições históricas; concentrar num local os escravos e as 
forças disponíveis, se acaso os há; alienar mais ou menos claramente, além do Oriente, Moçambique, por 
enfeudações às companhias; e congregar as forças de uma política sábia e sistemática na região de Angola: eis aí o 
que talvez não fosse inteiramente incorrecto. In Mário António Fernandes de Oliveira, A Formação da Literatura 
Angolana (1851-1950), IN-CM Lisboa, 1997, p.179. 
144 Id., Ibid. 
145 DOCº 5 – ANEXO. 
146 Mário António Fernandes de Oliveira, A Formação da Literatura Angolana (1851-1950), IN-CM Lisboa, 1997, 
p.17. 
147 Caso dos periódicos O Eco de Angola, O Arauto Africano ou O Farol do Povo, O Cruzeiro do Sul de Lino de 
Sousa, considerado por muitos, como nos diz Mário António em obra citada, pai de nacionalismo e de literatura 
nacional, entre outros. 
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decisivamente para a formação de uma consciência local cuja consequência daí retirada 

conduziu o ensaísta Mário António a designar por protonacionalismo148.  

Na verdade os interesses e os tempos eram outros e com estes seriam, certamente, 

diferentes as formas de abordagem dos problemas. Deve lembrar-se que a tentativa de 

silenciar ou neutralizar as ideias opositoras do regime do Estado Novo pela polícia 

política, na sociedade portuguesa, passou por prisões, perseguições, momentos de terror 

e tortura de gente afecta a organizações políticas e até de inocentes cidadãos comuns 

que eram acusados pela delação de uma frágil suspeição.  

Pelas posições que demonstrava no desempenho da actividade jornalística e na vida 

privada, tanto na defesa dos interesses da província e das suas gentes como por 

oposição, uma determinada rejeição ao modo como a governação era exercida na 

província, a ida de Ernesto Lara para a Europa teria levantado algumas suspeitas por 

parte das autoridades policiais que, a seu modo, desencadearam uma perseguição que, 

talvez, não tivesse dado conta149.  

Pelas várias razões especificadas, chegado a Angola, trazia o pensamento, de certa 

maneira enformado pelas ideias liberais mais próximas da Europa democrática. Em 

África, desde 1959, o pensamento político confundia-se com um espectro de 

desconfiança, de medo, associado às independências que se sucediam nos espaços 

coloniais. A tonalidade da narrativa discursiva desenvolvida no jornal apresentava-se 

por um caminho assaz tormentoso que se embrenhava nas vozes discordantes do 

sistema, onde Ernesto Lara Filho assinava com o seu nome a lista opositora ao regime 

                                                 

148 Mário António Fernandes de Oliveira, A Formação da Literatura Angolana (1851-1950), IN-CM Lisboa, 1997, 
p.18 ” [(…) Nesses jornais, como directores redactores e colaboradores africanos ou europeus – a maioria deles 
estava, como não podia deixar de estar, com os segundos -, apareceram as primeiras manifestações literárias 
traduzindo um protonacionalismo em Angola.(…)  (…) o protonacionalismo pode aparentar a forma de discurso não 
sobre o colonialismo, mas a de comparação entre os colonialismos vigentes.(…)]” . 
149 DOCº 6-ANEXO. 



63 

que era mantida de perto pelo olhar atento de uma polícia secreta. 

Estranhamente para uns, a maioria, pela projecção que tinha alcançado e a ligação 

que mantinha com um público em número crescente ou, para os mais chegados não 

constituísse novidade, face à linguagem e temáticas empregues nas crónicas que 

publicava, a verdade é que poucos dias depois da sua chegada, era noticiado pelo 

próprio, a saída do jornal ABC. Retomaria este assunto, anos mais tarde, numa das 

crónicas, corroborando as suspeitas quanto à atitude da polícia do estado, ao denunciar: 

 
[...] Fui alvo de todas as perseguições que um homem pode sentir na carne e no espírito. 
Fui expulso, demitido, de lugares onde ganhava o pão amargo dos dias, com o cinzento 
suor de um rosto triste, por escrever nesta coluna. A reportagem «Letreiros de Muceque» 
publicada em NOTICIA de 17/12/60 valeu-me a saída do ABC, onde fui redactor e 
repórter150. 
 
 
 

Depois sair do jornal ABC-Diário de Angola151, no entanto, manteve-se durante 

algum tempo com laços profissionais ao semanário NOTICIA! e continuou, a não 

esquecer o contacto com os seus leitores, os leitores “[...] da minha roda [...]” como 

sempre escrevia: 

 
[...] É que eles são os únicos que podem apreciar. Os que conheceram o luíco de fazer 
pirão, os que ouviram tocar um quissange e nunca disseram mal dele, são precisamente os 
que estão em condições de entenderem esta pequenina crónica152. 
 
 
 

 Afastado daquela organização empresarial de fortes ligações à imprensa escrita, 

optou pelo silêncio e regressou ao Huambo, onde residiam familiares directos. Após a 

colocação na Junta dos Cereais naquela cidade, não conseguiu manter-se afastado do 

                                                 

150  Ernesto Lara Filho, «Crónicas da Roda Gigante», Porto, Afrontamento, 1990, p.114. «Letreiros do Muceque» é 
uma crónica que aos olhos do regime ridicularizava o português dos muceques. DOCº 7 – ANEXO. 
151 Embora seja referida como sendo a causa da saída do ABC a publicação da crónica, quer-nos parecer que a 
mesma estaria relacionada com uma reunião realizada nas instalações do jornal. DOCº 8 - ANEXO. 
152 Ernesto Lara Filho «Roda Gigante» in Jornal de Angola Ano 8, Luanda, 15/10/1961 nº 111, pp.10-8. 
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jornalismo.153 O silêncio parecia uma meta desejável na vida do escritor. Apenas por 

pouco tempo. Como o próprio acabaria por confidenciar, “ [...] quebrando uma 

promessa que fizera de não escrever mais, um silêncio quase religioso, de trapa, que 

impusera a mim próprio [...] ”, cerca de um mês depois da última narrativa apresentada, 

decidiu-se em homenagear a morte do amigo e companheiro Alexandre Dáskallos, no 

seu entender o poeta mais representativo do Sul154. Voltou ao jornalismo, no jornal local 

«O Planalto» e sob a crónica com o título de um poema que celebrizou a poesia de 

Alexandre Dáskalos: “Companheiros”:  

 
[...] Vamos Ernesto, desfolha uma por uma as pétalas dessas dálias rubras da saudade que 
te deixa em teu coração a memória do Alexandre Dáskallos. E não ligues a forma. Escreve 
apenas sinceramente. Comovidamente. Tristemente [...], [...] Peço a Deus que me dê um 
pouco de originalidade, um pouco de talento neste momento em que vou pedir ao velho 
Gilberto Mascarenhas que rasgue a primeira página do seu modesto jornal com um artigo 
celebrando a morte do Alexandre Dáskallos [...]155 
 
 
 

A ida para o Huambo156, aconteceu de forma inesperada e coincidente com a data de 

4 de Fevereiro de 1961157. Ali haveria de acrescentar um novo e importante capítulo da 

sua vida no quadro da história literária angolana. Sucedeu que, na Junta de Exportação 

de Cereais onde havia sido integrado como técnico agrícola, viria a ser colega de Rebelo 

de Andrade na Estação de Melhoramentos de Plantas, na Chianga, no Huambo.  

                                                 

153 No jornal local é convidado a apresentar um trabalho. Esta narrativa denominada «Escreve uma Crónica», foi 
publicada no jornal O Planalto, Ano XXX, Nova Lisboa 10/02/1961, nº 1455, pp.1-2. 
154 Mário António, id., p.231, […] Foi Alexandre Dáskalos (1924-1961) de todos os angolanos brancos, educados no 
Liceu Diogo Cão, de Sá da Bandeira, aquele que mais importante contribuição ofereceu à literatura angolana, 
militando para a sua formação, desde o início do decénio de 40 e oferecendo temas e sugestões que depois haveriam 
de ser retomados por outros poetas angolanos, como o do contrato de trabalhadores angolanos para as roças de São 
Tomé.  
155O Planalto, Ano XXX, Nova Lisboa, 3/03/1961, nº 1461, pp.1-6.  
156Inserida no jornal bissemanário O Planalto, Ano XXX, Nova Lisboa, 7/02/1961, nº 1454, p.3, apareceu a seguinte 
notícia […] Encontra-se nesta Cidade, onde passou a prestar serviço na Junta dos Cereais, o nosso amigo e vigoroso 
jornalista Ernesto Lara Filho, que muito prazer tivemos em abraçar e a quem endereçamos nossos amigos 
cumprimentos e votos de boas-vindas. 
157 Data do assalto à cadeia de S. Paulo, em Luanda, pelos nacionalistas do MPLA. Marca o início da luta armada por 
aquela organização que, com aquele gesto, pretendeu também, chamar a atenção da comunidade internacional para os 
seus objectivos. 
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Ambos acabariam por fundar, nesse ano, a «Colecção Bailundo»158 que marcou as 

edições angolanas a par das publicações da «Colecção Autores Ultramarinos», de 

Carlos Ervedosa e Costa Andrade, dirigentes da Casa dos Estudantes do Império em 

Lisboa, e da «Colecção Imbondeiro» de Garibaldino de Andrade e Leonel Cosme, no 

Lubango. 

O primeiro livro da «Colecção Bailundo» viria a ser uma homenagem póstuma ao 

poeta Alexandre Dáskallos, o amigo e poeta do Huambo que, como dissemos, morrera 

meses antes na metrópole. O segundo livro da sua editora foi, de sua autoria, e o 

primeiro livro na sua carreira de escritor. Marcaria definitivamente a sua vida como 

autor, poeta e escritor com a publicação de um livro de poesia intitulado Picada de 

Marimbondo.159 

É suspenso e demitido da Junta dos Cereais de Angola, por um processo disciplinar, 

ainda, no decorrer de 1961, alegadamente e escrito pelo próprio [...] por motivo de 

escritos meus tomados por irreverentes [...] ao apontarem de forma caricata para um seu 

superior, numa crónica publicada no semanário NOTICIA!, e assinada com o título de 

                                                 

158 B.D. (Jorge Luís Miranda Bandeira Duarte?), «Colecção Bailundo» in Jornal de Angola, Ano 8º, Luanda, 
15/08/1961, nº107, pp.1-2. ” […] Os orientadores de «Bailundo» dão-nos a certeza de que algo de diferente se fará. E 
é sempre preciso qualquer coisa de diferente. Sair da rotina proporciona-nos muitas vezes panoramas ignorados, e 
«Colecção Bailundo» neste seu primeiro número, trouxe até nós, um poeta quase desconhecido – Alexandre 
Dáskalos. / Dáskalos desce agora para a rua confraternizando com os seus conterrâneos e é ao Lara e ao Rebello de 
Andrade que ficamos devendo a apresentação deste poeta natural do Huambo. / O caderno traz uma bem elaborada 
apreciação do poeta e sua obra subscrita por Alfredo Margarido. Além da introdução, encontramos excerto de uma 
carta do poeta António Jacinto aludindo à morte de Alexandre Dáskalos. 
No semanário NOTICIA! Ano II, Luanda, 1/07/1961, nº81, p.16, num artigo sobre a editora e assinado por ELF, 
citamos (…) «Colecção Bailundo» diz no «Manifesto Literário» que abre o primeiro número de uma série que 
esperamos seja grande, pelas vozes dos seus criadores, que pretende estender um braço para o Norte e outro para o 
Sul da Província – para ligar num amplexo fraterno duas correntes literárias divergentes (…). 
159 Mário António in Jornal de Angola, Ano 9º, Luanda, 30/11/1961, nº114, pp.9-10. [ (…) apresenta-se como um 
livro de poemas escritos por um cronista com muita audiência em Angola. Em face disso, importaria indagar se 
realmente o livro representa uma nova faceta do escritor, simples e ocasional processo de dizer de forma diferente o 
que habitualmente vem sendo posto pelo autor nas suas crónicas, ou o intimo exercício de uma sensibilidade por 
razões várias fixadas em outra forma literária. (…) a concluir o ensaísta deixa uma certeza (…) há a garantia de uma 
sensibilidade e a marca de uma disciplina capazes de nos levarem, e esperamos que brevemente, à verificação de uma 
autêntica dimensão de poeta em Ernesto Lara Filho (…)].  
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«O mão de Vaca»160.  

Merece destaque, o facto de ter sido ainda mencionado em finais de 1960, no Jornal 

de Angola que o cronista anunciara a sua intenção da publicação daquele que seria o seu 

primeiro livro de crónicas e que, segundo o próprio, reuniria os seus melhores textos de 

narrativas publicadas na imprensa angolana161. Porém, não conseguiu concretizar esse 

projecto, que se lhe revelaria impossível como o mesmo referiu em carta endereçada ao 

amigo editor Carlos Ervedosa162. 

Em Outubro de 1961 Ernesto Pires Barreto de Lara após constatar que não poderia 

viver a sua vida em Angola seguiu para Lisboa donde partiria mais tarde, em 1962, para 

o exílio em França integrando o comité director da FUA.163  

Entretanto, com os novos tempos e a nova forma de fazer jornalismo, na prática, ao 

jornalista “literário” sucedeu o profissional de jornalismo que passou, a “ [...] trabalhar a 

informação, separá-la, revê-la, pagina-la, passa frequentemente, a ser mais importante 

do que guardar fidelidade a uma «linha» cuja manutenção estava ligada à eficácia do 

discurso literário [...] ”.164  

Lara Filho integrou a imprensa escrita, em Angola, num período em que o 

                                                 

160 J.A.C. “Ernesto Lara Filho” in O Planalto, Ano 30, Nova Lisboa, 21/11/1961. DOCº 9 – ANEXO. 
161 Jornal de Angola, Ano 7, nº 84, Luanda 31/ 08/1960, Pode ler-se no seu interior sob o titulo seguinte «Um livro 
do nosso camarada Lara (FILHO)» “ [ (...) Começou a ser impresso em Coimbra, na Atlântida, o primeiro livro de 
crónicas do nosso camarada e conterrâneo, Ernesto Lara (Filho). O livro tem o título de «Roda Gigante» precisamente 
o mesmo título do cabeçalho da secção que o jornalista vem mantendo há cinco anos, na última página do nosso 
jornal (…). No mesmo artigo, em continuação, refere o facto de que: (...) Lara Filho reúne neste livro cerca de trinta 
das suas melhores crónicas publicadas nos últimos anos, não só em «Jornal de Angola» como também, no «ABC», 
«Diário de Luanda», «O Comércio», «Intransigente» de Benguela, «Noticia» e outros jornais e revistas de toda a 
Província. (...) ainda, expressando-se quanto à edição, escreve: (...) Quis com este livro, Lara Filho, fixar um 
momento da vida de Angola. Momento esse a que esteve directamente ligado por laços que transcendem os habituais 
de amizade e cultura. (...)]. 
162 Em carta redigida do Huambo e datada de 3 de Março 1961, a determinada altura escreve “ […] Quanto ao meu 
livro não tenho dinheiro para o editar. Aqui pedem-me 8 contos! Uma fortuna… Olha: porque a CEI não me edita as 
minhas crónicas? […] Mais adiante e sobre o mesmo assunto conclui […] portanto assentes nisto: “Roda Gigante” 
não sái porque não há dinheiro […].” DOCº 10 – ANEXO 
163DOCº 11 - ANEXO. 
164 Jürgen Habermas, L´Espace Public- archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 
ourgeoise, Payot, Paris, 1986, p.190. in José Rebelo, Discurso do Jornal, Lisboa, Editorial Notícias, p.16. 
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jornalismo realizado se apresentava nessa fase de transição entre o jornalismo que se 

pode considerar literário e o periodismo moderno em que o literário dava lugar a uma 

linha editorial mais vocacionada para a informação, para a notícia acabada de conhecer. 

Por tal razão talvez, ao sermos confrontados com os seus escritos, se compreenda 

que eles se destacam duma perspectiva moderna do jornalismo e que, embora, 

traduzindo na maioria das situações o ponto de vista do jornal, não deixam de poder 

conter uma marca do seu autor. Fica a ideia de que Lara Filho quando aceitou integrar o 

jornalismo conhecia a regra neste estabelecido, a que não terá sido de todo fiel, como 

veremos adiante 

 
o jornalismo, como toda agente sabe é uma profissão de sacrifício. Muito poucas 
profissões conhecemos em que o indivíduo prescinda tanto da sua individualidade como no 
jornalismo. O «Ego» em jornalismo não existe, isto é não devia existir. assim, temos que o 
indivíduo prescinde de si, da sua personalidade para ter que se integrar na engrenagem, 
completamente esquecido de si próprio e apenas com o fito de servir o leitor, a 
comunidade165. 
 
 
 

E, também não ignorava o caminho que deveria trilhar. Confrontado desde o seu 

início com realidades jornalísticas distintas, mesmo assim, não ignora que estas se 

caracterizavam por factores de ordem diferente: a portuguesa onde colaborava e a 

brasileira à qual tinha acesso e nutria uma particular simpatia. Se a primeira 

padronizava a regra que deveria cingir-se na sua escrita narrativa: “ [...] Em Portugal, 

tende-se já há muito para uma profissionalização séria, para o jornalismo como 

profissão remunerada [...], [...] Como aliás, nós não fazemos em Angola [...]”166. Já, pela 

segunda, como escreveu, manifestava uma particular admiração: 

 
[...] Não fazem o mesmo os nossos irmãos brasileiros que dão aos jornais outra faceta – a 

                                                 

165 Ernesto Lara, «Jornais e Jornalista», Jornal de Angola, Ano 3, Luanda, Abril de 1956, nº 28. 
166 Id., Ibid.. 
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Imprensa Brasileira é considerada das mais adiantadas do Mundo – mais alegre, mais 
divertida, mais caracteristicamente pessoal do que nós 167 
 
 
 

Concluía, sobre esta questão, no mesmo artigo, escrevendo: “ [...] o jornalismo, 

portanto com duas facetas absolutamente diferentes. Primeiro feito em função da máquina. 

Segundo feito e função do indivíduo [...]”168  

Foi, principalmente, dentro destes parâmetros que impôs perseguir a sua cruzada 

jornalística, doseando nas suas narrativas, uma vezes mais outras vezes menos, a sua 

individualidade o que muitas vezes foi determinante para a justificação daqueles que 

argumentavam nos jornais a sua conduta como jornalista e escritor. 

Como testemunho da sua autoria analisemos por instantes um fragmento dum texto 

do autor. De uma crónica publicada, em Agosto de 1956, sobre a lixeira de Luanda pode 

ler-se:  

 
1- Manhã cedo, ainda aos primeiros alvores da madrugada – às vezes até à tarde – uma 
camionete da Câmara, recolhe os detritos, correndo as ruas da cidade. Uma não! Várias 
camionetas. Depois vão deixar, depositar esse lixo, na lixeira, lá para cima, como já disse 
atrás, junto à estrada da Circunvalação. Aí o lixo é queimado. E assim acaba o lixo. Em 
cinzas. Em pó. 2- Tal qual todos nós havemos de acabar. 
3- É uma pena que não se possa fazer a mesma coisa com a má-língua de certos senhores 
de Luanda, não é? Sempre era melhor. Deitava-se no caixote. A camionete da Câmara 
vinha buscar. Levava para a lixeira. Queimava-se ali toda a má-língua. E era um regalo. 
Acabava-se. Mas não pode ser. Não pode ser como o lixo, pois nada tem que se 
aproveite.169 
 
 
 

Numa análise textual referente à primeira parte da narrativa reconhecemos estar em 

presença de um texto jornalístico onde, da mensagem produzida, se depreende o 

interesse em revelar uma informação. O leitor é informado nesta parte do texto de um 

                                                 

167 Id., Ibid.. 
168 Id., Ibid.. 
169 Ernesto Lara Filho «A lixeira de Luanda ou as Voltas que o Lixo dá» in Jornal de Angola. Ano 3, Luanda, 
05/08/1956, nº31. 
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facto. Retira dessa informação a seguinte mensagem: quando se realiza, como se 

processa a recolha e se tratam os resíduos sólidos da Cidade. É a informação do 

jornalista prestada ao público do jornal. 

No segundo parágrafo, compreendemos que, para além da informação, o jornalista 

pretende realizar uma crítica. E, vai mais longe, quando relaciona as cinzas do lixo com 

as cinzas humanas. Assume a posição de autor e, nessa, cumpre o papel de escritor. Na 

crónica assim produzida há um lugar-comum que todos entendem e, simultaneamente 

associada, a esta, existe uma imagem simbólica que só, apenas, alguns conseguem 

decifrar.  

No terceiro parágrafo além de se apreender uma manifesta e acentuada irreverência, 

muito praticada pelo autor, diga-se, assiste-se ao recurso a uma figura de estilo, com que 

o autor constrói a crítica no texto fazendo-nos chegar a sua mensagem que, na crónica 

jornalística, como aqui, cumpre a regra do triângulo invertido, objectivamente 

culminando com a última frase no texto. O cronista revela deste modo, através do 

recurso a uma estratégia literária como criticar uma certa camada social luandense que 

se dedicava ao escarnecimento.  

Neste outro exemplo da mesma crónica, e que a seguir se transcreve, é relevante a 

sua capacidade no processo criativo literário ou, por outras palavras, parece não existir 

uma limitação na imaginação do autor. Por critério editorial, num outro tipo de jornal, 

deveria limitar-se, apenas, em narrar os acontecimentos sob olhar informativo da 

testemunha ou duma suposta realidade apreendida de uma forma empírica:  

 
Uma lixeira ocupa lugar importante na vida de uma cidade. é lá que a cidade faz os seus 
despejos. Por isso vamos falar dela, da lixeira de Luanda.  
Há lá muitas moscas, para começar. É lixo evidentemente. Há papéis, folhas soltas e cascas 
de feijão, da última feijoada que um dos flagelados habitantes de Luanda terá comido há 
dias. Alternando com uma biografia de Haendel vi um par de sapatos rotos vèlhinhos, sabe 
Deus por que caminhos gastos. Sabe Deus em que pés terão andado. 
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A presença da “biografia de Haendel” contrasta com o lixo. Jogando com a sua 

emotividade procura conotá-la com o leitor. O jornalista faz, deste modo, uso de uma 

estratégia literária por via do recurso a um elemento simbólico, entre o puro e o impuro. 

Prossegue, com a sua individualidade intencional alicerçada numa acção pedagógica e 

socorre-se de valores relacionados com a sua formação humanista. Confronta o leitor 

“com um par de sapatos rotos, vèlhinhos” e simultaneamente remete-o para valores do 

humanismo, fundados nos princípios da moral cristã, quando se questiona e aguarda na 

interactividade que cria com o destinatário, que este faça a sua leitura dos 

acontecimentos e, a partir daí apreenda a mensagem da comunicação emanada. Desta 

forma podemos continuar analisar as marcas deixadas na sua escrita e que nos revelam 

enquanto autor a estratégia delineada por caminhos literários e jornalísticos.  

Abstraindo-nos da descrição dos géneros jornalísticos destacamos aqueles 

desenvolvidos por Lara Filho e diremos que no jornal se dedicou, fundamentalmente, a: 

entrevista e opinião; crónica, bilhete (carta) e crítica. Importa salientar, neste último 

género «Comentários», que com a crónica jornalística, foi aquela a quem dedicou 

grande parte do seu espaço de escrita. Mas também reconhecemos que se dedicou à 

reportagem, retrospectivas, relatos, retratos biográficos e fait divers170; 

 

 

 

 

                                                 

170 José Rebelo, id., p. 119. Segundo o seu autor trata-se, “ […] de uma estrutura fechada, auto-suficiente, em que a 
relação de causalidade entre os seus elementos é substituída por uma relação de causalidade ou em que a causa banal 
dá lugar a uma causa paradoxal […]”. Geralmente considerado “género” menor é a par do correio sentimental, de 
entre outros, dos que mais estudos sócio-semiológicos têm provocado. 
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 2.Temáticas, motivações e pontos de aplicação 

A crónica de um modo geral, como anteriormente se verificou, vinha perdendo, 

consecutivamente, ano após ano, o seu fulgor literário. Resumia-se a uma mera 

actividade menor no jornal, reportando-se aos relatos de acontecimentos sociais, do 

crime, aos «fait divers», à necrologia. Associava-se, também, ao prazer de escrita do 

autor, que ombreando com o folhetim não passava de um romance seccionado por 

episódios narrados diária ou semanalmente em pequenos contos que integravam 

determinadas páginas de alguns periódicos.  

Se quiséssemos classificar as crónicas escritas por Ernesto Lara Filho e que foram 

publicadas em diversos jornais, diríamos que poderíamos fundamentar o nosso estudo 

numa enumeração de vários atributos, independentemente da quantidade de narrativas 

produzidas e da diversidade de temáticas que nelas, também, iríamos, por certo, 

encontrar.  

Para despertar o interesse na leitura da sua crónica, conforme ambicionava, fazia 

participar na sua escrita narrativa um determinado carácter lúdico que era, no fundo, um 

veículo portador de conhecimentos, que aproveitava transmitir ao leitor de vários 

modos. Desenvolveu nesse sentido um variado número de temas cujo objectivo era 

marcado por um pacto que o cronista tinha previamente estabelecido na sua memória 

com o leitor.  

Essa forma de comunicação baseava-se num sentimento de insatisfação que residia 

fundamentalmente numa realidade que ambos partilhavam. Não é, pois, de estranhar 

que tivéssemos assistido por parte do regime, nomeadamente dos órgãos da Censura, a 

uma conotação da sua escrita no jornal com uma actividade ideológica e de certa 

maneira ética que acabou considerada subversiva. Com essa atitude viria, mais tarde, a 
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ser acentuada uma contrariedade que incidiu na intenção criadora, com consequências 

dramáticas para o escritor. 

O exemplo, como tema, abrangia homens cuja personalidade e o humanismo 

demonstrados na defesa dos interesses dos angolanos mereciam, da sua parte, mais do 

que a divulgação. Eram, por isso, dignos de respeito por parte da sociedade pelo 

trabalho desenvolvido. Partindo do homem do jornal mas, revelando-se no escritor 

numa atitude pedagógica e valorativa, transcreve de um credibilizado cronista brasileiro 

um exemplo que tinha presenciado e que retratava a situação de um motorista,  

 
Esse motorista, que limpa o seu caminhão, (transcrevendo de Ruben Braga) não é um 
conformado, é o herói silencioso que lança um protesto superior. A vida o obrigou a catar 
lixo na imundice; ele aceita a sua missão, mas a supera com esse protesto de beleza e de 
dignidade. Muitos recebem com a mão suja os bens mais excitantes e tentadores da vida; e 
as flores que vão colhendo no jardim de uma existência fácil, logo têm, presas em seus 
dedos frios, uma subtil tristeza e corrupção que as desmerece e avilta.171 
 
 
 

Noutro sentido, na «Roda Gigante» datada de 1957, não deixou de recordar e 

elogiar, na hora da morte, um antigo governante da Província. Lara Filho fazia passar 

uma mensagem de descomprometimento com o exemplo apreendido, como foi a sua 

forma de estar na vida. Neste caso específico o assunto reflectia um modelo a seguir, 

por futuras autoridades no acto de governação da Província.  

Com a crónica demonstra saber como comprometer o leitor. Num aceno pedagógico 

procurou chamar a atenção para o seu leitor do grau de exigência que este deveria 

empregar para com os governantes em defesa dos seus interesses [...] Não sou dos que 

lhe tenha ficado a dever favores. Talvez por isso esteja em boa posição para falar nele 

                                                 

171 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 4, Luanda, 23/06/1957, nº 40. 
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[...]172 Foi, com estas palavras que iniciou a crónica e prosseguiu referindo-se à entidade 

 
[...] aquele que mais de perto contactou com os problemas de Angola e que melhor 
conheceu a Província. Foi trabalhador. Não quis – desprezou sempre – as festas. Encheu de 
austeridade o Palácio, o seu Gabinete, o seu trabalho de governante. [...]. 
 
 
 

Ou, daquela outra situação em que procurava enaltecer os feitos dos antigos colonos 

portugueses na construção e desenvolvimento de Angola:  

 
Por muitos anos estarão em África estes colossos, estas barragens, estas provas de acção 
contínua que assinala a passagem de um povo grande, dum povo trabalhador que marca 
indelèvelmente não só na carne como no chão, no mar e em terra, a sua acção, que ficará a 
dourar as páginas da nossa história. 173 
 
 
 

Ou, como foi também aquele outro caso quando se manifestou pelo 

desaparecimento do pequeno jornal moçambicano” [...] Um exemplo! Duma nobreza 

incrível! [...], [...] Morrendo, ainda o jornalzito, o pequeno «Brado Africano», que me 

habituei a ver chegar aqui à redacção envergonhado como um menino, tem força, a 

força suficiente para atirar o seu brado [...].  

Seleccionamos estes exemplos de muitos outros encontrados nas suas crónicas e que 

poderiam estar em consonância com a representatividade do tema.  

A leitura dos jornais, como vimos no caso do motorista ou mesmo no que se refere à 

notícia do desaparecimento do jornal «O Brado Africano», proporcionava-lhe de certa 

maneira a organização temática dos assuntos por «dossiers» cuja matéria tratava com 

alguma variante na sua crónica.  

O carácter pedagógico que percorre quase toda a sua obra levou-o também a 

valorizar os ensinamentos que foi adquirindo ao longo da sua vida. Se razões havia para 
                                                 

172 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 4, Luanda, 30/06/1957, nº 41. 
173 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 3, Luanda, Set/Out. de 1956, nº 40. 
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enaltecer, como os feitos dos velhos colonos portugueses, porque não dar a conhecer os 

ensinamentos da cultura tradicional popular ao seu leitor? De forma geral, por consenso, 

a cultura portuguesa por factores sociológicos, representava na sociedade, a forma de 

estar, pensar e agir. Lara Filho faz na crónica, para os leitores, a revelação dos 

ensinamentos da cultura tradicional. Intencionalmente dando mostras do seu 

conhecimento faz a apologia dos valores da cultura, a outra, com que vivia em 

permanente contacto.  

Tomando por princípio o sentido de uma ordem literária africana, se a crónica 

apresenta uma reivindicação identitária quanto aos valores angolanos, essa, não é 

apenas valorativa do homem negro mas de todos os integrantes da sociedade. Por essa 

razão se pode dizer que a crónica se tornou definidora de uma escrita singular marcada 

por uma determinada independência em relação às restantes do seu tempo, produzidas 

em Angola ou na Metrópole, encaixando-se numa linha mestiça e simultaneamente 

híbrida. 

Se, como referimos na primeira parte deste trabalho, corroboramos da ideia que a 

cultura angolana se formou duma simbiose de culturas em permanente contacto num 

mesmo espaço, fazendo jus a essa afirmação, Lara Filho foi disso um exemplo. 

Revelando oportunidade, aproveitou para divulgar nas crónicas ensinamentos que 

apreendia no contacto com as populações locais, contribuindo desta forma para o 

respeito e transmissão de saberes tradicionais como no caso que a seguir transcrevemos 

e que se reporta à avareza num incumprimento com um empregado doméstico: 

 
Sabe, patrão, quando o capim está seco, os preto queima ele e só faz isto uma vez cada 
ano. Depois só no outro ano é que o capim está outra vez seco e então, os pretos vorta a 
queimar ele. Só no ano seguinte. A sorte também é assim. Só uma vez no ano. Agora só no 



75 

outro ano é que o patrão vai poder ter sorte grande174.  
 
 
 

O grau de popularidade das histórias narradas dependia muito do modo 

interpretativo do leitor face à compreensão e à forma como se sentia recompensado. 

Aquele sentimento dependia fundamentalmente do grau de veracidade e autenticidade 

que nela estava desenvolvida pelo cronista. Por esta razão encontramos, relacionado 

com Lara Filho, muitas histórias, em que algumas contam com a sua participação activa 

e outras apenas como um mero figurante. 

 Pedagógico, procura ensinar em como fabricar uma determinada bebida tradicional 

africana que, por razões de política económica, era interdita a sua produção e 

comercialização. Estrategicamente, implica, na receita de fabrico “os velhos colonos” e 

o nome do sociólogo brasileiro para que dessa forma lhe não fosse imputado qualquer 

penalização como normalmente acontecia com a Censura. Por outro lado era-lhe 

permitido chamar a atenção e interessar o leitor para os produtos tradicionais.  

 
Vocês amigos sabem como se faz o «quimbombo»175? (...), (...) Pois o «quimbombo», 
dizem os velhos colonos que se faz assim, como vou descrever, que é uma poesia que 
dediquei a Gilberto Freire, para os seus apontamentos de sociologia aplicada ao luso-
tropicalismo176. 
 
 
 

Foi, talvez, com o permanente apelo aos valores, de uma forma geral relacionados 

com a ética e moral que residiu a base temática da actividade cronística. Se quiséssemos 

descrever as situações teríamos de falar que estas se fundamentavam na justiça, 

solidariedade, honestidade, amizade, na sageza do homem africano, na integração do 

                                                 

174Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 5, Luanda, 24/02/1958, 1956, nº 49, pp.9-12. 
175 Bebida fermentada alcoólica, muito apreciada pelos naturais mas proibida pelas autoridades. Segundo vozes 
populares isto sucedia por ser de fabrico caseiro local e, por isso, concorrer no mercado com o vinho proveniente da 
metrópole. Ao promover o «quimbombo» Lara Filho irreverente afrontava de certo modo as autoridades. 
176 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 3, Luanda, 31/10/1959, nº 68. 
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homem europeu e na recepção do homem africano, enfim, dum número extenso de 

temas sem esquecer um que de entre todos a cada passo se tropeça na leitura do 

cronista, a infância. Para além de pretender que os escritos se tornassem num meio de 

incentivo à leitura, à cultura e ao lazer, constituíam por esse motivo, um elemento de 

formação pedagógica mas com implícitos dissimulados ideológicos.  

É possível detectar-se na escrita que se impregnava de algum sabor ideológico. A 

razão pela qual nos leva a enveredar por este caminho prende-se com a interpretação 

textual onde sobressai, em determinados momentos, uma evidente motivação crítica à 

governação política da metrópole. No caso que a seguir escrevemos, p.e., apresenta-se 

como uma narrativa sem relação vinculativa ao movimento nacionalista para qual 

parecia apontar, mas, mais estritamente ligado ao problema sentido pelos colonos.177 Na 

verdade não deixava de ser importante para o desenvolvimento da economia de Angola 

o que beneficiava também, por essa via, o movimento nacionalista,  

 
[…] Podia falar-vos aqui do preço do milho. Podia. Ou dos cinco tostões que o Governo dá 
agora por cada quilo de trigo que os agricultores angolanos produzam. Podia. Mas não 
quero. Prefiro falar da Soraya, assunto muito mais internacional, muito mais palpitante, 
muito mais jornalístico. [...] Podia falar-vos aqui do déficit da balança comercial de 
Angola, tentando explicar causas e efeitos, relacionar com dívidas, trabalho e encrencas 
várias. Podia escrever aqui algo sobre a cultura do milho. Mas não quero. O «affaire» 
Soraya é assunto muito mais pertinente, muito mais palpitante. Desperta mais a atenção. 
Há alguma coisa que desperte mais a atenção do que uma mulher bonita? [...] / [...] Talvez 
não se tenham apercebido de outras coisas. [...] / [...] da crise do trigo [...] / [...] Mete-me 
pena saber do destino que calhou a essa mulher [...] Mas tenho mais pena ainda do trigo 
[...] / [...]Soraya é estéril.[...] , [...] A cultura do trigo em Angola , não.[...] / [...] Ignorar a 
crise do trigo é o mesmo que ignorar a Soraya. 
 
 
 

Pela crítica, também, se insurgiu contra a tentativa de alguns que, pela acção 

especulativa e de degradação ambiental, tornavam a cidade desumanizada. Reflectia-se 

pelo modo, como a transformavam de forma efervescente e tumultuosa, num crescente 
                                                 

177 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 5, Luanda, Abril de1958, nº51, pp2-31. 
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padrão de vida desqualificado. Atingiam a sociedade local, com essa maneira de agir, 

adulterando o crescimento do novo tecido urbano e, nessa sua maneira, 

desestabilizavam a ordem existente e faziam penetrar as redes do considerado 

submundo.  

 
[…] Luanda, esta grande cidade, é uma terra de mulheres eléctricas e homens-macacos, 
isto falando em termos circenses. Nas ruas, nas avenidas, cruzo com elas, falo com eles. / 
Conheço-os e por vezes sinto-os. Alguns sinto-os melhor do que a mim próprio. Só que a 
maioria têm uma pedra no lugar do coração. / «Cada um de nós tem na vida, o seu bocado 
de lixo que só um dia quando a morte chegar despejará na vala comum. Grande parte do 
que vamos colectando nas ruas tão desiguais da existência é apenas lixo, dentro dele é que 
levamos sempre a jóia de uma palavra preciosa, o diamante de um gesto puro. É costume 
dizer-se que a esperança é a última que morre. Nisto está uma das crueldades da vida. A 
esperança sobrevive à custa de mutilações178. 
 
 
 

Luanda, como facilmente se apercebeu o leitor, a partir de certa altura, era um 

espaço com que se identificava o cronista. Considerava-o como o espaço da sua 

maturidade179, contrapondo-a com Benguela, (…) a terra em que nasci (…)180, da sua 

permanente e persistente saudade a que adiante nos referiremos.  

Ao longo dos tempos, a sua crítica mostrou-se diversa entre as várias crónicas. 

Aconteceu desde o primeiro momento e registou-se de forma evolutiva e repetida até 

atingir o que consideramos ser o ponto de rotura com o regime e consequentemente com 

a comunidade jornalística angolana. Este desenlace que se tornou no culminar de uma 

intensa e notória luta interior do cronista, foi denunciada, publicamente, quando 

escreveu já nas últimas crónicas: 
                                                 

178 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 6, Luanda, 28/02/1959, nº 59, pp.9-10. Termina 
fazendo referência a uma crónica do cronista brasileiro Ruben Braga. 
179  Ernesto Lara Filho, «Luanda 1961» in Noticia Ano II, Luanda, 10/06/1961, nº78, p.4. […] Luanda é uma das 
minhas grandes saudades e uma das minhas pequenas tristezas. Terra-adoptiva do «globo-trotter» que eu sou Luanda 
é a cidade dos poetas angolanos dos meninos que jogam futebol com bola de trapos na areia vermelha dos muceques, 
cidade das acácias, da Estrada de Catete, do Sambizanga, do Burity e do Zangado.  
180 Ernesto Lara Filho, «Mukanda de Amor para Benguela», in Notícia, Ano VIII, Luanda, 27/04/1967, nº 390, p.27. 
Ainda, na secção «Registo» in Notícia, Ano I, Luanda, 14/05/1960, nº22, p.17, escreveu com o título «Saudades de 
Canivete». […] Gosto de Benguela porque nasci lá. Embora as mais tristes recordações da minha vida, me afastem, 
cada vez mais, cada dia que passa, dessa terra maravilhosa onde vivi os primeiros anos […]. 
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Mas você não é bem um português à moda antiga. Você é um português moderno, 
actualizado, nascido em Angola, melhor, você não é um português, é um luso-descendente. 
É um brasileiro, na concepção portuguesa, mas nascido no Continente Africano. É um 
lírico, um poeta, um burro, resumindo. Ora se você tem uma grande confiança em si, vá 
desdobrá-la pelo mundo181. 
 
 
 

Embora nos pareça em certa medida confuso, consigo, a verdade é que, no final, o 

que parecia ser de grau de dificuldade extrema, surge, com uma lucidez nos nossos 

horizontes. Por esse motivo, compreendemos o que o levou a pensar não existir lugar 

para si na sua terra. É manifesto, por parte do autor, um auto-convencimento para a 

partida, para o mundo, exercendo com essa posição um determinado suspense sobre o 

leitor e que era condizente, em certa medida, com o tempo que se vivia em Angola. 

Recordamos, desse tempo, os acontecimentos verificados e envolvidos por uma 

onda de terror, e a situação de instabilidade que subsistia nos países vizinhos. Por essa 

razão se vivia dividido em Angola, entre o nacionalismo que crescia e se intensificava 

através duma ameaça com a luta armada e a estabilidade e a protecção que o regime 

propagandeava e queria fazer a todo custo transparecer.182  

Na realidade pode dizer-se que teriam sido pretextos objectivos, cuja finalidade era 

a de contribuir com a sua escrita para o momento da História Literária angolana. Neste 

ponto tornou-se coincidente com o fervilhante nacionalismo, e todas as suas 

consequências, a que não foi certamente alheio, e que inflamavam a sociedade 

angolana. 

Independentemente da ordem em que sucederam os factos relatados, e se 

abordarmos a questão anterior sob o ponto de vista de quais teriam sido as razões 
                                                 

181  Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 8, Luanda, 31/05/1961, nº 102, pp.7-8. 
182  Recordar esse tempo é falar da guerra civil instalada durante a fase de independência do Congo ex-Belga, em que 
Angola serviu de plataforma para a recepção de milhares de refugiados Belgas que ao divulgarem as suas histórias da 
guerra atormentavam e amedrontavam a sociedade civil angolana. 
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porque Lara Filho se dedicou à sua «Roda Gigante», podemos de forma geral destacar 

que se tratou antes de tudo de uma atitude individual que foi realçada pelo próprio do 

seguinte modo:  

 
Foi isso, imagens como essas das ruas de Benguela dos olhos de mulata, das queimadas do 
mato, do café do Uíge, das chanas de Saurimo, e outras, que eu aprendi sempre a transmitir 
ao papel em linguagem diferente, matéria-prima de escritor pobre, escritor que não publica 
livro, só escreve de roça para roça, de fazenda de sisal, para sisaleiro de branco para preto 
e de preto para branco. Crónica como que estrada da Calucinga esburacada e pavorosa de 
solidão, imagens assim, eu pretendi fixar sempre e se não consegui pelo menos não foi 
falta de tentar183. 
 
 
 

 Retomando o tema sobre Benguela exprimimos que esta cidade se tornou na sua 

eterna tristeza. Relacionando com o que anteriormente escrevemos podemos então 

justificar pelas palavras escritas que estávamos perante um projecto que o autor 

acreditava ser possível construir baseado nos valores do humanismo, vivenciado nas 

ruas da sua Benguela, alicerçado numa terra com potencial riqueza e, em construção, 

cujas forças se conjugariam num diálogo entre homem negro e homem branco. 

No fim, era uma linguagem diferente da que era utilizada no jornal, até ali, e que se 

delineava por contornos de sentido literário:  

 
Tento incorporar a língua que falei e que escutei durante anos – a língua-base, língua-mãe, 
o português – ao meu ambiente nativo, minha Benguela e minha Luanda, meu Bailundo e 
meu Lubango, na língua com que ganho o pão. Socorri-me de Raquel Queirós, para 
exprimir o que vem atrás. Suponho que me terão entendido184. 
 
 
 

Num segundo ponto, não se poderia deixar de apontar a questão do nacionalismo e 

do seu oposto, o colonialismo. Como forma de governo instalado a partir do sistema 

colonial que, de modo geral, se podia qualificar como estando aumentar, cada vez mais, 

                                                 

183  Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 6, Luanda, 25/12/1959, nº 70, pp.55-56. 
184 Id. Ibid. 
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as injustiças e desigualdades sociais, a distorcer as regras de desenvolvimento local e de 

gratuitamente descriminar o homem africano. 

Esta crónica era marcada por uma componente acentuadamente filosófica que se 

confundia, por vezes, no plano ideológico pela frontalidade e coragem manifestadas na 

defesa dos interesses do homem comum, do homem trabalhador e empreendedor que 

em Angola, por um lado se debatia contra as adversidades da vida e por outro lado 

contra as complacências do regime do Estado Novo. Mas, adiante voltaremos a este 

assunto. 

Também, não se pode esquecer que era um período dominado pela pressão do 

aumento da colonização com contingentes de emigrantes chegados da Metrópole, em 

número cada vez maior, e pelo descontentamento interno que marcava a forma como o 

regime encarava o desenvolvimento local.  

Chama-se a atenção para o facto de neste corpus estar contemplado um conjunto de 

temas que foram seleccionados pela sua actualidade e pela sua oportunidade. 

Representam, enquadrados no prosseguimento da orientação preconizada pelo autor, 

manifestações das suas preocupações e posições face à realidade do seu tempo. O seu 

discurso diegético inflamava «da cor local»: a fauna, fundamentalmente ornitológica, a 

flora, a gastronomia a observação das cenas do quotidiano onde a mulata era o centro da 

atenção do escritor e onde, posteriormente, com incursões no campo da poesia recriava 

ambientes contrastantes dos muceques e da cidade branca por um lado e por outro lado 

a cidade e o mato, as estradas de asfalto e as empoeiradas picadas. 
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 3. Funções, objectivos e finalidades 

 Para o que consideramos como fazendo parte do vasto espólio de crónicas,185 e que, 

por sua vez, determinam a obra jornalística de Lara Filho, concorreram, como razões, 

uma ordem de factores diversa, baseada em critérios principalmente de origem 

socioculturais, fundamentados, antes de tudo, no prazer do autor pela escrita e, depois, 

no carácter de utilidade a que às mesmas era destinado. 

Na perspectiva do autor, as suas crónicas levavam às autoridades isoladas, aos 

comerciantes e aos trabalhadores do mato, por toda Angola “ [...] a mensagem de 

alegria, de vida [...], [...] um pouco de leitura, da paz e sossego e de interesse pelas 

coisas de espírito [...]”186, como muitas vezes dizia, com o intuito de fazer renascer nas 

pessoas o gosto pelas coisas de Angola. 

Ao enquadrar-se por critérios literários e jornalísticos as intenções do cronista que 

se fundamentavam em processos comunicativos de interacção social, procuraram, 

através da escrita do repórter que narrava os acontecimentos, ser observados como uma 

voz de autoridade. Dessa forma, permitia ao seu autor poder encarar a notícia por 

diversas perspectivas. 

Em “Ecos da visita Presidencial”187 p.e. é uma reportagem cujo assunto se deveria 

centrar nos factos relacionados com a visita presidencial quando da sua estadia para a 

inauguração da Barragem do Biópio. Relega a figura do sujeito para um plano do 

esquecimento e conduz o leitor para, o que referimos anteriormente, os necessários 

caminhos do desenvolvimento de Angola que, pela mão de técnicos nacionais surgiam: 

                                                 

185 Que na década de 50 se cifravam, por um cálculo do autor, em duzentas mas que pelo levantamento que se 
realizou, pensa-se que ultrapassem as quatrocentas crónicas publicadas. 
186 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 3, Luanda, 05/08/1956, nº 3, pp.2-5. 
187 Ernesto Lara Filho, «Ecos da Visita Presidencial» in Jornal de Angola, Ano 3, Luanda, Set./ Out. de 1956,  nº 32-
33. 
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estudando, lançando estradas, fios eléctricos, comunicações, ocupando em toda a acepção 
da palavra. E naquela paisagem agreste, a Barragem do Biópio, é como que um sorriso 
alegre, um sorriso de vida. 
 
 
 

Não esqueceu a História e faz recordar ao leitor que aquele processo se tinha 

iniciado pelos antepassados da colonização. Esta visão de Lara Filho encontra eco 

quando pretende mostrar que foram aqueles quem formou a sua raiz cultural que no seu 

tempo procura divulgar: 

 
[…] homens da colonização que outrora estabeleceram casas comerciais pelo mato adentro 
casas essas que marcaram a nossa acção em África, agora, a Barragem, mostra em toda a 
sua extensão a maneira como Portugal se prolonga em África [...], [...] Porque cada pedra 
do Biópio, cada saco de cimento, posto tão longe da civilização, no mato agreste e 
desértico do Alto da Catumbela, são hinos ao esforço dos portugueses de Angola. [...]. 
 
 
 

 Sobre as mesmas questões do desenvolvimento e da técnica que deveriam 

interessar não só os descendentes dos velhos colonos ou os acabados de chegar da 

metrópole, o cronista apresenta na sua «Roda Gigante» a visão da sageza do homem 

africano no diálogo estabelecido com um «patrício» benguelense de seu nome 

Domingo,  

 
Expliquei-lhe detidamente que sim que havia (em Portugal obras grandiosas como aquela). 
Coisas muito maiores, mais importantes: Que aquilo era pequeno, comparado com outras 
que existiam. Seguiu-me interessado. De todas as explicações que lhe dei, nenhuma 
certamente, se perdeu. E foi admirado que o surpreendi pouco depois, noutra volta do 
trajecto, de costas para mim, a explicar tudo quanto eu lhe dissera, naquele seu português 
estropiado a outro companheiro que o ouvia surpreso, como ele me tinha ouvido a mim.188  
 
 
 

 Em ambas as narrativas justificam as posições do autor para os objectivos que 

perseguia na obtenção das suas pretensões. 

                                                 

188 Id. Ibid. 
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 D. Linguagem na crónica de Ernesto Lara Filho 

 1. Prosa Poética e seus efeitos labirínticos 

 A primeira fase da prosa poética, presente na literatura angolana, se lhe quisermos 

cronologicamente atribuir um período, teria acontecido entre 1948 e 1953, datas que 

correspondem ao aparecimento do «Movimento dos Novos Intelectuais de Angola» em 

Luanda com o movimento «Vamos Descobrir Angola!» em que a Mensagem se tornou 

o veículo importante do grupo. E, curiosamente é de 1953 no Jornal de Benguela que 

nos surgem os primeiros escritos de Ernesto Lara Filho.  

Da presença de Ernesto Lara Filho, em Portugal, ficou-nos a memória, dum tempo e 

de um espaço onde teria obtido uma formação ideológica complementar à moral 

adquirida tradicionalmente no seio familiar, para além da sua formação académica que 

lhe permitiu o gosto pelas letras e, por isso, reforçar os laços com a sua terra.  

Dificilmente conseguiria deixar de se contagiar pelas acções e sessões que a Casa 

dos Estudantes do Império, em Lisboa, proporcionava em prol do desenvolvimento 

económico e cultural das colónias, prejudicadas em parte, como vimos referindo, pela 

acção governativa do regime do Estado Novo. Com o regresso a Angola, manteve esse 

contacto com os “Amigos da Europa” e estendeu-o aos “velhos” amigos da infância, 

também eles, agora adultos e intervenientes na construção dessa terra. A Cultura II, 

onde surgiu ligado, pela primeira vez, a alguns dos fundadores e integrantes da 

«Geração de 50»189 contou com a sua participação mas, cedo se afastou, pela 

discordância com os objectivos que a prosseguiam. Eis que, em 1956, surgiu, então, a 

hipótese da sua crónica aparecer no órgão da Associação dos Naturais de Angola, no 

Jornal de Angola. Aí se revelou, como autor e escritor, sem negar as bases por que 
                                                 

189 Também conhecidos por «Mensageiros» por pertencerem ao grupo do jornal Mensagem editado em Luanda. 
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percorria a nova literatura que naturalmente se afirmava.  

Não sendo original no género, conseguiu perfazer um caminho literário que pode ser 

associado ao regionalismo brasileiro. Certamente, não se pode ignorar a ligação a um 

poeta do seu tempo, o benguelense e amigo Aires de Almeida Santos que, para além de 

consigo ter compartilhado o Jornal de Benguela, ali publicava os seus poemas. 

Pela situação de descontentamento que se vivia na sociedade angolana, em meados 

dos anos 50, a literatura que se formava, acompanhava o seu pensamento, 

fundamentado numa ideia de independência que crescia fruto da tomada de uma 

consciência nacional intensificada com a divulgação de valores comuns aos angolanos e 

dentro de um objectivo, do que tinha sido o lema do movimento da «Geração de 50», já 

diluído por pressões da polícia política.  

A prosa poética na narrativa de Ernesto Lara Filho vinha por esse motivo, desde 

esse tempo, contagiada por aquela chama. Além dos sentimentos manifestados, dessa 

altura, eram também transmitidas imagens e emoções das pessoas e da terra. Os 

escritos, através das palavras produzidas, não passavam despercebidos ao leitor comum 

pelos efeitos denotados na linguagem. Vem nesse sentido a informação que se encontra 

prestada a seu respeito, em 1960: 

 
Enquanto ali permaneceu, (referindo-se o seu autor à presença, em Lisboa, de Ernesto Lara 
em 1959-60) parece que se dedicou de novo ao jornalismo, chegando a enviar para esta 
Província alguns artigos, que foram publicados nos jornais desta cidade “ABC” e “Diário 
de Luanda”, aproveitando o ensejo para nas suas prosas, estabelecer a comparação entre 
certas actividades metropolitanas e angolanas deprimindo aquelas e enaltecendo estas.190 
 
 
 

Certamente que o autor daquelas linhas se referia a escritos de Ernesto Lara e que a 

                                                 

190 AN-TT. Procº. 3-SR/60, Docº nº48 da PIDE, referente a Ernesto Pires Barreto de Lara ou Ernesto Lara Filho. 
DOCº 11 – ANEXO. 
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seguir transcrevemos, analisados fora de seu verdadeiro contexto mas revelador de um 

paralelismo repetitivo que a cada passo detectamos nas suas crónicas: 

 
Vocês, patrícios, que escrevem, não observam que têm vocês uma língua nova, em 
paisagens novas em cenários novos de país novo? Uma das formas que tenho tentado – o 
regionalismo benguelense – acho-o muito mais valoroso do que essa cópia desastrada do 
figurino tradicional de âmbito restrito em Angola – o figurino luso, o das caravelas e dos 
Diogos Cães – pois que o Natal é Inverno, aí em Angola sua-se nesse tempo com o calor e 
sabe melhor o sumo de manga, do que o pinhão e as passas de uva os figos e as ameixas191. 
 
 
 

Nesta mensagem aos amigos escritores angolanos da sua geração que viviam em 

busca dum novo discurso, duma nova linguagem, duma nova paisagem literária, 

compreendemos a dificuldade que era para alguns leitores entender o sentido implícito, 

neste tipo de discurso, revelador dos efeitos labirínticos constantes da prosa de Lara 

Filho192.  

A evocação, sobretudo às coisas de Angola, apoiava-se em comparações mais ou 

menos padronizantes com um acento fundamentado em contrastes opositivos que levava 

a escrita a funcionar como uma forma indirecta para enaltecer e engrandecer os valores 

da sua terra. 

A prosa convida-nos de forma reiterada a um regresso à infância, convocando a 

estarem presentes nas suas palavras os valores da moral e da ética, então vivenciados 

que tantas e boas recordações lhe traziam. 

 
                                                 

191 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 6, Luanda, 25/12/1959, nº70.pp.55-56 
192 Manifestamos a nossa discordância com o que Lara Filho designa por regionalismo benguelense, pela inexistência 
de regionalismos na Literatura Angolana. Compreendemos o sentido da palavra aqui empregue dentro de um 
contexto definido pelo próprio quando nos diz do benguelense tratar-se de [...] homens de poucas palavras que sabem 
falar quando é preciso dizer a verdade e pedir para a sua terra. Gente bairrista e tradicionalmente ciosa dos seus 
pergaminhos, conquistados através de anos e anos de sacrifícios ímpares. [...]” «Benguela Velha de Séculos» in 
Jornal de Angola, Ano 4, Luanda, 26/05/1957nº 36, ou ainda, conforme apresentado in «Roda Gigante» in Jornal de 
Angola, Ano 6º, Luanda, 25/12/1959.nº70, pp.55-56 “ [...] Tenho usado a língua como artista usa o barro. Tenho 
procurado dar-lhe cor, a minha cor, as cores da minha terra, colocar-lhe os «matrindindes» nos capins secos e cheios 
de salitre do meu litoral literário. Tenho procurado tirar formas novas do material velho. Criar, sim, criar, é o que 
tenho tentado fazer [...].  
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[...] Senhor de muitos anos – apesar de só ter vinte e oito – eis aí o meu território, onde eu 
mando é no país-do-tempo-que-foi. Porque eu fui muito feliz, fui tanto feliz que ando 
sempre com a saudade de outros tempos roendo dentro de mim. Fui menino feliz de 
calções curtos e comandante de castelos, capitão de muitas equipas de futebol. Fui menino 
de fisga no bolso, capitão de assaltos a quintais e rei de um reino que nunca mais possuí. 
Que perdi nas dramáticas batalhas da vida [...]193  
 
 
 

Essa felicidade partilhou-a com “ [...] Benguela velha de séculos que o tempo nela 

não passa como nas outras cidades [...]194 em brincadeiras nativas, em bando, com o seu 

grupo de amigos brancos, negros e mulatos num espírito fomentado por [...] «Sinhá», 

Dona Mafalda, mãe de muitos filhos, dos seus e dos outros que lhe iam aparecendo por 

casa e ela tratava toda a gente com a humanidade dos grandes corações. [...]195, esses 

valores eram chamados pela escrita, consecutivamente, a estarem de novo presentes na 

memória dos angolanos. 

É da infância vivida em Benguela que vemos, também, surgir os imaginários na sua 

prosa poética e transportados ao longo das várias crónicas. O cronista tem desse tempo 

duas recordações diferentes embora com um mesmo sentimento: saudade. Uma saudade 

que o alegra quando se recorda [...] da Benguela que conheci menino, correndo descalço 

e brincando nos largos, por debaixo das árvores frondosas das avenidas direitas [...] e 

uma saudade que o amargura quando se lembra do  

 
passado, esse é meu, doentiamente triste, tristemente alegre para mim. É o meu ópio, a 
minha liamba, esta recordação permanente, esta saudade ingente que me magoa e que é 
como uma cocaína de viciado. Não me critique por eu ser saudosista. Compreenda como 
eu não quero viver o vosso tempo, porque não presta, porque é um tempo em que os 
homens como eu não são classificados por aquilo que valem [...]196. 
 
 
 

                                                 

193 Ernesto Lara Filho «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 8, Luanda, 24/12/1960, nº 92, p.20. 
194 Título de um poema de A. Neves e Sousa, pintor que Lara Filho chama a si para uma das suas crónicas.  
195 Ernesto Lara Filho «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 7, Luanda, 30/06/1960, nº 80, pp.6-8. 
196 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 8, Luanda, 24/12/1960, nº 92, p.20  
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 2. Horizontes de espera e recepção 

 Partindo do princípio defendido por Álvaro Manuel Machado197, a visão de Ernesto 

Lara melhor se enquadraria num modelo produtor, por partir de uma tradição literária 

criada, como o próprio diria, num determinado período, mais ou menos estrito e 

circunstancial assentando numa recontextualização no plano do imaginário do autor 

situado na corrente saudosista que o próprio propagou, e de que Teixeira de Pascoais 

teria sido o mais complexo representante198. A sua orientação assentou no realismo 

africano, embora com alguma sensibilidade do Neo-Realismo formado num contexto 

académico surgido em Portugal, pouco antes do início da segunda grande guerra, cuja 

repercussão a acontecer, se poderia ter dado em Angola, no realismo africano, em finais 

dos anos 40.  

A importância da obra de Ernesto Lara, embora no jornal, residiu no facto de se ter 

apresentado aos leitores pela lado da actualidade da notícia que dali extraía e 

transformava em comentário oportuno na crónica. Para Lara Filho, o comentário 

tornava-se mais importante do que a notícia que produzia no jornal. Comentar, tratava-

se, antes de tudo, de uma conversa de amigos, não passava de um diálogo que em seu 

entender mais não era do que representar. Este acto decorria dum universo, no espaço 

literário angolano, em Benguela na infância e já adulto em Luanda, num imaginário 

                                                 

197 Álvaro Manuel Machado, Les romantismes au Portugal. Modèles étrangers et orientations nationales, Paris, 
Fundação Gulbenkian, 1986. 
198 Lara Filho projecta na sua escrita uma angolanidade obsessiva, utilizando uma corrente literária, o saudosismo 
que, por hipótese a confirmar, levou à exaustão na sua visão das coisas. Como exemplo referimos o registo crítico do 
próprio ao referir-se a Quissange – Saudade Negra do poeta Tomás Vieira da Cruz (...) a saudade do quissange agora 
renascido, é mesmo uma saudade negra, uma saudade escura, nocturna, dos tempos em que o tocavam os guardas da 
noite das casas comerciais e os serventes dos postos gasolina, lá do Sul, de Benguela (...) prosseguia no seu 
comentário saudosista (...) Era uma síncope de sons, eu já não sei definir bem o que sentia, se uma saudade imensa do 
futuro se uma tristeza enorme (...). Angolanidade aqui entende-se, pelo facto de existir uma suposta corrente, segundo 
Venâncio, em que esteja focalizado o interesse, o gosto pelas coisas de Angola. Depois de isso, partiu de uma 
reconstituição do espírito do lugar, dos espaços, dos lugares de infância… dum passado de certo modo feliz, para um 
imaginário que desejava poder ver acontecer no futuro. Imaginário esse onde estariam a sua antiga casa, a sua rua, a 
sua Benguela… onde as pessoas se solidarizassem tal qual havia sucedido na sua infância. 
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para o qual fazia constantemente alusão conseguindo dessa forma conduzir o leitor para 

coisas do mundo real. Temos, para nós, uma obra literária fundamentalmente 

proveniente da notícia, como matéria-prima e publicada em periódicos. 

O jornal apresentava-se aos olhos do escritor como um espaço disponibilizado já 

que, por razões diversas199, o livro, lhe era interdito. No caso particular, o Jornal de 

Angola, pelas características estruturais e subjacentes à sua formação, favorecia-lhe um 

território como do início do século passado em que se tinha desencadeado uma luta 

ideológica na sociedade crioula entre o fervor nacionalista, protonacionalista para 

sermos mais rigorosos, e uma determinada mentalidade colonialista que se instalava. 

Permitia-lhe experimentar uma linguagem que o próprio procurava encontrar, 

 
Essa linguagem que tento nos casos do mato e mesmo nas histórias que sempre traço da 
cidade, pode representar com efeito a tentativa de procura de caminhos novos de que temos 
andado afastados, mas a minha limitada oficina, para mais não deu, para mais nada do que 
isso e confesso-me satisfeito porque tentei. Tenho usado a língua como artista usa o barro. 
Tenho procurado dar-lhe cor, as cores da minha terra, colocar-lhe os «matrindindes» nos 
capins secos e cheios de salitre do meu litoral literário. Tenho procurado tirar formas novas 
do material velho. Criar, sim, criar, é o que tenho tentado fazer200. 
 
 
 

Pode, então contar que, com o adensar desse contacto cultural dos anos 40-50 do 

século anterior, ter-se-ia ocasionado o despertar da comunidade para a sua verdadeira 

realidade. Tal situação teria feito despoletar simultaneamente uma crítica e uma 

afirmação dos motivos que formariam uma literatura nacional. No final dos anos 40 e 

início dos anos 50, renascia, entre os intelectuais o confronto ideológico identitário no 

qual o texto literário se tornou elemento de questionamento da realidade vivida fruto do 

processo globalizante das práticas coloniais. 

                                                 

199 A primeira das razões prendia-se com os aspectos financeiros. Seguiam-se-lhes a oportunidade, a qualidade da 
indústria gráfica existente, a rede distribuidora, para citar apenas algumas.  
200 Ernesto Lara Filho, «Roda Gigante» in Jornal de Angola, Ano 6, Luanda, 25/12/1959, nº 70, pp. 55-56. 
 



89 

Para o estabelecimento de bases culturais que viessem enriquecer os princípios 

propagados pelo regime, no Ultramar, a instalação do Liceu, na colónia201, foi de 

decisão capital. Funcionou, de algum modo, como contraponto de um intercâmbio 

cultural entre a metrópole que ia enviando mestres e alunos das suas universidades e o 

Ultramar onde estes exerciam a sua actividade formadora. Particularmente no caso de 

Angola, as viagens académicas [...] foram factores de aproximação da metrópole 

portuguesa à população colonial e local, designadamente das suas gerações mais novas, 

[…]202 estabelecendo uma ponte com os territórios ultramarinos, em que sobressaíram 

obras de escritores como Jorge de Sena, José Blanc de Portugal e Ruy Cinatti, ainda, no 

princípio da década de 1950.  

Esse movimento académico, com o tempo, foi-se ampliando nos dois sentidos, 

principalmente, com a ida para as universidades da metrópole de estudantes que 

pretendiam uma carreira impossível de realizar na colónia carecida desse tipo de ensino. 

No entanto, ainda durante os finais dos anos 40, vimos no espaço angolano, surgir a 

Sociedade Cultural de Angola203 que desempenhou através do seu jornal Cultura, 

distribuído pelas duas séries I e II, da qual a segunda é a mais falada pela participação 

de alguns dos actuais escritores de Angola, não se devendo ignorar a sua I série pelo 

contributo prestado através do corpo docente e não só, do Liceu Salvador Correia.  

Nesse período, para além do contributo intelectual inegável dos indivíduos já 

                                                 

201 No caso de Angola procedeu-se à instalação, em Luanda, a norte, do Liceu Salvador Correia e, a sul, no Lubango, 
do Liceu Diogo Cão que contaram, ainda, com o apoio dos Seminários Católicos. 
202 Mário António Fernandes de Oliveira, A Formação da Literatura Angolana (1851-1950), Lisboa, INCM, nº13, 
1997, p.311. 
203 A Sociedade Cultural de Angola fundada em 1942 cujo objectivo foi desempenhar um papel modernizador na 
cultura angolana era presidida por Jorge de Figueiredo Barros capitão e representante da Companhia de Diamantes de 
Angola, até 1946, tendo sido substituído no cargo no ano de 1945 pelo Prof. Cruz Malpique, também, Reitor do Liceu 
Salvador Correia; era, ainda, formado por Peixoto da Fonseca médico e poeta também, Sobral Dias o primeiro 
médico radiologista dos Serviços de Saúde de Angola, Castro Lopo o historiador da sociedade angolana do século 
XIX, Manuel Lourenço do jornal A Tribuna, importante periódico cultural da imprensa angolana onde colaboraram 
homens como Antero de Abreu e Mário Pinto de Andrade. 
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citados, surgiu, na sociedade luandense uma actividade formadora, diremos até, 

consciencializadora do pensamento angolano. Foi, nessa linha, que registamos o papel 

da Liga Nacional Africana e do seu órgão de imprensa próprio, a revista Angola e, 

também, da Associação dos Naturais de Angola que mais tarde viria a editar a sua 

revista Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola ambas de […] natureza crioula da 

constituição, o anti-racismo de vocação […]204 

Nesse mesmo período, em 1945, na metrópole, revestiu-se de grande importância a 

já referida Casa dos Estudantes do Império. A CEI que recebia os estudantes 

ultramarinos, na sua grande maioria de Angola e Moçambique, e se distribuíam pelos 

núcleos de Lisboa e Coimbra, promovia através da sua editora a edição de pequenos 

cadernos literários205 de poesia e contos, cumprindo desse modo os objectivos que, 

constando dos estatutos, tinham por missão romper com os desígnios oficiais de 

acomodação ao regime206. Na linha do que já referimos, em ambos os espaços, na 

metrópole e na colónia207, cresceu um sentimento nacional que condicionava actividade 

cultural, oposta aquela, propagada e defendida pelo regime.  

Hoje dificilmente compreendemos como esses jovens, alguns distantes da terra natal 

entre os 20 e 30 anos e de parcos recursos económicos, foram capazes de lidar com a 

formação de uma literatura, empreender a edição de livros, escrever artigos e ensaios de 

crítica literária, organizar uma antologia literária representativa do seu espaço 

geográfico, tudo isto, e mais […] enfrentando nesses tempos tortuosos do fascismo 

                                                 

204 Mário António Fernandes de Oliveira, A Formação da Literatura Angolana (1851-1950), Edição IN-CM, 1997, 
nº13, p.313. 
205 Eram cadernos de divulgação de poesia e contos tradicionais e de inéditos escritos por estudantes ultramarinos 
residentes na metrópole. Também davam a conhecer autores ultramarinos residentes nas colónias. 
206 Manuel Ferreira, prefácio à 2ª Edição (1977) in A cidade e a Infância de José Luandino Vieira, p 9. 
207 Pelo Acto Colonial em 1951, as colónias portuguesas adquiriram o estatuto de províncias ultramarinas, na prática 
funcionando como até aí.  
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[…]208 o que para essa época dos anos 50 […] constituía um acto subversivo, e os 

autores, de imediato ou mais tarde, haviam de responder pelo acto abusivo […]209  como 

se realmente falar de cultura, de autêntica cultura, equivalesse desafiar as armas do 

regime. 

Durante os anos 50 e numa perspectiva meramente académica, referindo-nos 

particularmente ao campo literário, compreendemos que, só pelo facto de se pretender 

autonomizar uma literatura escrita duma língua já consagrada e de longa data, seria 

necessário equacionar-se, certamente, importantes questões que procurassem ditar os 

parâmetros dessa autonomia. Com esses também se fizeram estender a outros campos 

culturais como a música e dança, artes plásticas e teatro. 

Após esta breve passagem que levou os angolanos a enveredarem por caminho 

duma nova literatura, importa, também saber como teria reagido à sua narrativa nessa 

época a imprensa, principalmente, a angolana, ao criar-lhe um estatuto de alguma 

autoridade jornalística, destacando-lhe singulares qualidades no campo cultural pelo 

carácter literário desenvolvido na sua escrita. Destacamos, alguns desses depoimentos 

que justificaram o que o transformou num repórter escritor de algum protagonismo: 

A imprensa brasileira210 escrevia sobre a popularidade de Lara Filho conquistada 

naquele País, apresentando uma transcrição integral da sua crónica «Um azulejo para 

Brasília» em alguns jornais, como por exemplo destacamos o jornal O Globo do Rio de 

Janeiro que comentava tratar-se de: 

 
[…] elo entre civilizações que se aproximam e um elemento de divulgação de assuntos 

                                                 

208 Manuel Ferreira, prefácio à 2ª Edição (1977) in José Luandino Vieira, A cidade e a Infância, Luanda, Editorial 
Nzila (Caminho), 2007, p.9. 
209 Id., Ibid. 
210«”Noticia” no Brasil» in NOTICIA! Ano 1, Luanda, 25/06/1960, nº28, p. 5. [...] entre a Imprensa brasileira não é 
costume a citação de colaboradores ou artigos publicados em órgãos alheios às respectivas «cadeias» e, quando isso 
acontece, é porque a importância, o interesse e a repercussão desse escrito o justificam. 
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nossos de que não podemos prescindir e de que nos sentimos orgulhosos, dizia ainda, o 
nome de Ernesto Lara (Filho) cujos artigos sobre o Brasil na Imprensa de Angola têm sido 
numerosos, deve ser guardado211. 
 
 
 

 Concluía o periódico que, pela crónica transcrita, se podia avaliar o interesse que 

assuntos culturais brasileiros assumiam no continente africano. Este reconhecimento, 

partiu, também, do Secretário da Embaixada do Brasil em Portugal, Dr. Alarico da 

Silveira Júnior, ao dirigir-se em carta de agradecimento ao autor:  

 
Mais uma vez, pude admirar o estilo ágil, moderno, dinâmico do autor de «Minha Angola 
sem e com Carnaval» e de tantos outros artigos através dos quais percebe-se a força do 
cronista já plenamente amadurecido e realizado na profissão / Além de remeter a página de 
«NOTICIA!» para Brasília, tomei a liberdade de encaminhar uma cópia a minha irmã 
Dinah Silveira de Queiroz, que dela se ocupará em uma das suas próximas crónicas na 
rádio e na imprensa do Rio de Janeiro212. 
 
 
 

Os êxitos que Ernesto Lara conseguia na imprensa eram comentados pela redacção 

do semanário angolano NOTICIA, em que também colaborava, do seguinte modo:  

 
Senhor de um estilo literário inconfundível, irreverente, vivo, mexido, quiçá discutível – o 
que por vezes é uma virtude, como no presente caso – Lara (Filho) dá personalidade 
própria aos seus escritos. É pelo menos, no seu género, um caso singular do jornalismo 
angolano213. 
 
 
 

Valeu-lhe a forma narrativa de contornos literários que sem perder a objectividade 

da linha editorial do jornal, concorreu para a obtenção de um estatuto próprio 

conseguido no jornalismo, através de algumas crónicas, reportagens e de algumas cartas 

que correram por diversa imprensa ultramarina214, dirigidas a entidades com 

                                                 

211 Id., Ibid. 
212 «“NOTÍCIA “ foi para Brasília» in NOTICIA! Ano 1, Luanda, 28/05/1960, nº24, p.3. DOCº 2 – ANEXO. 
213 Id. Ibidem. 
214 Por exemplo, Carta Aberta ao Governador Geral de Angola, reproduzida no jornal O Arauto, p. 2, publicado na 
cidade de Bissau. DOCº 5 - ANEXO.  
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responsabilidade governativa, sobretudo, na Província. Numa dessas cartas jornalísticas 

de Lara Filho, deparamo-nos com uma nota da redacção do jornal que sublinhava o que 

a seguir destacamos, 

 
[...] Pode dizer-se – e que o digam não ofende – que este jornal não é a densa revista 
brasileira, (Cruzeiro) com a sua tiragem de um milhão, que Angola não é o Brasil e que 
Ernesto não vale David Nasser. 
Quanto a este paralelo pessoal há que deixar aceite que o categorizado repórter brasileiro, 
antes de conquistar a sua nomeada, também não era o jornalista angolano, que, pela sua 
desenvoltura, vem curiosamente a valorizar-se. Pode-se ser sempre aquilo que se não é 
ainda – passe este esdrúxulo conceito à maneira de Sartre. 
E quanto ao mais: o sentido da actividade e da realização, para os de Angola, de Lara 
(Filho), é pelo menos uma amostragem de que os jornais podem deixar de ser, perante os 
casos e os homens importantes, uns «curvados criados às ordens de Vossa Excelência». 
[...] É este o mérito de Lara (Filho) e o motivo de acolhida que este jornal lhe faculta e 
oferece, sem jamais estabelecer regras de conduta, de que deve dizer bem ou dizer mal, de 
aplaudir ou de reprovar. Lara (Filho) é um repórter com direito a firma – que conquistou; 
idónio, maior, vacinado, tem autoria para o leitor concordar ou discordar dos seus actos de 
adulto – no campo das ideias e dos factos que cultiva [...]215”. 
 
 
 

 

 3. Registos de escrita e implícitos pedagógicos 

 Ernesto Lara era também, reconhecido como um cronista que escrevia para o leitor 

comum. Na aparente simplicidade da sua escrita, analisada pelo ponto de vista do 

referente, escondia uma realidade que soube denunciar por via de uma estratégia 

literária descodificada só por alguns. Com isto pretendemos especificar que “Lara dizia 

o que dizia mas não era pelo que estava escrito”. Vejamos a titulo de exemplo em 

«Carta ao Amigo Ernesto Lara (filho)» no qual o seu autor216, também jornalista, 

referindo-se a uma crónica217 que Lara Filho lhe havia dedicado responde: 

                                                 

215 «Do Repórter Lara (Filho) ao novo Governador – Geral» in ABC- Diário de Angola, Ano 2, Luanda, 20/02/1960, 
nº 545, p.5. 
216 Mário de Alcântara Monteiro, Jornal de Angola, Ano 7, Luanda, 30 /06/1960, nº 80, pp.7-8. Este comunicador 
desempenhava também funções profissionais como funcionário público nos Serviços das Alfândegas. 
217 Jornal de Angola «Roda Gigante» Ano VII, Luanda, 31/05/1960, nº 78, pp-6-8. 
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[…] A propósito dela, há um facto de que tenho de te dar conta imediatamente, com 
satisfação: a tua imensa popularidade. Tu és notícia. Toda a gente te lê. É este facto 
demasiado evidente para que possa ser negado, que traduz a tua vitória, a vitória do 
repórter moderno que és tu. Apesar das tuas confessadas faltas de estilo próprio e de 
escola. Fica, desta crónica, patente a sua popularidade registada pela mão de um homem da 
comunicação social que apontou como principal causa a sua forma de escrita. É que dizes 
as coisas como nós (os teus leitores de sempre) gostamos de ler. Com simplicidade e a 
naturalidade de um bate papo de amigos, mas não desistas. Nós estamos contigo. Quando 
digo nós quero dizer todos os teus amigos (aqueles que tu conheces e, sobretudo, os que já 
o são sem nunca te terem visto) aqueles que te lêm com evidente prazer e te entendem; 
aqueles que relêm, que mostram aos vizinhos e que recortam as tuas crónicas para guardar. 
 
 
 

Na sua grande maioria as crónicas produzidas na escrita de E.L., são na primeira 

pessoa, o que lhe dava um real enquadramento literário mas, que simultaneamente lhe 

legitimava por este facto, o poder de selecção nas suas incursões pelos registos da sua 

crónica. A sua presença na redacção do jornal levava-o também a ter que adoptar os 

princípios editoriais. No entanto, a sua irreverência era uma permanente transgressão às 

regras do mesmo. Impostas no jornal aquelas representavam para Ernesto Lara uma 

condicionante à sua capacidade criativa, o que o levou, algumas vezes, por não alterar o 

seu comportamento a ser convidado a deixar o lugar como jornalista. 

Daí a longa colaboração com o Jornal de Angola, por lhe possibilitar desenvolver 

nas suas páginas a construção de um registo discursivo de matriz literária 

correspondendo dessa forma à função do livro que desejava ter escrito. Pode dizer-se 

que as suas crónicas traduzem claramente num projecto pessoal fundamentado nas 

raízes assentes pelo movimento Mensagem, de Luanda. Lara Filho reflecte também, as 

reivindicações e as preocupações da sociedade assumindo por conseguinte, em 

simultâneo um carácter colectivo embora revelador da sua origem como um factor que o 

apoquentou ao longo deste período. 

 Picada de Marimbondo, segunda publicação da Colecção Bailundo, foi o primeiro 
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livro do escritor e que o fez integrar, o grupo de poetas angolanos. Não se tratando esta 

nossa dissertação em poesia julgamos que o confronto de ideias gerado em torno da sua 

obra serve, para dar uma maior notoriedade numa análise da temática e dos registos de 

escrita desenvolvida por Ernesto Lara.  

Sobre o livro e o seu autor, apresentamos o que se disse numa página de crítica de 

opinião de leitores sob o título «marimbondo picou…» e publicada no semanário 

NOTICIA, que achamos de todo interesse divulgar: “ [...] Para quem gosta, e é freguês 

dos seus artigos este segundo caderno da colecção Bailundo vai agradar em cheio. 

 De outro leitor donde ressalta aquele espírito de convivência raro que o crítico 

anterior se referia: 

 
Agora, Senhor Lara Filho, [eu quero-lhe dizer o seguinte nesta pequena mucanda: ] 
O último parágrafo da sua biografia: «É o seu primeiro livro de poesia, eivado de uma 
profunda melancolia, um saudosismo típico nos jovens da sua geração», não devia ter 
razão de existir, mas está lá escrito com justiça. Justiça, não porque o «típico nos jovens da 
sua geração» seja uma necessidade para eles, mas sim porque de facto você é assim. Se 
você quisesse, Lara Filho, podia ser o único «caso» da imprensa angolana da actualidade. 
Mesmo com as limitações existentes, sim. Se você quisesse, podia ser um bom regente 
agrícola, ao menos. E então, em qualquer destas atitudes, você deixaria de ser saudosista 
para ser um bom e útil angolano aos jovens da sua geração, e é de pessoas úteis que 
precisamos218.  
 
 
 

 Também no mesmo semanário e inserido na página de Artes e Letras, assinado por 

José Manuel Nóbrega este comenta Picada de Marimbondo: 

 
Lara Filho é sobejamente conhecido em Angola, através da sua colaboração em diversos 
jornais, sempre reacendendo a um saudosismo estéril, e plena de «Brasileirismos», com 
que o autor pretende dar cor local aos seus escritos. Verificamos que, infelizmente a sua 
poesia não se afasta muito da prosa neste particular: «Nunca mais lhe esqueci Edelfride» / 
Tinha flores nas acácias» etc. ... Fica-nos a sensação de que a poesia de Lara Filho, não 
obedece tanto a uma necessidade interior, como a um desejo (paradoxalmente sincero) de 
se afirmar um poeta Angolano219 

                                                 

218 V.H.F. «Marimbondo picou» NOTICIA! Ano II, Luanda, 4/11/1961, nº 99, p.11-23.  
219 José Manuel Nóbrega, «Picada de Marimbondo» NOTICIA! Ano II, Luanda, 28/10/1961, nº 98, p.15.  
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 Concedia uma abertura no público-alvo para um vasto campo de debate e opinião 

de discussão, portanto, sobre linguagem e língua e os valore camonianos e pátrios 

terminando de vez com o mito.  

Lara Filho pesquisa algo de novo que pudesse conter o sentimento de «Vamos 

descobrir Angola». Narra com cor local, evocativa, plena de uma nostalgia contagiante 

e num saudosismo que assume ser seu timbre. Este sinal de diferença marcava os pontos 

que distinguiam o que se apelidava de literatura angolana da literatura ultramarina ou 

colonial. 

Esta situação pode levar-nos a concluir que as suas reflexões narrativas evidenciadas 

na crónica, através do comentário, produziam um acento autobiográfico e no relato que 

efectuava dos acontecimentos ou se preferirmos na utilização da notícia, da realidade do 

seu tempo principalmente sobre pessoas e das coisas angolanas220 transformava a sua 

crónica num documento. Distinguia-se pelo modo, como contava e no imaginário que 

provocava nos seus leitores, dando a ideia que o cronista possuía uma escrita criadora, 

invulgar, enformando de uma motivação estabelecida no que se suponha ser num novo 

tipo de linguagem na crónica.  

 O facto de ter sido jornalista (repórter), aliado à sua presença no exterior e aos 

inevitáveis regressos; às suas leituras do mundo sob as perspectivas de homens das 

ciências e das artes fizeram-no portador de uma visão moderna e duma mensagem 

clarificadora. 

                                                 

220 Inácio Rebelo de Andrade, Saudades do Huambo, Pendor, Évora, 1994, p.13 :“[...] Ambos pretendíamos defender 
era a angolanidade, portanto o modo de ser e de estar na vida de quem era nado e criado na terra do capim, das 
mulembas, dos imbondeiros, das acácias, das mangueiras, dos mulatos, dos negros e dos brancos. [...]” 
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CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação, na forma como foi estruturada, pretendeu ser um contributo para a 

Literatura Angolana escrita em língua portuguesa, ao apresentar um estudo, no caso 

particular, sobre a crónica produzida por Ernesto Lara Filho, nos anos 50 do século 

passado, na secção do Jornal de Angola, com o título «Roda Gigante». Daí o realce 

dado ao seu concurso na transmissão de valores, difundidos na imprensa escrita que 

visavam a consciencialização da sociedade, tendo em atenção os novos desafios que se 

colocavam no continente africano e que certamente se estenderiam a Angola. 

Esta investigação iniciou-se procurando demonstrar a importância da leitura do 

jornal para a sociedade luandense, não só como acto de comunicação do simples 

cidadão, mas também de incentivo ao gosto pela leitura literária, tendo-se dado o devido 

destaque ao caso do Jornal de Angola como órgão associativo, pelo facto de se ter 

tornado num meio privilegiado para vários escritores ao proporcionar-lhes um espaço de 

escrita, jornalística e literária, permitindo, inclusive, que Ernesto Lara Filho pudesse, 

desenvolver o seu próprio projecto.  

Num momento em que o acesso ao livro era de certo modo dificultado, tanto pela 

leitura como pela produção livreira, houve necessidade de se efectuar uma breve 

incursão pelo periodismo angolano, para se detectarem as marcas da influência de Lara 

Filho. Conhecendo-se a vocação da imprensa no campo da divulgação da actividade 

informativa e cultural, não se poderia deixar de referir a função que o periodismo 

desempenhou numa fase decisiva da formação literária, cuja consequência imediata se 

traduziu no apoio à acção nacionalista e, mais tarde, num reforço da continuidade da 

luta pela independência nacional. 
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Para melhor se poder entender as razões desse contributo como jornalista-escritor, 

tornou-se imprescindível a retrospectiva histórica, social e cultural, dum período do 

século XVIII e, de alguns momentos, do final do século XIX e do início do século XX.  

Deste modo, tal como se verificou o aparecimento de uma corrente ideológica 

difundida na imprensa do final do séc. XIX, que se baseou em ideais nacionalistas e de 

carácter independentista desenvolvida pelos africanos na defesa dos seus próprios 

interesses, deu-se também conta, nos anos 40, depois da segunda guerra mundial, de 

uma linha de continuidade expressa nas políticas que se geravam, permitindo, dessa 

forma, reconhecer a existência de uma consciência que poderia conduzir à separação da 

metrópole. 

Numa outra perspectiva, foi ainda referenciada, a dinâmica intervenção da polícia 

do estado contra os considerados opositores ao governo, procurando “neutralizar” 

fisicamente e calar a voz de todos os que, por uma ou outra razão, eram tidos contra o 

regime. Por agir em defesa das políticas do governo e no reforço da manutenção da sua 

autoridade, contrária às autonomias, as suas práticas concretizavam-se em 

arbitrariedades como prisões, actos de censura em órgãos de comunicação, nas artes, 

nas letras, afastamento de opositores da vida pública, entre outras. 

Como consequência inevitável daquele procedimento, uma onda de sentimentos 

contrários aos valores da «portugalidade», propagados pelo governo, perturbou a 

sociedade. Por oposição ao que vinha sucedendo, tanto nos portugueses que acabavam 

de chegar como naqueles que tinham lançado raízes de séculos de permanência em 

África, crescia um fervor pela terra que tinham abraçado, evoluindo, posteriormente, 

para o que passaria a designar-se por «angolanidade» e que, aos olhos dos mais atentos, 

traduzia o reconhecimento da africanização do homem europeu. 
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Nesse sentido, procurou-se estabelecer um paralelismo entre a situação gerada 

contra a implantação do sistema colonial e a realidade do tempo de Ernesto Lara Filho, 

com o objectivo de demonstrar que essa movimentação política não teria sido alheia à 

razão pela qual escrevia as suas crónicas, revelando-se, assim, um defensor das 

expectativas daqueles que se manifestavam contrários às regras do colonialismo e 

ansiavam por uma sociedade moderna, desenvolvida e mais justa.  

Pela importância que o assunto merecia, relevou-se a instalação do ensino 

secundário na colónia como contributo determinante para a prática cultural e 

jornalística. Com este acto, registou-se a criação dos alicerces de uma formação escolar 

que teria levado à dinamização de uma intensa actividade intelectual e ao aparecimento 

da moderna criação literária de que Lara Filho foi exemplo. 

Ainda, no final dos anos 40 e ao longo da década de 50, deu-se conta da conjugação 

entre a presença do ensino e a resistência à repressão policial desencadeada durante o 

período a que se convencionou designar por descolonização cultural. Desse tempo, 

procurou-se integrar essa acentuada actividade escrita, marcada por alguma vitalidade e 

contagiada por uma reacção ideológica contra o colonialismo, num complexo e lento 

processo de desenvolvimento cultural.  

Da reflexão sobre o ideário de Mensagem, cuja linha orientadora viria a constituir-

se como desígnio de uma identidade nacional, fixámos nomes como o de Viriato da 

Cruz, um dos dinamizadores desta corrente nacionalista moderna.  

Fez-se referência ao envolvimento de Ernesto Lara no movimento Cultura II e ao 

seu afastamento para a criação de um projecto literário próprio, na imprensa, 

convocando, também, os autores brasileiros, percorrendo desse modo, um caminho 

singular na crónica. Dessa forma, denunciava a importância, para a sua escrita, da 
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cultura desenvolvida nos dois lados do Atlântico, desde o século XVIII, afirmando a 

amplitude da sua «Roda Gigante» no triângulo cultural Portugal-Brasil-Angola. 

Numa referência à evolução dos caminhos trilhados pela crónica, desenvolveu-se 

um percurso, procurando demonstrar como esta teria sido cultivada por Lara Filho, 

fazendo renascer o que ficou conhecido por «jornalismo literário» de que ele é um dos 

autores angolanos mais representativos.  

No capítulo III, procedeu-se à análise das suas crónicas em geral e, à prosa poética, 

em particular, com o objectivo de problematizar temáticas, de forma a encontrar valores 

representativos da sua educação humanista com raízes universais dentro de um quadro 

da moral, da ética e da pedagogia.  

Embora este trabalho tivesse como corpus as crónicas de «Roda Gigante», para a 

sua análise, fez-se apelo a outras tipologias textuais, para o aprofundar do 

conhecimento, bem como da recriação do tempo e do espaço de produção e recepção da 

obra de Ernesto Lara Filho. 

Pretende-se que este estudo venha a enriquecer o conhecimento sobre uma forma de 

escrita pouco divulgada, embora bastante utilizada nos nossos dias. Em termos pessoais, 

para além de um desafio, tratou-se de não deixar esquecida uma obra que poucos devem 

conhecer mas muitos deverão recordar: o projecto literário do cronista Ernesto Lara 

Filho, tão importante nas relações que estabeleceu com o leitor, como incompreendido 

na época, levando o autor a abandonar, primeiro, a terra que mais amava e, depois, a 

escrita literária que confessava ser a razão pela qual vivia. 
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