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ANEXO I 

FOTOGRAFIA DE CUNHA MORAES 

 

 

   Fig. 1 - Músicos Ambulantes                                     

   Fig. 2- Typos Mondombes   

  Fig. 3- Typos do Novo Redondo 
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ANEXO II 

1ª EXPOSIÇÃO COLONIAL DO PORTO 

 

 

Fig. 1. Monumento aos Mortos da Colonização Portuguesa 

 

Fig.2. Monumento ao Esforço Colonizador Português 
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                                       Fig. 3. Fotografia publicada n‟O Século de 18 de Junho de 1934  
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Fig. 4. Papel timbrado com o pequeno Augusto  
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ANEXO III 

JORGE BARRADAS  

 

DOCUMENTO 1 

Catálogo de Exposição de Jorge Barradas na Sociedade Nacional de Belas Artes  
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DOCUMENTO 2 

Diário de Lisboa de 30-5-1924 
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DOCUMENTO 3 

Cartoon de Carlos Botelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



599 
 

 

DOCUMENTO 4 

Diário de Lisboa de 3-12-1931 
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DOCUMENTO 5 

Obras de Jorge Barradas 

 

 

Fig. 1. Máscara, 1930 

 

 

Fig. 2. Casa de Negros, 1931 
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DOCUMENTO 6 

Diário de Lisboa de 4-12-1931 
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ANEXO IV 

DESENHOS DE EDUARDO MALTA  

 

   

   Fig. 1. Namgombe (Maria) filha do soba Cancuangue Muenegundo 

 Fig. 2 Calungeia e sua filha Sagala (Angola) 
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 Fig. 3. Chadi (bailarino Bijagó, Guiné) 

 Fig. 4. Rosinha  (Guiné) 
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 Fig. 5. Régulo Amadu Sissé (Guiné) 

 Fig. 6. Lu-Fu, Músico de Macau  
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   Fig. 7. Mansata Bande e Jenabá, «gentias da Guiné» 

 

 Fig. 8- Abdulai Sissé (Filho de Mamadu Sissé- Guiné)      
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 Fig. 9 Sanzala de Angola na 1ª Exposição Colonial  

       

            

 Fig. 10. Selo alusivo á 1ª Exposição Colonial da autoria de Eduardo Malta  

              (Estudo e imagem final) 
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ANEXO V 

OBRAS DE FAUSTO SAMPAIO 

 

 

 

 

Fig. 1. Ilustração da 1ª edição de Outras Terras Outras Gentes de Henrique Galvão 

 

 

Fig. 2. Ilustração da 1ª edição de Outras Terras Outras Gentes de Henrique Galvão 

 

Fig. 3. Ilustração da 1ª edição de Outras Terras Outras Gentes de Henrique Galvão 
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Figs. 4, 5. Ilustração da 1ª edição de Outras Terras Outras Gentes de Henrique Galvão 

 

    

Figs. 6, 7. Ilustração de Outras Terras Outras Gentes de Henrique Galvão  
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 Fig. 8, Ilustração de Outras Terras Outras Gentes de Henrique Galvão 

 

  Fig. 9. Tandel de Brancavará (Diu) 
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Fig. 10. Macau vista da Ilha de Coloane, 1937, óleo s/ tela, 72,5 x101 cm 

 

 

Fig. 11. Movimento o Porto, n.dat. óleo s/ tela, 82 x 102 cm 
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Fig. 12. Ruínas da Catedral de S. Paulo, 1937, óleo s/ tela, 46 x71 cm 

 

 

   Fig. 13. Avenida Almeida Ribeiro  à  Noite, 1937 
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ANEXO VI 

OBRAS DE ALBANO NEVES E SOUSA 

 

 

 

                      

Figs. 1, 2. Desenho de álbuns («Tchioco» e «Muíla»), carvão e sanguínea s/ papel, 1972 
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Figs. 3, 4. Desenhos de álbuns 

(«Bailarino Baluba, Dundo»), 

sanguínea, carvão e pastel s/ papel 

n.dat 

 

 

    

Figs. 5,6. Desenhos de álbuns («Muxima», «Chio») sanguínea, carvão e pastel s/ papel 

n.dat 

 

 



614 
 

  
Fig.7.  

Desenho de álbuns («Baluba, Dundo»), carvão s/ papel, n.dat 
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 Fig. 8. Desenho de álbuns («Dançarina       

                                                                                             Baluba, Dundo»), pastel e  

                                                                                             guache s/ papel, n.dat 
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                          Fig. 9- Viúva (Luanda). Óleo s/ tela, 80 x65cm, 1994 
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Fig. 10- Abertura das Redes (Pescadores da Ilha de Luanda, Angola) 

              1982 

              Óleo s/ tela, 84 x 67 cm 
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                           Fig. 11- Mulher de Cabinda 

                                        1972 

                                        Óleo s/ tela  
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                             Fig. 12- Rapariga Quissama 

                                           1967 

                                           Óleo s/ tela, 76 x 60 cm 
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                        Fig. 13. Viúva de Luanda 

                                      1972 

                                      Óleo s/ tela 
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          Figs. 14, 15- Mulher Mucubal- Desenhos de álbuns 

  
     Fig.16- Mulher Mucubal- desenho de Angola a Preto e Branco 
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                                   Fig. 17. Mulher Mucubal 

                                                1972 

                                                Óleo s/ tela 
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                  Fig. 18. Mulher Mucubal 

                               n.dat. 

                               Óleo s/ tela, 80 x 65 cm 
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                           Fig.19- Mulher da Huíla (Angola) 

                                       1977 

                                       Óleo s/ tela, 80 x 70 cm 
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 Fig. 20. Desenho de álbuns («Dançarinas do                

                                                                                                  Bocoio»), carvão s/ papel, n.dat 

 

    Fig. 21. Desenho de álbuns («Muquixes,   

                                                                                                      Dundo»), carvão s/ papel, n.dat 

 Fig. 22. Desenho de álbuns («Baluba,       

                                                                                                    Dundo») 

                                                                                                    Carvão s/ papel, n.dat 
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  Fig. 23. Dança do Mufico (Cuanhama, Angola) 

               1983 

               Óleo s/ tela, 65 x 80 cm 
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Fig. 24. N´Golo (Mucope, Angola) 

             1986 

             Óleo s/ tela, 81 x 65 cm 
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Fig. 25. Batuque da Efundula (província do Kunene, Angola) 

              1975 

              Óleo s/ tela, 100 x 80 cm 
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Fig. 26. Cacimbo em cafezal (Gabela. Província do Kwanza Sul, Angola) 

             1995 

             Óleo s/ tela, 65 x 81 cm 

             Obs. Inacabado 
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ANEXO VII 

DESENHOS DE VESPEIRA  

 

 

 

 

 

 

      Fig. 1. Ritmo.  

                                                                                                      1957 

                                                                                                      Carvão s/ papel, 48 x 63 cm 

 

 Fig. 2. Ritmo.  

                                                                                                      1957 

                                                                                                      Carvão s/ papel, 48 x 63 cm 
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ANEXO VIII 

ARTUR CRUZEIRO SEIXAS  

DOCUMENTO 1 

Folha volante da exposição de Cruzeiro Seixas em Luanda em 1953 
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Fig. 1  A Virgem Miquelina e a Serpente. 1954. Guache s/ papel 
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           Fig. 2.  S/ Titulo. 1955. Guache s/ papel, 21 x 29 cm 

 

 

           Fig.3  Paisagem de África. 1954/1958 (?) Guache s/ papel, 21 x 29 cm 
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                             Fig. 4 Paisagem de África. 

                                     1954/1958 (?) 

                                     Guache s/ papel, 29,5 x 21 cm 
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                 Fig.5  Paisagem de África. 

                          1954/1958 (?) 

                          Guache s/ papel, 29,5 x 21 cm 
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                   Fig.6  Paisagem de África. 

                           1954/1958 (?) 

                           Guache s/ papel, 29,5 x 21 cm 
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                      Fig.7  Paisagem de África. 

                           1954/1958 (?) 

                           Guache s/ papel, 29,5 x 21 cm 
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Fig.8 - S/ Titulo. 1958, guache s/ platex, 9 x 16 cm 

 

 

Fig. 9 - S / Titulo. 1960. Acrílico s/ platex, 8 x 18,5 cm 
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DOCUMENTO 2 

Entrevista de Cruzeiro Seixas ao Jornal de Letras e Artes em 1964 

(anotado pelo pintor) 
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DOCUMENTO 3 

Carta de Manuel Vinhas a Cruzeiro Seixas 
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ANEXO IX 

JOAQUIM RODRIGO 

 

 

 

                                      Fig. 1- Suffrage. 1960  

 

 

 

 

                    Fig. 2- 196- África, 1961 
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Fig. 3 – Painting and Sculpture of a Political Decade, 1964 
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ANEXO X 

 

Regulamento do Concurso de Artes Plásticas promovido pela Sociedade Cultural de Angola em 

1959 
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TRANSCRIÇÃO 

 

____________________________ 

 

 

Concurso de Artes Plásticas 

Promovido pela Sociedade Cultural de Angola 

Regulamento 

 

 

1º - A sociedade Cultural de Angola organiza o «CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS DE 

ANGOLA DE 1959», subordinado às seguintes modalidades: 

I- DESENHO 

II- GOUACHE 

III- AGUARELA 

IV-  

§ único - serão permitidos na modalidade do nº1: desenhos a tina da china, carvão, etc.  

2º - Podem concorrer todos os artistas naturais de Angola e não naturais nela      

       residentes. 

§ único – Cada artista poderá apresentar o números de obras que entender 

3º Os prémios estabelecidos são os seguintes: 

 

 

I- Prémio de DESENHO …………………………….  2.000$00 

II- Prémio de DESENHO …………………………….  1.000$00 

I- Prémio de GOUACHE …………………………….  2.000$00 

II- Prémio de GOUACHE …………………………….. 1.000$00 

I- Prémio de AGUARELA …………………………...  2.000$00 

II- Prémio de AGUARELA …………………………...  1.000$00 

 

 

 

4º- As obras serão classificadas por um júri constituído por um dos membros  
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     da Direcção da Sociedade Cultural, que presidirá a quatro individualidades  

     de reconhecido mérito nos campos do ensino, das artes e das letras. 

§ único- Da classificação não há recurso 

5º - O prazo de entrega dos trabalhos termina em 31 de Outubro de 1959 

6º- As obras concorrentes que o júri considerar com mérito suficiente serão      

     expostas numa exposição geral a realizar em Janeiro de 1960 

 

7º - Qualquer dos trabalhos expostos poderá ser adquirido pelo preço que o  

        artista lhe atribuir 

8º - Os trabalhos serão restituídos aos seus autores na Sede da Sociedade    

      após a realização da exposição 

9º - A Sociedade Cultural de Angola não se responsabiliza por qualquer risco ou  

      dano que possam sofrer as obras enquanto estiverem na sua posse. 
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ANEXO XI 

OBRAS DE AMÍLCAR VAZ DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fig. 1. Nevoeiro na Montanha. 1982 

                                                   Aguarela s/ papel, 27 x 36 cm 

 

 

 
                                       Fig. 2- Génese Matinal. 1982. 

                                                   Aguarela s/ papel, 38 x 48 cm 
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Fig. 3- Rua do Sambizanga, Luanda-Angola.  

1996, aguarela s/papel, 28x37 cm 

 

 

 

 

Fig. 4- Musseque Prenda, Luanda-Angola 

1996 aguarela s/papel, 37x28 cm 
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                                        Fig. 5- Destruição- Luanda.1996.  

                                                   Aguarela s/ papel, 28,5 x33,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Fig. 6- Lagoa do Mazozo, Catete-Angola. 1996 

                                                  Aguarela s/papel, 28 x 37 cm 
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                                       Fig. 7- Paisagem da Lunda Sul- Angola. 1996. 

                                                  Aguarela s/ papel, 29 x 44 cm 

 

 

 

 

 
                                       Fig. 8- Recanto do Musseque Catambor-Luanda. 2000 

                                                   Aguarela s/ papel, 30 x 42 cm 
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                                       Fig. 8- Menino com Papagaio de Papel- Musseque Prenda 

                                                      2003, Acrílico s/ tela, 60 x 50 cm 
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                            Fig. 9 – Recanto Abandonado- Luanda. 1984.  

                                         Acrílico e Colagem s/ papel, 46 x 59 cm 
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ANEXO XII 

OBRA DE VITOR MANUEL TEIXEIRA (VITEIX) 

 

 

DOCUMENTO 1 

Cahier du Linóleum  

(excertos) 
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1.                                                                   2.  

 

 

 

   

3.                                                    4. 
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5.                                                            6. 

 

 

        

7.                                                                  8. 
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9.                                                       10. 

 

   

11.                                                               12. 
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                            Fig. 1- Dans la Paix- serigrafia 
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Fig. 2- Personagem mascarada sobre fundo vermelho surgindo do fundo de uma rua. 

1984-85. óleo s/ tela 

 

 

 

 



665 
 

 

Fig. 3- Eu já não sou aquele por quem se espera.  

         Luanda 1987. Acrílico s/ tela, 81 x 197 cm 
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Fig.4- Figuras enquadradas por signos.  

N/dat. Acrílico s/ tela 
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Fig. 5-Movimentação de Sonhos Realizados. Luanda 1987 

Acrílico s/ tela 

81 x 117 cm 
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Fig.6- Aparição Ancestral. Luanda, 1988 

Acrílico s/ pano pintado e dobrado 

150 x 260 cm 
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Fig.7- Figuras. Luanda 1991 

Tinta transparente s/ papel 

700 x 100 cm  
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Fig. 8- S/ Titulo (banco pintado), n.dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9- Vitor Teixeira (Viteix) 
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ANEXO XIII 

ILUSTRAÇÕES RETIRADAS DA OBRA ARQUEOLOGIA ANGOLANA DE CARLOS 

ERVEDOSA 
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. 
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ANEXO XIV 

OBRA DE FRANCISCO VAN-DÚNEN (VAN) 

 

 

 

 

 

 

          Fig.1 Miragem Mística. 1992. Óleo s/ tela                             
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ANEXO XV 

JOSÉ DE GUIMARÃES  

 

DOCUMENTO 1 

Manifesto Arte Perturbadora (1968) 
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       Fig. 1- Formas Africanas 

                  1972 

                  Acrílico s/ tela, 200 x 149 cm 
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                            Fig. 2- Três Histórias de Angola 

                                        1973 

                                        Acrílico s/ tela, 102, 5 x 56 cm 
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Fig. 3- Série dos Feitiços                                                                                                                           

            1974  

            Guache s/ papel, 27 x 37,5 cm 

 

                                                                                             
 

Fig. 4- Série dos Feitiços                                                                                                                           

            1974  

            Guache s/ papel, 27 x 37,5 cm 
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                                  Fig. 5- O Grande Fetiche Vermelho 

                                             1989-1990 

                                             Acrílico s/ tela, 300 x 200 cm 
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                    Fig. 6- Duas Máscaras com Tatuagens  

                               1973 

                               Acrílico s/ tela, 100 x 75 cm 
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Fig. 7- Máscara                                                                Fig. 8- Máscara 

           1973                                                                                   1973 

           Acrílico s/ tela, 74 x 60,5 cm                                             Acrílico s/ tela, 74 x 60,5cm 
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                            Fig. 9- África 

                                       1992 

                                       Técnica mista s/ tela, 300 x 200 cm 
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          Fig. 10- Que Requiem? 

                        2001 

                       Técnica mista com néon 

                        142 x 173 x 35 cm 

 

 

 
 

Fig. 11- Que Requiem? (pormenor) 
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ANEXO XVI 

OBRA DE ELEUTÉRIO SANCHES  

 

 

 

 

 

 

                                 Fig. 1- Ovo-Óvulo, Génesis 

                                            1989 

                                            Têmpera s/ papel, 74 x 52cm 
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Fig. 2- Ovo-Óvulo, Planetário Íntimo 

           1989 

           Têmpera s/ papel, 42 x 59cm 
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ANEXO XVII 

OBRA DE DÍLIA FRAGUITO SAMARTH 

 

 

 

 

 

                                       Fig. 1-  Desenho 

                                                   1999-2000 

                                                   Técnica mista s/ papel, 41 x 32 cm 
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Fig. 2- Desenho 

           1999-2000 

            Técnica mista s/ papel, 41 x 32 cm 

Fig. 3- Desenho 

           1999-2000 

            Técnica mista s/ papel, 41 x 32 cm 
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                         Fig. 4 - Barbier Muller- Genéve 

                                     2000                              

                                     Técnica mista s/ cartão. 90 x 78 cm 

 

 
 

                          
Figs. 5, 6- Barbier Muller- Genéve (Pormenores)                              
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Fig. 7- Mask From Zaire(Antuérpia) 

           1993                                       

           Técnica mista s/papel, 61 x19 cm                           

 

 

 

 

                         
 

 

 

Fig. 8- Mask From Zaire(Brussels 

           1993  

           Técnica mista s/papel, 61 x19 cm 
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ANEXO XVIII 

Obras de António Ole  

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fig. 1- Sobre o Consumo da Pílula 

                                                        1970 

                                                        81 x 64,8 cm 
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Fig. 2- Tríptico de Matopos 

            1989 

            Técnica mista s/ tela, 178 x 360 cm 

 

 

    
 

 

 

Fig. 3- Hidden Pages, Stollen Bodies 

            2001 

            Fragmentos da Instalação 
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                       Figs. 5,6- Hidden Pages, Stollen Bodies 

                                       2001 

Fig. 4- Hidden Pages, Stollen Bodies 

            2001 

            Fragmentos da Instalação 
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                                       Fragmentos da Instalação 

 

 
 

 

                               Fig. 7- Hidden Pages, Stollen Bodies 

                                          2001 

                                          Pormenor  da Instalação 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE I 

DOCUMENTO 1 

Exposições promovidas pelo SNI 

 

Ano Mês Autor/titulo Modalidade 

1938 Julho 

(Inaugurada a 2) 

Elmano Cunha e Costa  Fotografia 

1940 Abril 

(Inaugurada a 25) 

Eduardo Malta Desenho  

1941 Maio  Eduardo Malta Pintura 

Abril Álvaro Canelas e Álvaro Perdigão Pintura 

1944 Abril Neves e Sousa Pintura  

1946 Junho Isabel Areosa (Angola) Pintura 

Dezembro 

(Inaugurada a 29) 

Elmano Cunha e Costa / Etnografia Angolana Fotografia 

1949 Janeiro Ângelo da Fonseca e Neves e Sousa Pintura 

1951 Junho Artur Santos (Missão de Estudo do Folclore da 

Lunda e Alto Zambeze) 

Fotografia 

Junho Reinhold Kuntze Escultura  

1952 

 

Janeiro Amaro Júnior / «Apontamentos de Viagem» Pintura 

Abril Neves e Sousa Pintura 

1953 Agosto 

(Inaugurada a 28) 

Pedro Cruz Pintura 

1954 Novembro  Fausto Sampaio Pintura 

1960 Junho Rodrigues da Costa 

(residente em Angola) 

 

 Dezembro 

(Inaugurada dia 2) 

Vasco Campira (angolano, bolseiro da AGU e da 

FCG) 

Pintura 

1961 Março 

(Inaugurada a 23) 

Maria Isabel Lupi / «Apontamentos d‟Africa, 

Angola, 1958-1961 

 

Abril 

(Inaugurada a 6 de 

Abril) 

Mário de Oliveira (Arq.) 

«Apontamentos de S. Tomé» 

Pintura  

1963 Novembro 

(inauguração a 6) 

Estevão Soares/«África» 

(motivos de Angola e Moçambique)- pintor 

residente em Lisboa 

Pintura  

Dezembro 

(Inaugurada a 30) 

Rogério de Matos (Angola) Pintura  

1964 Março 

(Inaugurada a 24) 

Manuel Castelo Pintura 

1968 Novembro 

(Inaugurada a 5) 

Preto Pacheco e Neves e Sousa  Pintura 

 

1970 Março 

(Inaugurada a 5) 

Emilio Filipe / «Etnias do Sul de Angola» Fotografia 

1973 Abril 

(Inaugurada a 24) 

José de Pádua Pintura 

Março 

(Inaugurada a 9) 

Indipwo Pintura 

Outubro 

(Inaugurada a 12) 

Fausto Sampaio /retrospectiva Pintura 
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DOCUMENTO 2 

Exposições de “Arte Africana” 

 

Ano Titulo/organização Local Arte  Etnografia 

1867 Exposição de Archeologia e 

de Objectos Raros Naturaes, 

Artísticos e Industriais 

Palácio de Cristal 

Portuense  

• • 

1885 Exposição Colonial de 

Portugal/ Sociedade de 

Geografia de Lisboa 

Antuérpia • • 

1892 Pavilhão Português “Expo 

Madrid”- 1892  

Pavilhão português da 

“Expos Madrid” 

• • 

1894 Exposição insular e colonial Porto/ Palácio de Cristal 

Portuense 

 • 

1929 Exposição Portuguesa - 

Sevilha 

Sevilha  • 

1929 Exposição de Arte decorativa 

indígena - Soc. Geografia  

Sociedade de geografia 

de Lisboa 

•  

1930 Exposição Colonial da 

Bélgica 

Antuérpia  • 

1931 Exposição Colonial de Paris Paris • • 

1932 Feiras de Amostras de Luanda 

e Lourenço Marques 

Luanda e Lourenço 

Marques 

 • 

1934 Arte Índígena portuguesa  Sociedade de Geografia 

(Lisboa) 

•  

1934 1ª Exposição Colonial do 

Porto 

Porto (jardins do 

Palácio de Cristal) 

• • 

1936 Exposição de estatuetas Nalus 

e Bijagós  

Galeria UP, Lisboa •  

1940 Exposição do Mundo 

Português 

Lisboa • • 

1946 Exposição de Arte Negra 

(integrada na Semana de Arte 

Negra e organizada por 

Ernesto de Sousa e Diogo de 

Macedo 

Escola Superior 

Colonial (Lisboa) 

•  

1949 Exposição de peças da 

colecção de António 

Gonçalves Melo, 

Administrador da 

Circunscrição de Angola 

SNI, Palácio Foz •  

1958 Arte do Povo Quioco / Museu 

do Dundo (Exposição 

Itinerante) 

Casa de Portugal /Paris •  

1959 Arte do Povo Quioco/ Museu 

do Dundo 

Museu Cantini e 

Universidade da Baía 

•  

1959 Exposição Vida e Arte do 

povo Maconde  

SNI, Lisboa • • 

1959 Exposição de Arte Negra SNI, Lisboa •  

1961 Arte do Povo Quioco/ Museu 

do Dundo 

Museu Ratenstrauch-

Joest / Colónia 

•  

1961 Exposição da Colecção 

bandeira  

Escola Superior de 

Belas Artes do Porto 

- Escola Superior de 

Belas Artes de Lisboa 

 

 

•  
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Ano Titulo/organização Local Arte  Etnografia 

1961 O Folclores Musical da 

Região do Lóvoa – Lunda  

(fotografia) 

SNI  • 

1962 Arte do Povo Quioco/ Museu 

do Dundo 

Sala de Exposiciones de 

la biblioteca central/ 

Barcelona 

•  

1963 Exposição da Colecção 

bandeira 

SNI •  

1966 Exposição de Arte Negra/ 

Arte do povo Quioco 

Casa do infante, Porto •  

1972 Exposição Povos e Culturas 

(Colaboração do escultor 

Jorge Vieira) 

 

Museu de Etnologia, 

Lisboa  

•  

1976 «Angola, Culturas 

tradicionais» 

Posto de Turismo de 

Coimbra (itinerância 

por Leiria, Covilhã, 

Castelo Branco, 

Figueira da Foz, Viseu, 

Porto, Guimarães) 

 • 

1976 Modernismo e Arte negro-

africana 

 

Museu de Etnologia 

(Lisboa) 

•  

1978 «Arte da África Negra»  

 

Museu de Arqueologia 

e Etnografia do Distrito 

de Setúbal 

•  

1985 Escultura Africana em 

Portugal 

 

Museu de Etnologia 

(Lisboa) 

•  

1985 Escultura Africana Fundação Calouste 

Gulbenkian – 

Centro de Arte 

Moderna 

(Lisboa) 

•  

1994 Memorial de Culturas Museu Nacional de 

Etnologia 

(Lisboa) 

• • 

2000 Na Presença dos Espíritos: 

Arte Africana no Museu 

Nacional de Etnologia 

Museu Nacional de 

Etnologia 

(Lisboa) 
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DOCUMENTO 3 

 Exposições Angola 

 

 

Ano Autor/título Local Modalidade 

1945 Exposição de Artes Plásticas 

(Promovida pela Sociedade Cultural de 

Angola) 

Liceu Salvador Correia Artes Plásticas 

1948 Exposição de Artes Plásticas e Fotografia 

(organizada pela Comissão do tri-Centenário 

de Angola) 

Palácio do Comércio Desenho, Pintura, Escultura 

e Fotografia 

1954 Álvaro Canelas- Exposição retrospectiva Museu de Angola Pintura, Desenho 

Maria Manta Instituto de Angola Pintura 

1956 Manuel Castelo Museu de Angola Pintura 

Carlos Páez Vilaró Palácio do Comércio Pintura 

1957 Exposição de Gravura (gravuras da sociedade 

de cooperativa de Gravadores portugueses)  

 

Museu de Angola Gravura 

 Moura Machado Palácio do Comércio 

(?) 

Fotografia 

1958 Neves e Sousa Museu de Angola Pintura 

1959 Manuel Castelo Museu de Angola Pintura 

 Apolinário Museu de Angola Pintura, Desenho 

1960 Salão de Artes Plásticas Museu de Angola Artes Plásticas 

2ª Exposição de Pintura Moderna (promovida 

pelo Grupo Desportivo e Cultural da CUCA) 

Museu de Angola Artes Plásticas 

1ª Salão dos Independentes Museu de Angola Artes Plásticas 

Francisco Maya Museu de Angola Artes Plásticas 

Tito Príncipe Vitorino Museu de Angola Artes Plásticas 

A.Vaz de Carvalho Museu de Angola (?) Pintura 

Fernando Rodrigues Museu de Angola Pintura, Escultura 

Neves e Sousa Museu de Angola (?) Pintura 

1961 Estêvão Soares Museu de Angola Pintura 

1963 Remy Moreira Palácio do Comércio Pintura a óleo 

Carlos Fernandes (Individual) Palácio do Comércio Desenhos, Colagens, 

Guaches 

Rodrigo Diniz (Individual) Palácio do Comércio Pintura 

Isabel Pons e Aldemir Martins. 

(Brasileiros) 

Museu de Angola Pintura 

Manuel Castelo (Individual) Instituto de Angola Pintura 

10x3 (Colectiva) Museu de Angola (?) Artes Plásticas 

Lena Justino (Individual) Museu de Angola Pintura 

Denise Toussaint Museu de Angola Pintura 

Tom, Palácio do Comércio Pintura 

Vaz de Carvalho Palácio do Comércio Pintura 

Neves e Sousa Palácio do Comércio Pintura 

Fernando Reis Instituto de Angola Pintura 

Dorindo de Carvalho Instituto de Angola Desenho  

O. Comenda Instituto de Angola Pintura 



698 
 

Ano Autor/título Local Modalidade 

1963 Angola -63 (Colectiva) Museu de Angola Artes Plásticas  

1964 Exposição Etnográfica de Instrumentos 

Musicais e Máscaras Angolanas 

Museu de Angola Etnografia  

Concurso Anual de Artes Plásticas 

(promovido pela Sociedade Cultural de 

Angola) 

Museu de Angola Artes Plásticas 

1965 Amílcar Vaz de Carvalho Palácio do Comércio Pintura 

1967 Salão de Artes Plásticas Museu de Angola  

1968 Salão de Artes Plásticas Museu de Angola  

1969 Eleutério Sanches  Salão do CITA 

(Centro de Informação 

Turística de Angola) 

Pintura 

Manuel Cargaleiro CITA Pintura 

1970 IV Salão de Arte Moderna Museu de Angola  

Exposição Itinerante de Artes Plásticas Museu de Angola  Artes Plásticas 

1971 IV Salão de Arte Moderna Museu de Angola Artes Plásticas 
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APÊNDICE II 

CARTA DE DIOGO DE MACEDO A AUGUSTO CUNHA 
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APÊNDICE III 

 

Transcrição da conversa com Artur Cruzeiro Seixas, gravada em 21-1-2008 

 

 

-Foi para Angola em 50 não é? 

- Eu, fui para Angola em 50… 

- Consegue lembrar-se das primeiras impressões da Angola Colonial? 

- Pois, quer dizer… era uma coisa impressionante porque era colonial, a sério! O preto não era 

realmente tido como pessoa… era uma coisa… e isso realmente foi para mim um primeiro choque. 

Embora já fosse à espera disso, não esperava tanto, que não era possível tanto… 

- Havia portanto, uma barreira entre negros e brancos… 

- A maior parte dos brancos não os considerava bem como gente. Consideravam-nos como um 

animal de que gostavam e que trabalhava para eles… O colonialismo português completamente 

diferente do colonialismo inglês. Os ingleses tinham-nos à parte, não é? O português, não, 

misturava-se com eles, achava-lhes piada, metia-se com eles na cama se fosse preciso não é? Mas 

depois … realmente… mais nada… não tinham o mínimo respeito pela vida própria deles. Foram os 

grandes inimigos da civilização negra - porque eu tenho realmente a negritude como uma 

civilização - que vergonhosamente a nossa civilização ainda hoje não reconhece como civilização! 

Há uns museus… dos «pretinhos» não é? Onde se reúnem umas coisas que as pessoas acham muito 

engraçadas e perguntam: como é que os selvagens fazem estas coisas?! Não eram selvagens! Aquilo 

era uma civilização! Em certos aspectos muito mais civilizada que a nossa e muito mais… digamos, 

humana, do que a nossa! 

E isso realmente atraiu-me imenso, e foi uma surpresa para mim porque eu tinha lido meia dúzia de 

livros  de etnografia mas até acho que os livros de etnografia são bastante frios… os etnógrafos  ? 

…. Sabe perfeitamente como é que a arte negra foi descoberta para a arte moderna? A grande mãe 

da arte moderna foi a arte negra. Foram o Picasso e o Braque que descobriram num ferro velho ou 

num antiquário em Paris, umas peças de arte e depois tomaram-nas só do ponto de vista estético e 

não do ponto de vista humano! Do ponto de vista humano não lhes interessava absolutamente nada. 

Do ponto de vista estético achavam piada àquilo e então começaram a fazer caras que se pareciam 
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com as máscaras negras, etc, etc,…  Realmente…  é engraçado quantos anos levou para que 

homens inteligentes compreendessem que atrás daquelas máscaras e daquelas bilhas e daquelas 

coisas estava gente… e ainda hoje, realmente, é muito vago esse conhecimento. 

- Pelo que eu pude apurar da documentação que consultei, realizou algumas viagens …. 

- Não fiz outra coisa durante os catorze anos que estive lá quase…                                             Sabe, 

eu era marítimo, (os meus pais não tinham dinheiro) de maneira que  precisava ganhar dinheiro… 

ao mesmo tempo queria viajar… e apareceu um vizinho meu que era da Companhia Nacional de 

Navegação… um dia encontrei-o na escada e perguntei: o senhor não tem por lá nenhum 

emprego?... e, arranjou-me um emprego… Era evidentemente um trabalho muito duro, um trabalho 

para o qual eu não estava preparado não é? Um simples marinheiro… 

Mas, andei naquilo quase dois anos… foi uma aprendizagem interessante e uma visão 

extraordinária e única da loucura dos navegadores… Como é que aqueles tipos, naquele tempo 

tinham chegado ali, e que aventuras terríveis estavam por detrás daquilo tudo.  

A Índia… conheci a Índia portuguesa, ainda Macau, tudo isso não é? E era de ficar de boca 

aberta… 

As discordâncias do ponto de vista colonialista que eu tinha…. Mas claro, o ponto de vista 

colonialista, é preciso vê-lo, naquela altura aquelas coisas não eram reprováveis como o são hoje, 

tudo aquilo era natural daquele tempo… 

Goa… tudo aquilo cheio de catedrais formidáveis… como é que aquela gente conseguia fazer tudo 

aquilo…era um espanto! Depois de terem apanhado viagens terríveis…e.. foi um grande 

enriquecimento. 

Depois em África, estive sempre em Angola onde me fixei … 

Não sei se sabe, havia lá um pintor que era uma espécie de mestre da África toda portuguesa que era 

o Neves e Sousa. (…) era uma espécie de deus! Passou a vida a pintar gente de cor, tirando-lhes a 

alma por completo! Ficavam vazios… 

 

- Estive a ver há pouco tempo, um catálogo de uma exposição do Neves e Sousa em Oeiras… 

- E claro, tudo aquilo era tão fingido… mas muita gente tomava aquilo por a «alma de África» …  e 

assim era que quando a África encontrou a sua alma, ele teve de sair de lá!    (Por razões muito 
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diferentes da minha saída… Eu saí porque não queria tomar partido... político. Nunca quis. Aqui em 

Portugal também não tomo. Não me meto nessas brincadeiras…) 

(…) De maneira que não deixava espaço para mais nada… só existia o Neves e Sousa…era assim 

uma espécie de deus… e então resolvia ser amável para certas pessoas. Para mim foi sempre 

extremamente amável. Convidava-me constantemente para ir ao atelier dele. Fui apenas uma única 

vez, durante os catorze anos … e foi muito engraçado porque dessa única vez que lá fui… fui 

obrigado, ele agarrou-me um dia quase à força e levou-me. E foi mostrar-me a pintura dele. Eu já 

conhecia e estava farto de ver porque não havia em Angola casa nenhuma que não tivesse  um 

Neves e Sousa e um frigorífico! Um Neves e Sousa e um frigorífico eram duas coisas obrigatórias!  

E então nessa visita ao atelier dele o que eu vi lá no chão, enrolada era uma tela enrolada com uma 

ponta com cores vivas (a ponta estava aberta e tinha cores muito vivas). De maneira que eu 

perguntei-lhe o que era aquilo?  Ah isso é de um preto qualquer de Moçambique! Então era uma 

tela enorme do Malangatana!... 

Então vocês têm isto no chão, enrolado, dêem para o Museu (nessa altura eu estava empregado no 

Museu). Pode levar… Pode levar… 

De maneira que levei-a, emoldurei-a à minha custa com uma ripa, claro, de pinho, não é? Pendurei-

a no museu e fui chamado à PIDE… e então o homem da PIDE dizia: Então o senhor pendura um 

preto num Museu?! Um preto, num Museu…                                                                                                               

E disse: faz favor de tirar aquilo dali!  

Não tirei! 

- Lembro-me de ver fotografias dessa sala que organizou no Museu de Angola, com uma obra do 

Malangatana exposta. 

- Era uma sala muito bonita… 

- Para além disto fez viagens ao interior de Angola. Lembra-se das zonas que percorreu? 

Isso é muito difícil… Sabe, eu sou muito pouco arrumado,  tenho uma cabeça muito desarrumada… 

o que me apetecia era fazer quilómetros e ver coisas, claro. Não lhe sei dizer…  Sei que apanhei 

todas as coisas que apanhava qualquer pessoa … nessa altura em Angola só havia uns poucos 

quilómetros de estrada alcatroada (parece-me que setenta  quilómetros de alcatrão era tudo o que 

havia). O resto eram caminho de terra batida. 
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- Picadas, não é? 

Chamavam-lhe lá picadas. De maneira que era «enterranços» na lama, chegar a um rio e não haver 

jangada porque tinha sido arrastada pela água (como sabe, os rios lá não têm só um leito, têm sete 

leitos pelo menos. Conforme a força com que a água vem, o rio escolhe o leito que quer. )                                                                                                                                                             

De maneira que arrancada a jangada  e se ficam dois dias ou três sem que se possa atravessar. Podia 

acontecer… e aconteceu diversas vezes lá… pessoas que ficavam com o carro enterrado na lama, 

durante dois dias, três ou quatro… e não passava ninguém por ali, e morriam à fome ou então vinha 

a bicharada…A mim aconteceu-me mais de uma vez isso, e felizmente, aparecem camionistas… e 

saía dali… sem consequências de maior …                                                                   Era uma certa 

aventura… e eu, quando era novo, gostava da aventura…. 

Agora, realmente, ninguém faz ideia o que era passar uma noite no meio do mato, a quilómetro e 

quilómetros desta coisa a que chamam civilização …ouvir a bicharada à volta, estar metido numa 

poça de lama… eram coisas inesquecíveis. 

Nunca eram viagens turísticas, não tive dinheiro para isso. Eram viagens em que andei a vender 

aparelhos de rádio. Houve uma época em que Philips tinha feito uns aparelhos de rádio pequenos e 

que era uma grande novidade naquele tempo e era uma coisa muito barata… era para vender aos 

pretos (como se dizia lá… eram  os pretos … eu não me importo de usar este termo… porque 

também…eu sou branco não é?) e nessa altura nesses aparelhos eles podia ouvir pelo menos do 

Congo Belga, um locutor português que dava o noticiário da libertação do Congo Belga e do que se 

passava em Portugal e que era já das lutas contra a ditadura…  

Quando se entrava numa província (Angola estava dividida em províncias, governadas por um 

governador geral) tinha de se pedir autorização ao governador-geral  e eles pediam informação à 

PIDE, de modo que havia províncias onde se podia entrar , outras em que o governador dizia que 

não se podia entrar e outras em que davam licença para entrar mas era-se vigiado e havia outras em 

que não ligavam nenhuma! 

Agora o que acontecia quase sempre depois de se ter feito a venda de uns tantos se sanzala em 

sanzala (era o tipo de contacto que vale, o que me interessa) vinha a autoridade, os cipaios, e 

prendiam os pretos que tinham comprado os rádios e destruíam os rádios  … portanto, coitados, 

ficavam sem os rádios e sem  o dinheiro… como era possível fazer uma coisa destas ?! e isto era o 

pão nosso de cada dia… 
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Eu levava comigo um caderno de folhas de papel onde, sempre que tinha uma avaria … ficava a 

fazer desenhos, molhava o pincel na água, e ficava a fazer coisas que andam aí pelos museus e 

leilões a que eu chamava «paisagens de África».  

- Lembro-me de ter visto no espólio  depositado na Biblioteca nacional, uns desenhos com esse 

titulo.  

Mais abstractas ? Diferentes. 

- Sim, apontamentos abstractos 

É possível que sejam…Desenhos com  cor? 

- Sim, eram desenhos abstractos com  cor… 

Eram uns cadernos, de onde se arrancavam as folhas… 

- Nunca pensou em editar esses cadernos? 

Sabe, a minha vida tem sido uma coisa muito acelerada e de grande desprendimento por essas 

coisas. Ainda hoje estava a falar com um amigo e dizia que não tenho quase nenhumas fotografias 

do meu trabalho… quase que não tenho fotografias de quadros. Não tinha dinheiro e não tinha 

organização. De maneira que é impossível dar-lhe uma coisa totalmente ordenada.  

- Para além desses desenhos foi reunindo igualmente peças da chamada «arte africana» 

 Bom,  isto aqui está  cheio, como vê … 

- Reparei nisso quando entrei… 

E isto já não é nada. Porque, (não sei se lhe interessam estes pormenores …) quando começou o 

«terrorismo»,…  (eu estava tão agarrado àquilo que estava convencido que ia ficar lá para sempre, 

eu queria morrer ali… ) bem vê,  eu não queria tomar um partido. Mais a mais, não eram só os 

brancos contra os pretos, eram dois partidos de pretos… de maneira que eu não sabia o que fazer… 

as pessoas andavam aterrorizadas , e com razão. Luanda estava cercada de musseques, eles não 

estariam armados, mas eram milhares, enquanto os portugueses eram muito menos. De maneira que 

estavam de tal modo aterrorizados que organizaram milícias, milícias brancas. Então eram doutores, 

engenheiros, que nunca tinham pegado numa arma e que de repente passavam as noites pelas ruas a 

matar tudo o que mexia. Era um tiroteio toda a noite…  
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Eu estava lá com os meus pais que já eram de muita idade e estavam aterrorizados com aquilo. Um 

dia estávamos a almoçar e bateram à porta, fiquei logo com os cabelos em pé e eram dois senhores 

que se apresentaram e somos seus vizinhos e o senhor e o seu pai são os únicos homens  aqui da rua 

que não pertencem à milícia  (o que era uma acusação terrível…). Naquela  altura compreendi que 

não estava ali a fazer nada e tinha de ir embora o mais depressa possível.  

Agora o que acontece (e que tenho uma certa vaidade e poderá acreditar ou não acreditar, como 

quiser…) é que ir embora significava pagar passagens para três pessoas, de avião ou de barco e eu 

que tinha lá estado tantos anos e não tinha dinheiro para as passagens, nem de barco! que raio de 

colonialista este! De maneira que não tive outro remédio senão vender uma parte da minha colecção 

etnográfica a um homem extremamente simpático, um milionário daquele tempo mas humano como 

não são hoje os ricaços que há por aí, um homem que se misturava com as pessoas, que era o 

Manuel Vinhas. 

Mas foi a maneira de podermos descolar daí… e mesmo quem tinha o dinheiro para se vir embora 

acontecia muitas vezes que quando estava no aeroporto ou na gare para tomar o avião ou barco 

aparecia a PIDE impedia de sair. De modo que as pessoas estavam aterrorizadas, mas não apareceu 

ninguém.  E tomámos o avião e viemos para Portugal.  

E em Lisboa foi uma nova África. A África era aqui, sabe? Com verdadeiros selvagens, e 

perigosíssimos… 

- Gostava de lhe pedir para me falar um pouco da recolha desses objectos que foi coleccionando. 

Era nesse próprio trabalho que eu tinha que era passado nas sanzalas… 

-  Portanto ia tomando contacto com os modos de fazer e com os criadores desses objectos… 

Sabe que no mato acontecia uma coisa… quando o jipe ou a carrimpana chegava …  as cubatas… 

estava tudo vazio… o terror do branco era tão grande que eles desapareciam todos como se fossem 

pela  terra abaixo. Geralmente ficavam dois ou três velhos que já tinham uma sabedoria de séculos 

… já estavam habituados a apanhar pancada … de serem diminuídos de toda a maneira e feitio e 

eles achavam que estavam preparados para responder às barbaridades dos brancos. De maneira que 

era sempre com esses velhos que eu falava, e só depois começava a aparecer gente, nunca muita 

gente. E era muito agradável, porque depois de vender as coisas que trazia para vender e  ganhar o 

meu tostão, tinha então a liberdade de conversar  com eles, de poder perguntar-lhes coisas …. 
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Claro, o que acontece é  que eles sentiam-se muito dos brancos… se você perguntar o que é que 

aquilo quer dizer, eles arranjam uma história qualquer  que em noventa por cento dos casos não tem 

a ver com a realidade deles. A realidade deles está oculta ainda hoje depois de tantos etnógrafos 

terem passado por lá, não só por Angola,  mas toda a África, continua a ser um mistério!                                                                                                                                                    

E depois vêm uns senhores muito cultos que interpretam aquilo tudo e põem aquilo num livro muito 

bonito,  muito brilhante e que se vende muito bem, agora a verdade está nesses homens… que 

desapareceram! A desgraça é que essas civilizações perderam-se!  

- Falemos um pouco acerca das exposições que foi realizando em Luanda …. 

Foram só duas.    

- Em 53 e 57, não foi? 

Foi um escândalo. O clima era muito  giro… o que se passava subterraneamente era espantoso já… 

o fervilhar de ideias…  Os senhores que escreveram aqueles artigos que vieram nos jornais eram 

figuras quase ridículas da cultura… 

- Quase desconhecidas em Portugal algumas delas … talvez à excepção do Alfredo Margarido 

 Mas lá não, lá eram pessoas de importância, eram espelhos da cultura…o Furtado Mendonça… 

Apenas o Alfredo Margarido passou para cá como sabe  e chegou a professor da Sorbonne durante 

muitos anos … O que acontece com o Alfredo é que era (e é) um individuo inegavelmente culto , o 

que tem  uma cultura realmente a sério… e que era um individuo curioso, aventureiro, um tudo ou 

nada aldrabão…mas que foi para Angola levado por um certa aventura. E chegado a Angola eu não 

o conhecia nem ele a mim, ou vagamente, éramos todos muitos novos… e ele apareceu já quando 

foi a minha segunda exposição. E então o Alfredo procurou-me … e ia com as intenções lisboetas 

de fazer um café intelectual… 

A primeira exposição apareceu por absoluta resolução minha. Resolvi fazer uma exposição. Eu 

tinha feito uma quantidade de desenhos à pena e resolvi fazer uma exposição que fosse uma coisa  

totalmente diferente do que se passa aqui. Contra isto que se passa aqui! As pessoas já começavam 

a compreender o espírito neo-realista (o neo - realismo em que se  representava uma figura de 

homem que fazem lembrar um Portinari ou aquela coisa das mãos grandes do trabalhador … eram 

já um simbolismo que tinha entrado )  agora o surrealismo… as pessoas não faziam ideia nenhuma 

do que era aquilo.  
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A exposição foi feita num cinema muito bonito que havia lá (onde gente de cor tinha de ir para 

cima…. Uma sombra de racismo à inglesa, assim à vista, havia lá e em Lobito… ) 

E a exposição era no salão principal, no foyer. Um foyer muito grande e ao fundo tinha uma pintura 

que ocupava toda uma parede com a altura de um segundo andar, e que estava assinada pela Maria 

Keil. Era muito engraçada porque era um navegador com os pés da figura de um preto deitada. 

Imagine! Como é que uma pessoa que era anti- salazarista, anti-colonialista,  depois  fazia uma 

coisa daquelas para o foyer do teatro? 

Como eu só tinha a hipótese de me servir desse foyer para fazer a exposição tive de pedir a uma loja 

que me emprestasse uma peça muito grande de tecido para tapar aquela coisa. E então havia um 

homem que passava lá então por ser muito culto, era o Dr. Pochat Osório e que escreveu umas 

coisas, nem diz muito bem nem muito mal – ele sabia que aquilo era coisa que  na Europa já era 

assente, mas que não convinha nada aos colonialistas. Eles compreenderam que aquilo era uma 

coisa contra eles  

- Há essa vertente subversiva no surrealismo… 

- Claro, muito…. 

Depois foi imensa gente, que ficava de boca aberta… acho que vendi um quadro ao museu de 

Angola, que nessa altura era dirigido por um homem que tinha uma certa cultura e era interessante o 

Dr. Coimbra e que hoje ninguém fala dele, injustamente. 

Na segunda exposição que levantou maior polémica…. Eu não tinha onde expor, mas também não 

queria expor nos sítios onde era normal expor-se… os expunham os Neves e Sousa … de maneira 

que existia um palácio numa das principais avenidas de Luanda, um palácio do século XVII em 

ruínas. Consegui que me emprestassem o palácio, com o chão furado… em ruínas.  Fiz uma espécie 

de mise-en-scène que tomava todo o espaço, com redes de pesca, velhas, caídas nos pelos buracos 

do chão e que depois fazia um dédalo por onde as pessoas tinham de andar mais ou menos dentro 

dessas divisões . O Alfredo Margarido ajudou-me na montagem.  

Depois acabou por atacar os colonialistas e dizer que não percebiam nada daquilo e foi expulso de 

Angola… 

Não sei se vou de encontro ao que queria saber … 

Respondeu plenamente às expectativas….  
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APÊNDICE IV 

 

 

Transcrição da entrevista a Amílcar Vaz de Carvalho, gravada em Rio de Mouro, em 11 de 

Julho de 2008 

 

 

 

P- Nasceu em Luanda e aí fez os primeiros estudos? 

AVC- Sim nasci em Luanda. Olhe eu … eu não tenho qualquer formação artística… a única coisa, 

foi uma bolsa de estudo do Ministério do Ultramar, que me foi atribuída. Eu vim para Lisboa para a 

Sociedade Nacional de Belas Artes onde estive matriculado. Ai tive vários professores. Entre eles 

um com quem eu tinha muita confiança era o Altino Maia. Mas entretanto abandonei e fui embora 

para Angola.  

 

P- Foi logo em seguida para Luanda? 

AVC- Fui em seguida. Aliás, Os meus pais queriam que eu fosse para Paris, porque eu tinha 

desistido da Sociedade de Belas Artes. Eles queriam que eu fosse para Paris para tirar qualquer 

curso de Belas Artes mas eu não quis. Eu tinha lá a mulher e os filhos… 

Cheguei a Angola e um amigo meu que era também amigo do Neves e Sousa é que chegou junto 

dele e pediu para me receber no atelier… sabes que eu não gosto de receber ninguém no atelier, 

mas como se trata desse teu amigo, vou recebê-lo. Então recebeu-me a mim e a uma moça que era 

moçambicana. E frequentámos os dois o atelier dos Neves e Sousa. Ele ia dando uns toques … ia 

dizendo…isto é assim, façam assim….  

 

P- Mas eram vocês que decidiam o que pintar? 

AVC-  Sim nós é que escolhíamos. E nem eram aulas conjuntas 
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P – Eram então aulas livres… 

AVC- Era um parecer de um mestre. E ele gostou imenso do que eu estava a fazer, utilizando 

espátulas. E a amizade passou também para mim. Ficámos muito amigos. E íamos os dois tirar 

motivos e percorríamos as zonas dos musseques saíamos para fora de Luanda, tirando apontamentos 

que depois serviam para outros quadros.  

 

P- Durante este período que temas explora na pintura? 

AVC- Paisagem. O Albano pintava Imbondeiros. Eu Pintava o musseque. Eu Frequentava muito 

aquelas tabernas do musseque. Era mais o tema social que me interessava 

 

P- Essa representação da paisagem urbana um tema que se vai demarcando de um 

paisagismo de sabor exótico que chegava à então metrópole. Como foi recebida então a sua 

pintura? 

AVC- Foi muito mal recebida. Eu fiz uma exposição. A primeira em Portugal no Palácio Foz. Eu 

trazia realmente uma pintura um bocadinho «picante» (pescadores com redes onde nas redes que 

puxavam vinham cabeças e espinhas, eram musseques tapados pelos grandes prédios onde o sol não 

entrava. Recordo-me muito bem do filho do maestro Belo Marques que também era pintor vira-se 

para mim e dizer: Vaz de Carvalho vá-se embora porque você vai preso e a exposição vai ser 

fechada. 

Era uma pintura inconveniente… 

Eu saí, fui embora para Paris. Essa exposição ficou mas foi fechada depois, e os quadros foram 

todos parar à PIDE. Só houve um quadro que conseguiu escapar, e só anos depois através de um 

assessor de imprensa que era de Angola (e conseguiu apanhá-lo e levar o quadro para casa do pai 

dele), estava todo cortado. 

 

P- Não tem noção de quantas obras tinha essa exposição? 

AVC- Não me lembro… A única que eu vi estava em casa desse meu amigo 

 

P- As outras foram destruídas? 

AVC- Tudo. Ele disse-me as obras foram todas destruídas… não vale a pena  

E sei que a partir daí, tiraram clichés e isso serviu para provocar uma espécie de revolta na 

Faculdade de Ciências de Lisboa. Eu já ia no navio para Angola quando soube… e ai é que eu 

comecei a trabalhar como dever ser. E a perceber que quando tinha uma exposição em Angola (ou 

no norte ou no sul ou no leste) eles iam vasculhar o que eu levava. Era sempre. Falavam comigo e 
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eu respondia:  vocês podem ir aos locais - não vêm exactamente - mas vêm o que eu vejo (se 

quiserem ver). De maneira de que eles tentaram sempre maneiras de «arrumar comigo» mas, não 

conseguiram. 

 

P- Entre 68 e 75 não realiza, contudo, muitas exposições individuais? 

AVC- Eram mais colectivas. Mas nunca deixei de pintar nem de expor. Houve uma altura inclusive, 

em que vendi muito. Os quadros saíam directamente do cavalete para os compradores. Vendi muito 

para embaixadas de países que tinham representação diplomática em Angola. 

 

P- Em 75 Angola torna-se independente e aí começa uma outra etapa… 

AVC- Sim… 

 

P-  Poderia falar-me um pouco deste período pós-independência?   

AVC - Na altura foi criada a UNAP com o Viteix e o Jorge Gumbe, o Henrique Guerra e fui 

convidado para dar aulas de aperfeiçoamento aos futuros professores de artes plásticas. 

 

P- Sente que, de alguma forma, as condições históricas desse período interferiram na sua 

pesquisa plástica? 

AVC- Houve talvez uma certa interferência, em parte… com esta passagem para a independência… 

houve uma mudança na minha pintura… 

Tornei-me talvez mais… abstracto. Foi uma fase que eu abracei… mais abstractizante. Tratou-se de 

uma pesquisa que fiz desde a independência e depois voltei ao figurativo, à paisagem. 

 

P- Já referiu que foi membro fundador da União Nacional dos Artistas Plásticos. Nesta 

assumiu igualmente funções na Comissão Directiva, não foi? 

AVC- sim, sim… 

 

P- Qual a acção desempenhada pela UNAP ? 

AVC-  A acção principal era dar apoio à maioria da gente jovem que queria pintar  e precisamente 

tínhamos um núcleo de professores -  não só angolanos como cubanos -  e dávamos  aulas desde a  

pintura, escultura, tapeçaria (também existia na altura). Ajudávamos igualmente a programar as 

exposições. Mostrar a arte ao povo. Era minha ideia levar o povo, mesmo o povo do musseque (que 

não estava habituado a estas coisas de cultura) às exposições. E felizmente consegui levar muita 

gente, muita gente… Não só os senhores governadores mas também as populações dos musseques;  
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eu também gostava de ver os outros todos dentro da exposição. E eram elas muitas vezes que nos 

elogiavam (talvez até sem uma preparação que não tinham…) mas olhavam e gostavam, viam e 

gostavam. Havia uma função educativa. 

 

P- Este período foi igualmente pautado pelo estabelecimento de ligações com outros países, 

nomeadamente pertencentes ao Bloco de Leste e Cuba.  

AVC- Sobretudo com Cuba. Muitos dos nossos dos nossos alunos foram estudar para Cuba. Creio 

que o Jorge Gumbe, o Van (o Francisco Van-Dúnen) foram para Cuba fazer uma formação. Aliás 

eu estive para ir mas era como topógrafo, para tirar engenharia, engenheiro geógrafo. 

 

P- Estes intercâmbios mantiveram-se apenas ao nível da formação, do ensino ou abrange 

outros aspectos?  

AVC- Abrangia igualmente a ida de artistas angolanos lá fora, assim como os de países de leste e 

cubanos a irem a Angola. Por exemplo aquela cabeça que ali vê
1
, começou por ser feita por um 

escultor soviético e depois acabei-a eu. Ele estava a dar uma lição, pediu-me para me sentar e fez 

uma demonstração. Ia demonstrando a técnica e esta cabeça, por acaso, trouxe-a para cá. 

 

P- Que contributos trouxeram estes contactos com artistas cubanos e da Europa de Leste para 

a arte angolana? 

AVC- Nós gostávamos de conversar com eles e inclusive assimilarmos a preparação técnica, 

porque o resto… tenho a impressão de que a maioria dos angolanos não copiava exactamente o 

modelo deles. 

 

P- O chamado “realismo Socialista”? 

AVC- Não, não seguiam esse modelo… 

 

P- Portanto essa ligação com os artistas de Leste estabeleceu-se essencialmente a um nível 

técnico? 

AVC- Era mais ao nível da técnica do que de outra coisa. Nós, mesmo ao darmos as aulas pedíamos 

aos alunos para não nos copiarem. Vejam a maneira como nós preparamos as cores. Eu próprio 

preparei muitas cores ao lado dos artistas que hoje lá estão (e alguns estão cá…). Desde a 

preparação inicial das telas, tudo isso nós ensinávamos e era isso que nós queríamos que eles 

                                                           
1
 O Pintor refere-se a um retrato seu modelado em argila  
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aprendessem na realidade. Porque a pintura era com eles, isso era com eles. Cada um sabia o que 

queria. 

 

P- A formação pressupunha essa liberdade criativa dos alunos? 

AVC- Sempre a liberdade de criação!  

 

P- Não podemos ignorar igualmente as dificuldades de ordem material que com certeza 

condicionavam ambas as actividades criativa e lectiva... 

AVC- Interferiram sim, muito directamente! Havia falta de tudo, de todo o material de pintura. Nas 

aulas muitas vezes queríamos dar aulas e não tínhamos material. Inclusive não conseguíamos 

vender (a não ser, claro, por “portas travessas”) um quadro a um estrangeiro que nos pagava em 

divisas para podermos enviar para fora para termos os materiais. Porque de resto, eu fui chamado à 

atenção muitas vezes: “porque você está a proteger os indivíduos da UNAP porque eles pintam e 

recebem em divisa…”, e eu respondia: “é natural que alguns recebam porque têm de mandar vir 

materiais!” Infelizmente, já não está hoje vivo, o António Jacinto, a quem eu disse muitas vezes: 

”Não pode ser! tu tens de ter materiais aqui para podermos dar aulas como dever ser!”. Eu disse-lhe 

muitas vezes… 

Eu não tinha tanta fala por uma razão, eu tinha família aqui
2
. E volta e meia eu aparecia por cá, 

chegava, comprava materiais e levava, ou então tinha pessoas amigas ou familiares que levavam. E 

digo-lhe: a própria Maria Eugénia 
3
 chegou a oferecer-me caixas de acrílicos que eu ainda hoje 

tenho aí!. Eu como tinha material dava à malta que ia a minha casa e precisavam… dizia-lhe: “olha 

escolhe aí vê o que há… “ 

Tínhamos de nos ajudar uns aos outros. E por isso fui muitas vezes chamado á atenção.  

E talvez por isso eu me tenha vindo embora… Porque, cheguei a um ponto em que estava tão 

saturado.. queria… realmente, continuar com a coisa e não conseguia, não havia meios para isso, 

não havia… 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Em Portugal 

3
 Maria Eugénia Neto, viúva de Agostinho Neto 
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P- Pelo que eu li, alguns dos objectivos da UNAP, passavam pelo diálogo entre a produção 

artística contemporânea e as realizações da arte tradicional, na tentativa de criar uma « nova 

cultura angolana». Como é que estabelece esse diálogo ? 

 

AVC- Foi uma defesa nossa de que o artista não era só o pintor ou o escultor, o próprio artesão era 

também um artista. E muitas vezes eles socorriam-se de materiais  dos quimbos, aqueles barros... 

 

P- Era um outro conhecimento técnico que poderia ser aproveitado … 

AVC- Precisamente! O trabalho conjunto entre artistas plásticos e artesãos era muito proveitosa, 

para ambas as partes. 

 

P- depois vem para Portugal. Isso em que ano? 

AVC- Eu vim para Portugal em 86.  Voltei dez anos depois para fazer uma exposição lá
4
. Ficou 

tudo lá, alguns foram vendidos, outros estão na casa do meu filho, outros estão na Galeria Cenarius.  

 

P- Que recepção tem tido a sua obra em Portugal 

AVC- Tem sido muito apreciada nas exposições que eu fazia. Estou muito cansado por causa desta 

minha maldita doença. De resto não tenho feito exposições ultimamente. Costumava fazer de dois 

em dois anos, aqui na Galeria de Exposições Temporárias de Sintra, na Biblioteca, na Praia das 

Maçãs, em Belas, em Lisboa… 

 

P- Na sua opinião há uma boa divulgação dos artistas africanos em geral e angolanos em 

particular, aqui em Portugal? 

AVC- Neste momento eu não posso dizer se eles têm ou não uma divulgação boa, para já, na terra 

deles. Eu conto isto que se passou comigo: eu fui à Alemanha
5
 representar a UNAP e quando 

cheguei deixaram-me no aeroporto. Apareceu um indivíduo da UNTA (União Nacional dos 

Trabalhadores de Angola) do sindicato que ia comigo e perguntou: “então o camarada ainda está 

aqui?” eu respondi que estava e ele disse-me: “eu vou saber o que aconteceu” e aparece-me depois 

com uma mulher e um outro individuo que me pergunta: “ este é que é o presidente da UNAP? Ah, 

desculpe, é que estávamos à espera de um preto!”  

Por favor! Pelo facto de ser África não quer dizer que não haja brancos nascidos lá e que estejam a 

trabalhar! Eu sou um deles!  

                                                           
4
 Em Luanda 

5
 Antiga RDA 
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Eu tenho impressão que não dão muita divulgação ao artista angolano dentro do próprio país. Cá 

fora talvez tenhamos um bocadinho mais de divulgação, mas não em Portugal. Se formos para uma 

França, para uma Holanda, para uma Alemanha, há muito mais aceitação do que no próprio país ou 

até Portugal! 

 

 

P- Olhando para a obra que foi produzindo, explorou várias possibilidades expressivas e 

temáticas (abstracção, colagem, uma vertente mais gestual, a geometrização…). Parece-me, 

no entanto, que este experimentalismo é muitas vezes colocado ao serviço da paisagem. 

AVC- sim, a maioria… 

 

P. A paisagem acaba por ser um eixo central na sua obra, sobretudo a paisagem urbana, mas 

onde, curiosamente, a figura humana está ausente… 

AVC-  Não aparece, ou é muito pequenina…  

 

P- Porque é que isso acontece? 

AVC- Porque não tem razão de ser. Porque nesse caso, pedimos ao fotógrafo: “olhe fotografe!” ou 

então ao pintor de retratos: “retrate!” 

Tive uma altura em que retrata de tal maneira que apareciam pessoas, olhavam e diziam: “olha este 

é fulano…”   

Então pensei: se sou muito parecido com máquina fotográfica então opto pela paisagem e distorço 

tudo o que posso distorcer … 

 

 

P- Embora não sejam representações realistas, pensa que as suas paisagens reflectem certas 

mundividências ? 

 

AVC- Sim, claramente. Não é um figurativo realista, é aquilo que eu sinto! Nos musseques, nos 

cafezais… Lá estão figurinhas, mas são minúsculas! Somos pequeninos no meio daquilo…  

Ainda hoje eu não tomei um rumo definitivo para a minha pintura… continuo nas minhas buscas  

Infelizmente esta doença é que não me deixa. Agora é já muito raro pintar… estou um bocadinho 

afastado…Mas não estou afastado da pintura! 

Porque a pintura é uma busca eterna!  
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APÊNDICE V 

Entrevista dada por Dília Fraguito Samarth entre 16 e 20 de Março de 2008  

 

 

 

- Vamos começar por falar da sua vivência em Angola… Gostaria que me referisse alguns 

aspectos relacionados  com a data e local de nascimento bem como  o ambiente em que  

decorreram os primeiros estudos e  outras actividades  que considere importantes...    

 

- Que aspectos poderei referir relacionados com a data e o local de nascimento, senão o dia sete 

do  quinto  mês  do ano de mil novecentos e cinquenta e seis , num lugar no interior do Kwanza- 

Norte , cujo nome  anterior ao meu nascimento era N‟Dala Tando? Convém no entanto esclarecer, 

que por razoes que a Historia tão bem explica, esse mesmo lugar da geografia de Angola, se passou 

a chamar Vila Salazar, em homenagem a António Oliveira Salazar. Portanto nasci num lugar com 

dois nomes. Logo à partida me foram dadas duas hipóteses, para mais tarde decidir. 

      Como qualquer criança, nasci do amor de duas pessoas, pai e mãe, que por razões amorosas 

e históricas, foram viver para Angola, uma das mais importantes Províncias Ultramarinas de 

Portugal. Neste sentido os meus progenitores, faziam também parte de um grande grupo 

sociopolítico, que naquele tempo se chamava „colonos‟. Desta forma, a minha infância e juventude 

desenvolveram-se dentro de um quadro de privilégios inerentes, antes de mais á própria cor da tua 

pele. No entanto, a própria organização social fez com que desde muito cedo, tivesse a protecção de 

elementos da classe „antagónica‟ á nossa, por via dos cuidados dos criados, que, desde o teu 

nascimento cuidavam de ti, brincando contigo, ensinando-te a andar, a dizer as primeiras palavras, 

as primeiras cantigas e tantas outras coisas que é impossível lembrar! Eram como que a segunda 

mãe, mas numa versão africana-angolana-preta, supervisionada pela tua mãe primeira europeia-

portuguesa-branca. Claro que a compreensão destes aspectos surgem numa fase posterior a tua 

infância, mas que sem dúvida alguma, todos ficaram para sempre marcados no mais verdadeiro do 

teu ser. E que tu foste desde os primeiros dias da tua existência amada pelos teus pais e pelos teus 

criados. Os primeiros representavam a classe dos Senhores e os segundos representavam a classe 

dos Escravos. 

     Agora vou tentar lembrar-me dos meus estudos:     
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     Frequentei a escola primária do Colégio com nome de uma santa que nunca chegamos a 

conhecer, Maria Goretti. Era um colégio da Ordem das Dominicanas era bastante grande e eficiente 

tanto em termos académicos como em termos oficiais, religiosos e políticos. Como se pode 

depreender, para além da ordem das dominicanas era também, a ordem colonial. Tanto na sua 

estrutura como no seu conteúdo, reflectia a filosofia colonial: era uma espécie de laboratório de 

despersonalização, de sujeição, de mistificação. 

     Estava instalado numa vasta área contígua a Missão Católica do Cazengo, onde fui 

baptizada pelo Padre Alberto que posteriormente se dizia ser namorado de uma senhora que morava 

perto da missão no caminho que nos levava ao rio muembeje. Durante os quatro anos do ensino 

primário, tive como professoras, várias freiras que nós, as crianças chamávamos de Madres. 

Portanto, passei a ter mais quatro mães. Imagine a confusão na cabeça de uma criança, tão pequena 

e com tanta gente a ensinar-te assuntos tão contraditórios?! 

     Era um sistema de ensino muito rigoroso, com uma forte e santa disciplina, que não admitia 

as graças próprias das pessoas, pequenas. Ainda me lembro, deveria ter 6 ou 7 anos, e porque fiz um 

disparate qualquer, próprio de uma criança daquela idade, puseram-me de castigo. Toda a turma 

saiu para o almoço, e deixaram-me sozinha fechada á chave dentro da sala de aula. Uma sala bem 

grande, com carteiras de madeira escura, com um buraco da lado direito para colocar o tinteiro, (não 

dava para os canhotos) com um quadro preto ao fundo, a meio do qual estava pendurado um 

crucifixo e a fotografia de António Oliveira Salazar. Como a paciência se fora esgotando, parti o 

vidro de uma das janelas, saltei e fugi para casa. Contudo, como as pessoas crescidas acreditam 

mais na bondade e justiça dos nossos professores que naquele caso, eram Freiras.....a minha querida 

Mãe deu-me um belo sermão e fez-me voltar para o Colégio. 

            E, ao meio-dia, tocava o sino e todos de pé, fazíamos o sinal da cruz, rezávamos Avé 

Maria cheia de graça bendito é o fruto do vosso ventre Jesus...e eu que acompanhava a reza com 

umas batidas em cima da carteira! Pum! Lá vinha a cana de bambu parar ao centro da minha 

cabeça, porque a freira estava mesmo à minha frente e traçava uma perpendicular! 

     Como é lógico, o ensino tinha um carácter académico-religioso, tanto mais que ao mesmo 

tempo frequentavamos as aulas de catequese na igreja da tal Missão. Aqui é que penso ter 

começado o meu encontro mais profundo com a verdadeira vida daquele lugar. As aulas eram 

mistas, tínhamos coleguinhas „pretinhos‟, e como nem uns nem outros éramos suficientemente 

esclarecidos politicamente, brincávamos e íamos lá para trás da Missão, tomar banho no rio 

Muembeje, debaixo de um imenso céu verde feito de palmeiras e gajajeiras  e  arvores de sumaúma  

e tantas  outras maravilhosas plantas.  
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       As aulas corriam normalmente, tínhamos que estudar e portarmo-nos bem, caso contrario 

lá saía a grande palmatória ou o tão presente castigo de ficar de joelhos com os braços abertos, 

virada para o quadro a olhar para cima onde na parede estava um crucifixo e a fotografia de um 

senhor, cujo nome mais tarde vim a conhecer – Salazar - o tal que tão generosamente tinha 

baptizado o lugar do meu nascimento. Nos intervalos fazíamos brincadeiras próprias de crianças, 

enquanto a Irmã Paulette conversava com um tropa (militar, “feijão verde”) e ouviam música num 

pequeno rádio portátil, debaixo das arcadas das varandas. 

    Ainda tenho na memória, aqueles tropas de camuflados, iguais aos que ainda hoje os 

Americanos usam para “democratizar o Iraque. Muitas vezes, a Irmã Aciul, dava-nos uma grande 

corrida, quando nos aproximávamos dela e, dizia-nos para irmos jogar à barra do lenço ou ao 

ringue. O que é que aqueles militarem andavam ali a fazer, exibindo-se para nós? E porque é que 

tinham a mania de simular aterragens de helicóptero, atrás do colégio, que até o capim saía do chão 

com a força daquela enorme ventoinha?! O que é que o Padre Chiuito fazia lá em cima daquela 

varanda com as Madres? Porque é que as Madres sendo casadas com Jesus Cristo, com aliança e 

tudo, estavam sempre com os padres? Até jogavam às cartas, naquelas varandas de chão de cor 

vermelha? O que é que aconteceu á professora, Maria dos Anjos? E porque é que os padres 

gostavam tanto das criadas angolanas que iam, lá à Missão, fazer as camas deles? 

      De facto, o caso de sermos crianças antes de nos tornarmos adultos, deu-me uma grande 

capacidade de manobra, permitindo-me conhecer espaços, cujo significado, só muito tempo depois, 

fui capaz de compreender. Refiro-me, neste momento, às lavras que existiam, na parte de trás da 

grande cozinha do colégio. Se, aqueles terrenos serviram para nós nos escondermos uns dos outros, 

quando brincávamos às escondidas, serviram também para mais tarde ter percebido que, eram 

capinados e cultivados por jovens adolescentes negras, para consumo na alimentação das alunas 

internas do colégio.Com efeito, todo o serviço do colégio, era feito por meninas e jovens angolanas 

que constituíam o grupo de trabalho, que assegurava a limpeza, a confecção de alimentos e a 

própria produção de produtos hortícolas. Estas meninas viviam no próprio colégio, onde tinham, 

junto às áreas de serviço, o seu grande dormitório. 

    Esta questão, foi por mim compreendida mais tarde, quando o Marquês do Lavradio, me 

ensinou que os missionários, ”possuíam escravos e os Jesuítas, exportavam por ano, para as suas 

roças no Brasil, um navio e dois patachos de escravaria.” 
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- Sobre esta sociedade...e da relação entre “brancos” e os “negros”? Havia uma percepção 

clara do lugar de cada um? 

- A relação entre “brancos e negros” era feita num plano de perfeita desigualdade injustiça. 

Embora em determinados lugares houvesse uma coexistência “pacífica”, refiro-me à cerimónia da 

missa, que era cantada em latim com cheiro de catinga e senhoras de mantilha negra e prateada 

cobrindo a cabeça em sinal de respeito, onde os carrascos comungavam para se aliviarem dos seus 

pecados. Pode imaginar como seria para ainda hoje 2008, eu ficar feliz e de certa maneira 

surpreendida ao ver duas empregadas de limpeza da ZARA carregando o lixo para os contentores 

(uma de pele branca e outra de pele negra) Alguma razão bem profunda deverá existir, não? 

         Ou, quando cheguei pela primeira vez ao aeroporto de Lisboa vinda do aeroporto de 

Luanda, me admirei profundamente quando vi que estavam dois homens de pele branca com uma 

espécie de picareta a arranjarem a rua mesmo á frente da entrada principal do aeroporto? E 

mulheres de pele branca a limparem o chão? Eu era tão „matumba‟, que estava convencida que só 

havia pobres de pele preta, pois assustei-me quando vi pessoas muito pobres de pele branca a 

viverem no norte de Portugal! E quando fui a Paris para ver um outro lado da tal Civilização e 

constatei que havia pessoa de pele negra muito ricas, bem inseridas socialmente e a falarem aquela 

língua “fina” das elites, o Francês que eu tanto e tão bem estudara? E, eu que estava convencida que 

só as burguesias europeias falavam francês e tocavam piano!? 

    O que estou a tentar dizer, é que todo o sistema “colonial” era um perfeito absurdo, e 

conseguiu desenvolver a ignorância e o obscurantismo tanto do lado dos colonizadores como do 

lado dos colonizados.  

    Depois deste parêntesis, resta-me dizer que tudo o que fica daqueles quase 20 anos de vida 

em N‟Dalatando é uma clara diferença entre os dois grupos humanos em questão. A própria 

distribuição populacional no espaço urbano, era nítida. A cidade era habitada por famílias 99,9% 

europeias (portuguesas), aparecendo aqui e ali algumas famílias mestiças, resultados de enlaces de 

portugueses com angolanas, uma ou duas angolanas, algumas famílias cabo-verdianas e indianas. 

As famílias de pele negra, 99,9% viviam na periferia, que nós chamávamos sanzalas. No entanto 

existiam alguns casos de angolanos assimilados, (“aportuguesados”) que viviam no Bairro Azul 

onde moravam também famílias portuguesas mais humildes. Viviam na cidade, alguns casais de 

portugueses e senhoras mestiças, com criados angolanos, que apanhavam tareia de meia-noite. 

    A presença dos angolanos negros na cidade propriamente dita, era manifestada por 

quitandeiras que andavam de porta em porta a vender coisas da terra, ou alguns muito pobres e 
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aleijados a pedir esmola. Não podemos esquecer a presença dos negros dentro das casas dos 

brancos, desempenhando as funções de criados, cozinheiros, as lavadeiras que iam às nossas casas 

buscar as roupas para lavarem no rio e depois as iam entregar e passavam a ferro nos quintais. 

Também era possível vermos negros nos serviços de estradas ou na parte de traz das camionetas que 

vinham das fazendas de café e que costumavam dizer, ao passarem pela cidade: MONANGAMBÉ 

É EU VOU DE CARRO E TU A PÉ !!!......A  sensação que fica é que a cidade  é habitada por 

famílias brancas independentemente dos serviços prestados por negros, que desaparecem com o 

anoitecer, seja porque estão a dormir em casa dos patrões,  seja por que  regressam ás sanzalas do 

mato á volta da cidade, como kifua , carianga,   capeixe, caringa, zavula, keta, pamba, tombinga, 

camundai, cazela, kipata  sem esquecer as sanzalas escondidas nas profundidades do Kilombo (que 

eu tão bem acabei por conhecer nos passeios que dava quando fugia sozinha com a minha bicicleta) 

, assim como outras, já bem longe do centro da cidade, no caminho que vai para o Lucala, em 

direcção a Malange, ou pela saída da Camundai, em direcção ao Dondo - Luanda. 

        Onde havia comunicação era ao nível da juventude que tinha crescido desde cedo mais 

próximos e aqui na sua grande parte eram alguns brancos de segunda e alguns negros de “primeira” 

os assimilados/aportuguesados. Desenhava-se mesmo uma grande solidariedade entre alguns de 

nós, seja por via do desporto, seja por via da música. Era muito difícil a coexistência de jovens 

metropolitanos com angolanos. Talvez convenha referir um outro tipo de relação entre estes dois 

grupos, era aquela que se estabelecia entre alguns militares portugueses e algumas mulheres 

angolanas, claro que de uma forma meia clandestina ou escondida, mas era do conhecimento 

comum pelos menos nós os jovens sabíamos e comentávamos. É sabido que os militares nunca 

levavam as suas namoradas ou esposas para Angola. Tinham por isso o direito de se servirem das 

senhoras da terra. Temos também conhecimento do grande número de filhos de portugueses e 

angolanas, cujos pais, eram geralmente incógnitos e cresciam com vergonha da Mãe. 

 

- N´Dala Tando, situa-se no Norte de Angola, onde se verificam os primeiros ataques em 

1961. Tinha uma percepção objectiva dessa guerra? 

- Em tempo de guerra a vida desenrola-se de várias maneiras, dependendo do lugar onde se 

está, da idade que se tem, de que lado se está, etc. No meu caso, quando o terrorismo começou eu 

tinha cinco anos e apenas me lembro de termos ido para uma casa de primeiro andar na avenida das 

palmeiras, onde morava um irmão da nossa mãe. Essa imagem é bem clara. Estávamos deitados no 

chão, muita gente, todos espalhados debaixo dos móveis... Recordo com bastante precisão também, 



721 
 

alguns homens com armas em cima de telhados. Mais tarde, fiquei a saber que eram da 

O.P.V.D.C.A. 

    Mas, embora nítidas, são apenas imagens. Continuas crescendo e também te lembras 

nitidamente, da presença militar constante nas ruas de “Salazar”, quer durante o dia, até porque 

moravam muitos tropas (magalas, feijão-verde) perto da nossa última casa, nas proximidades do 

Colégio, a caminho do Kilombo, quer durante a noite, fazendo rondas em carros militares, os 

chamados “unimogues”. Esses unimogues, patrulhavam a cidade e os militares estavam armados, 

sentado na carroçaria, com as armas entre as pernas, bem esticadas na vertical. Por exemplo, às 

vinte e uma horas e trinta minutos, do quartel de cima do morro, ouvia-se uma corneta, que tocava 

bem alto para que toda a gente fosse para casa.” Recolher Obrigatório”. Nós é que ainda não 

estudávamos história e ninguém nos queria ensinar. Esses tropas, eram a continuação das sucessivas 

acções militares que tinham começado há muito tempo. 

     A guerra a que está a fazer referência, para nós, para mim, nunca existiu como ela era de 

facto e como posteriormente a pude entender. O que corresponde á tal de guerra colonial, era o 

Terrorismo. Isto sim. Alguém nos foi ensinando que havia terrorismo e sabíamos por isso que 

alguma coisa não estava bem. Porquê? Como já referi anteriormente, desde bebé, os meus olhos 

verdadeiros, conheciam pessoas de diferentes cores, mas acontece que com a entrada na 

adolescência, ou um pouco antes, começas a saber que as pessoas com a cor das tuas criadas são 

“Terroristas”. Certamente que naquela altura, este facto deve ter causado muita confusão na minha 

cabeça, mas, para falar a sério, não me lembro. Neste momento, devo estar com onze ou doze anos. 

Claro que devia ser uma grande confusão, pois com tanta mentira á tua volta, como poderias 

entender o que a ninguém convinha explicar verdadeiramente? Como era possível ensinarem-te a 

temer, aqueles que cuidavam de ti com tanto carinho? Mas, como tu eras uma pessoa muito activa, 

comunicativa e com os braços abertos para o mundo, foste tendo outras fontes de informação e 

conhecimento, para além do que oficialmente estava estabelecido. E assim, vais sabendo que às 

quartas-feiras a Rádio Brazaville emitia um programa dos terroristas, mas que tinha de se ouvir 

baixinho por causa da D.G. S. Aliás, chegámos a ouvir algumas emissões com a nossa mãe. Mas às 

escondidas. A nossa Mãe, deixava sair alguma informação, que nós fomos mais tarde 

compreendendo, pois os mais velhos sabiam muito bem o que se estava a passar, tanto mais, que 

tinham assistido aos acontecimentos de Março de 1961. 

        Na verdade, penso que um factor que contribuiu para a minha compreensão daquela 

realidade, foi precisamente a multiplicidade de relações que fui estabelecendo com o meio quer 

natural quer social. Sabe, Teresa, naquele tempo e naquele lugar, nós as crianças brincávamos tanto 
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nas casas uns dos outros, como na rua. No que diz respeito à primeira hipótese, é claro que 

frequentávamos as casas dos amigos da mesma classe social; quanto à rua, estávamos com os 

criados, não só porque tomavam conta de nós, como posteriormente á medida que vamos crescendo, 

se tornam nossos colegas nas corridas de rodas de bicicletas, como na construção de carrinhos de 

rolamentos, como mesmo na organização de jogos de futebol, num campo fora do controle dos 

nossos pais, onde formávamos equipes de filhos de europeus nascidos ali, e filhos de angolanos 

nascidos ali. Também e a propósito do desporto e da música tenho com a protecção do meu irmão 

Luís, acesso ao convívio de colegas, cada vez mais velhos e supostamente „terroristas‟ ou 

certamente „filhos de terroristas‟. As nossas criadas, tornaram-se com o tempo, verdadeiras amigas, 

confidentes. Quando os nossos pais iam a Luanda, muitas vezes ficávamos sós com elas e aí é que 

nos sentíamos muito próximas. Gostávamos mesmo umas das outras. Falávamos de coisas de 

mulheres, de namorados, contavam histórias das sanzalas, dançávamos na cozinha ao som do grupo 

preferido da Ana - “Quibaxe Ritmo”. 

    Veja então como cresci num terreno diversificado e bastante contraditório. Tanto frequentava 

as festas no Palácio do Governador do Distrito do Kwanza-Norte, com o “chauffeur” à porta como 

fazia corridas de arco com os filhos dos Terroristas nos Palácios ao ar livre! (Por falar em 

“chauffeur”: esta é a tradução da palavra motorista, para o Francês. Por aqui se vê, que o 

transportado, até se sentia mais elegante e chique, mais Francês, menos Português!)                                                                                

    Acontece porém que se vai esboçando uma consciência que me vai fazendo perceber que “os 

brancos nascidos em Angola “ são inferiores, pois tinha colegas do colégio que iam todos os anos 

de férias á Metrópole e quando chegavam ás aulas exibiam a roupas e outros sucessos que nos 

faziam sentir perfeitos “Matumbos”, era tal a convicção e o estilo!... Até tive uma colega que 

chegou tão arrogante da tal da metrópole, que ficámos convencidas que o Montijo era a Nova York 

ou Paris de hoje. Consegue imaginar? Afinal, quando há uns anos conhecemos o tal de Montijo, 

ficamos ainda mais escandalizadas com a ignorância do complexo de superioridade da tal 

colega...Enfim...Tempos.... 

      Tudo isto veio a propósito da sua pergunta sobre a vida durante o tempo da “guerra 

colonial”. Penso ter sido clara, no meu tempo falava-se de Terrorismo e para falar verdade, a 

evolução da compreensão da sociedade daquele tempo foi muito devida a umas reuniões em que às 

escondidas começámos a frequentar na sede da ANANGOLA.  

     Com a adolescência, a nossa liberdade aumenta e como a minha bicicleta me levava para 

onde eu quisesse, tive a oportunidade de ouvir muitos gritos de dor profunda, vindos do interior da 
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cadeia da PIDE- DGS. De igual modo, era costume vermos muitos angolanos maltrajados à porta da 

esquadra da polícia, algemados, à espera de entrarem, para certamente receberem algum tipo de 

punição. Pela cidade, deambulavam alguns leprosos, que pediam esmola e nunca vi nenhum leproso 

português; também a Velha Eva e o seu filho Chico, se arrastavam pelas ruas de N ‟Dalatando 

tentando saciar a sua fome, pedindo apenas cinco tostões, minha senhora! 

    Falar em consciência política não, mas numa clarificação de princípios talvez, numa 

sensibilização para problemas sociais, pois estavam expostos publicamente e não éramos cegos. 

Para além do mais, não chegavam informações acerca do que se passava no país, vivia-se numa 

espécie de isolamento ignorante, que era convenientemente mantido pelo sistema colonial. A 

verdadeira consciência da existência daquela GUERRA TAL QUAL ERA só acontece depois do 

golpe de estado em Portugal no 25 de Abril de 1975,com todo o processo de transformação social 

que acarreta em Angola e em Portugal 

 

- Durante este período (em angola) qual é o seu contacto com as artes?           

- Embora rica em termos de recursos naturais, N‟Dalatando, era uma cidade sem infra-

estruturas culturais. Desta forma, no que diz respeito ao meu contacto com as artes podemos 

considerar que foi bastante rudimentar considerando que todo o sistema educativo estava 

organizado para limitar, para repetir uma ordem metropolitana e colonial decidida na capital do 

império. É do conhecimento comum, o papel que as artes podem desenvolver, quanto à formação de 

homens livres.  

     Porém, existiam alguns concursos de desenho e pintura, organizados pela mocidade 

portuguesa e pela Câmara Municipal. Participei algumas vezes e chegou a ser-me atribuída uma 

menção honrosa. Desta época lembro-me do fascínio de ter “conhecido” dois grandes nomes da 

pintura mundial – Pablo Picasso e Salvador Dali - que nos foram dados a conhecer através dos 

livros e das informações que muito particularmente o Mestre Filipe Henriques Júnior, nos passava 

nas aulas de Desenho. Para além de ser nosso professor de Desenho, era igualmente treinador da 

nossa equipa de badmington, nosso grande amigo, conselheiro, e que desempenhou um papel 

determinante nas minhas motivações e capacidades artísticas. Ele próprio era artista plástico e 

situava-se fora daquele enquadramento; tinha um pensamento questionador, dava-nos ideias que nos 

ajudavam a desenvolver um espírito crítico. Para o mestre Filipe Henriques Júnior, um abraço. 
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    O ensino em matéria de cultura ou arte era super incipiente, como convinha ao regime 

colonial. Como deve compreender, não se poderia esperar grande desenvolvimento cultural em 

Angola, na medida em que o sistema político subjacente, o impedia por razões diversas.  

     Os únicos museus que tive oportunidade de visitar foram os imensos espaços ao ar livre, que 

eram por assim dizer Museus da Natureza e dos Homens. Neste sentido, vivi dentro de um Grande 

Museu Vivo, uma imensa variedade de Formas e Cores consubstanciadas da riqueza Natural e 

Humana, onde tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que faziam peças de artesanato e 

que viviam muito afastadas da cidade propriamente dita. 

    Se falarmos de outras expressões artísticas, como a Música, já poderei referir que houve uma 

educação específica nesta área. 

    Em nossa casa ouvia-se muita música porque a nossa Mãe, crescera no seio de uma família 

da músicos e como também era a nossa educadora, sempre nos habituou a ouvir música. A música 

fazia parte da nossa vida quotidiana, chegando a constituir uma preocupação educativa por parte 

dos nossos pais. 

    A partir dos 9 anos tive a oportunidade de iniciar o estudo musical, com um professor que ia 

a nossa casa para o efeito. Desta forma, ao nível musical, existiu um contacto muito estreito e 

sólido, tanto a nível da formação musical, propriamente dita, como pela audição de música gravada. 

Como o nosso colégio pertencia a uma Ordem religiosa, Dominicanas, a música era igualmente uma 

preocupação educativa, na medida em que cantávamos nas cerimónias religiosas na igreja. Ainda 

existiu durante toda a adolescência, o contacto muito directo com elementos de grupos musicais 

angolanos que constantemente em diversas ocasiões, abrilhantavam os bailes no Clube ou nas 

Festas do Café. Como se poderá depreender a música constituiu uma forte base de educação formal 

e informal e dando-nos uma perspectiva muito vasta das diferentes formas de expressão musical. 

Para além disto, a música saía pelo ar dos quintais. 

    Como as fontes eram tão variadas, a música chegou-nos de várias partes do mundo como por 

exemplo: Argentina, Rússia, Cabo-Verde, Portugal, Paraguai, Cuba, França, América do Norte, 

Brasil, Inglaterra, Congo “Belga”, Hungria, Áustria e Angola, a par da música religiosa do colégio 

especialmente vocal. 

 

- Quando vem para Portugal? 

- Vim para Portugal de calças amarelas e uma túnica castanha, com os meus pais irmãos, num 

avião que saiu às 23.00h do aeroporto de Luanda e aterrou de manhã cedo no aeroporto de Lisboa, a 

capital daquele império que ia a caminho de deixar de o ser. A Revolução de Abril tinha acontecido 



725 
 

há três meses e neste ano precisamente, os nossos pais resolveram ir passar umas férias a Portugal 

com os filhos, pois nenhum deles tinha exames para fazer. Assim, no final das aulas, lá vim eu 

conhecer a terra dos meus antepassados, quer dizer, progenitores. Lembro-me muito bem que 

Luanda já estava quente e mesmo Salazar (N´Dalatando) já respirava os ventos dos novos tempos, 

por influência da Revolução havida em Portugal. No Liceu Rebocho Vaz, o clima ficou diferente, 

começamos a falar de política entre nós, percebíamos que brevemente se iria processar uma grande 

mudança, mas sem uma consciência nítida do que isso significava realmente. No entanto, nós os 

filhos dos portugueses nascidos ali, tínhamos relações de amizade com os angolanos, começámos a 

ser avisados pelos outros portugueses mais velhos, que devíamos ter muito cuidado com os “pretos - 

terroristas”, (pois agora é que eles iam matar todos os brancos). E embora em Luanda nas vésperas 

da nossa partida, já assistíssemos a algum tiroteio na Avenida Brasil, onde morava uns tios nossos, 

lembro-me que de manhã quando íamos á padaria buscar o pão, regressávamos a rastejar, bem junto 

aos muros das casas, para não levarmos alguma bala que, de vez em quando zunia no ar...enfim... 

como os „terroristas‟ se esqueceram de nos liquidar, lá vim eu, mais ou menos feliz, fazer a minha 

primeira viagem de avião à tão falada metrópole. E ainda bem que não me mataram, para poder 

contar estas histórias. Claro que sabíamos que íamos regressar em Setembro, quando as aulas 

começassem, pois as matrículas ficaram feitas e a nossa casa ficou como estava. E todos os nossos 

pertences ficaram à nossa espera. Viemos mesmo de férias á „metrópole‟. E como pode constatar 

aqui, continuo de férias, nesta Europa da vida. 

- Falava das primeiras impressões no aeroporto, à chegada…  

- É verdade, as minhas primeiras impressões no aeroporto de Lisboa foram de ordem sócio -

cromática. Os meus olhos, ficaram perturbados, pois só havia brancos por todo o lado e eles, que 

tinham nascido e crescido no meio de uma população maioritariamente com a cor da pele preta, 

sentiram a falta dos terroristas. Isto é mesmo assim. Desde o inicio, que sentimos, de facto uma 

grande diferença, na composição populacional. Desconhecíamos esta possibilidade, de existirem 

apenas pessoas de pele branca a viverem numa cidade. Por outro lado, percebemos imediatamente, 

apesar de a casca ser idêntica, não tínhamos nada a ver com estas pessoas. Apesar dos pesares, 

tínhamos crescido num lugar mais resplandecente, mais colorido, mais sonoro. Tudo aqui em 

Portugal nos parecia cinzento e monocórdico, muito triste e envelhecido. É que também tínhamos 

crescido, no meio de acordes musicais muito distintos. Desde a música dos Kiezos, dos Quibaxe- 

Ritmos, de Tschaikovsky, Minguito, Ravel, Os Jovens do Prenda, Sidney Bechet, o Fado da 

Mariquinhas, Luis Calafi, Elias Diakimuezo, O Vira da Nazaré, Louis Armstrong, o N’Gola Ritmos, 

Edith Piaff, Musangola, Adamo, Lisboa ouviu cantar o fado, Cristoph, Os Merengues, Ray Charles, 



726 
 

A Voz de Cabo-Verde, Wilson Piket, Sofia Rosa, Erasmo Carlos, Miriam Makeba, Rita Pavoni, 

Johan Strauss, Música Russa, Billy Holiday, Música Argentina, Joan Baez, etc... 

     Mas também fiquei muito surpreendida, quando, já na parte exterior do aeroporto, vi uns 

homens brancos, a arranjarem a rua com umas picaretas nas mãos. Certamente seriam trabalhadores 

do aeroporto, fazendo alguns consertos na rua, ou a mudarem umas condutas. O que estavam ao 

certo a fazer, não é importante. O que foi mesmo importante e fora de vulgar, foi que nunca tinha 

visto na minha vida, homens de pele branca a fazerem tal trabalho. Eu até comentei com o meu 

irmão Luís o que estávamos vendo! O problema é que em N‟Dalatando, (Salazar) esses serviços 

eram exclusivos dos Angolanos, claro que supervisionados por um chefe Português, mesmo que 

fosse mais incompetente que o seu subordinado. Até havia uma frase, que era assim: “em Angola 

qualquer Português è doutor, basta ter um Mercedes.” 

     Veja lá Teresa, eu que vinha lá do mato, sim, a cidade onde nasci, embora fosse a capital do 

distrito de Kwanza- Norte, era uma cidade do interior, cercada por um vasto território de densas 

matas e montanhas mais propriamente imensas plantações de cafeeiros. Claro, que ficava e fica 

próxima de Luanda, cerca de duzentos quilómetros e a uns cento e tal de Malange, outra grande 

cidade, mas nós vivíamos ali mesmo, na antiga N‟Dalatando, rebaptizada Vila Salazar. Então, nós 

que crescemos sempre ali, imagine o nosso espanto, com a tal de Metrópole! Completamente 

diferente!  

     Mas a Metrópole real, não correspondia àquela, que nos tinham ensinado antigamente 

    No entanto, à medida que o tempo passava, fomos percebendo que a lua de Lisboa era o sol, 

pois embora no relógio já fosse de noite, o céu não estava escuro, nem tinha estrelas e ficamos 

muito confusos. 

    Compreendemos também, que apesar de o sol brilhar em Agosto, a água do mar estava 

geladíssima. E nós que trazíamos o registo na pele do corpo e na pele da alma de temperaturas 

elevadíssimas, achamos estanho, como é que podia haver um sol que não aquecia, pois o nosso sol 

sempre fora quentíssimo e amigo fiel...mas estávamos na tal de metrópole! 

    Já no norte, em Trás–os-Montes, a terra de parte dos nossos antepassados, é que a coisa se 

tornava cada vez mais estranha! 

    No primeiro inverno, foi um problema. Quando acordávamos de manhã, embora fosse 

manhã, parecia de noite, estava escuro e durante todo o dia não havia sol. Esquisito! Noite com sol, 

dia sem sol! O frio, esse, nem quero lembrar, mas como trazíamos um grande armazenamento de 

sol e calor fomos capazes de ultrapassar. Tanta era a vontade de viver que até em Março íamos para 
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a praia na Foz do Porto! É que na memória da nossa pele, estava profundamente marcada, a força 

do Sol que assistiu ao nosso nascimento e nos viu crescer, lá por terras de Ambaca. 

    Os nossos olhos estavam perdidos. E, cada dia que passava se tornava mais confuso, porque 

pensávamos que a metrópole era uma espécie de paraíso e, não era. 

     Com o continuar da agitação em Angola, e porque a situação se tornava cada vez mais 

complexa, os nossos pais resolveram ir ficando e por fim matriculamo-nos para prosseguirmos os 

estudos. Aí é que bateu uma tristeza profunda, de não regressarmos à nossa terra. Na parte que me 

toca, resolvi, apesar da dor violentíssima de não regressar, fazer tudo o que estivesse ao meu 

alcance, para me valorizar academicamente, para então, regressar e contribuir para o crescimento 

daquele que considerava e considero ser o meu país. Essa luz que mora comigo desde o dia em que 

nasci, misturada com aquele verde do Kilombo, fizeram com que até hoje, me sinta em casa, mesmo 

estando fora de casa. E o meu país mora comigo e está, lá onde eu estiver. 

         È que Angola, encontrava-se num momento muito difícil. Os três Movimentos, que 

reivindicavam para si o Poder, tinham fortes divergências, o que fez com que cada um deles, com os 

respectivos aliados, travasse lutas violentas. Apenas em 1975, com a Batalha de Luanda, foi 

possível expulsar a F.N.L.A e a U.N.I.T.A. da capital e proclamar-se a Independência de Angola no 

dia 11 de Novembro de 1975. Assistíamos com muito ardor e alegria ao que se passava, era uma 

forma de sobrevivência. Como o país continuava em guerra, e como nós não éramos independentes, 

tivemos que ficar mesmo em Portugal.  

     Assistia, daqui de Portugal à expulsão das tropas sul- africanas de Luanda, se não me 

engano em 1976, ao Festival das Artes Negro- Africanas de Lagos na Nigéria, ao assassinato de 

Steve  Biko   e de Marien  Nguabi, à Revolta de Nito Alves em Luanda tudo isto em 1977 , ao 

falecimento do Primeiro presidente de Angola Dr. Agostinho Neto em 79, o fascismo no Uruguai,  a 

violência nas escolas dos Estados Unidos, o ataque da China ao Vietname, a reunião do Movimento 

dos não-alinhados em Maputo, o nascimento de bezerros cubano-congoleses, o assassinato de Pedro 

Chamorro na Nicarágua, a luta do A.N.C. e a ida de Oliver Tambo a Luanda, a tentativa do primeiro 

ministro israelita  Beguin de separar o Egipto do resto do mundo árabe, a democracia no Yémen do 

Sul, o ataque de mercenários  à refinaria de Luanda, o preço que Angola paga pelo apoio que dá à  

Namíbia (SWAPO), a ocupação da Cahama pelos sul-africanos, a invasão da província do Cunene 

com intensos bombardeamentos, as eleições no Quénia, a invasão da Tanzânia por Idi Amin, etc … 

    Como tinha vindo de férias à metrópole, fui também tirando partido desse facto, para 

suportar tudo quanto de menos bom a vida tem e assim vou andando. Às vezes estou muito cansada 
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das férias, muito mesmo… Afinal, nada mais me restou do que viver, quase fantasiando e fintando a 

vida quase todos os dias. Brincava mesmo comigo, fazendo de conta que, acabava de chegar de 

Angola todos os dias, o que me fazia inventar dentro de mim o meu País. Considero que esta 

situação dolorosa, da separação, deu origem à pessoa que sou hoje, pois acabei por, no meio da 

revolta e indignação, inventar a pessoa que desejava ser. Neste aspecto, filha de peixe nem sempre 

sabe nadar. Nasci-me e continuo a construir-me de acordo com princípios que considero justos e 

mais adequados à natureza humana. Para além disso, fiz questão de continuar de facto ligada, não 

só através das informações, dos livros, dos amigos que continuavam em Angola ou dos Angolanos 

que continuavam a chegar. E pela primeira vez tenho acesso a literatura de autores angolanos., 

como No Antigamente na Vida de Luandino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, Vidas 

Novas, penso que estes foram os primeiros livros que adquiri. 

        Ao mesmo tempo, vou tomando conhecimento através de estudantes da Guiné, do nome 

de um Grande Homem Amílcar Cabral e os seus textos, assim como os de Sekou  Touré, através da 

revista África -literatura- arte e cultura de  Manuel Ferreira ,vou continuando a compreender a 

importância de África no contexto Mundial. E nós que só conhecíamos Luís Vaz de Camões?! 

Afinal também havia poetas Angolanos/Africanos! Através dos textos políticos de Amílcar Cabral, 

percebi com maior lucidez, a interpenetração do combate político e da luta armada, assim como, 

aspectos fundamentais referentes ao imperialismo, ao neocolonialismo e ao problema da cultura. O 

amigo e artista plástico Vítor Teixeira encarregava-se, desde 1979, de me enviar o Jornal de 

Angola, a Revista Lavra e Oficina, da União Nacional dos Escritores Angolanos, entre outros 

materiais de leitura.  

       Foi através do estudo persistente dos valores culturais e da compreensão da verdadeira 

História de Angola em particular e de África em geral, que fui compreendendo, o quanto nos 

mentiram e nos omitiram, durante a nossa “educação colonial”. 

       A questão é que até os próprios portugueses, foram enganados pelos seus dirigentes! Como 

é que o população portuguesa acreditou que Angola era Portugal? Como é que as pessoas 

acreditaram que eram superiores, só porque a cor da sua pele era branca? Talvez até tenham 

chegado a perceber, que não era preciso estudar para compreenderem os fenómenos sociais, pois a 

brancura da sua pele, lhes atribuía à nascença um eterno Certificado de Doutoramento! Bastava 

rezar e tudo corria bem! Realmente o sistema colonial fomentou um obscurantismo tão profundo, 

que ainda não foi possível erradicar da face da terra! É que criaram uma tal confusão, que 

continuamos a desenvolver o subdesenvolvimento. Mas, nada disto é simples ignorância, mas foram 

deliberadamente tomadas decisões, em relação ao continente africano e ao seu povo. Por isso 
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Patrice Lumumba disse numa carta à sua esposa que um dia a África escreveria a sua própria 

história. 

     De qualquer maneira, tenho aprendido a perceber, de uma forma mais justa o sentido da vida 

e a clarificar algumas questões que se prendem com a história dos homens. Por exemplo, 

ensinaram-nos na escola do tempo colonial que o branco era superior. Mas quando começámos a 

ver bem, o conteúdo da palavra Metrópole, e o verdadeiro significado da tal superioridade branca, é 

que tudo se complica.                                                 

           Quando percebo que na metrópole também existem sanzalas de brancos e musseques, 

fiquei pasmada! Lembrei-me do poema de Agostinho Neto. Fizeram-nos pensar que os brancos 

eram todos ricos e inteligentes, principalmente os Brancos de Primeira! Quando vi pela primeira 

vez brancos pobres, com casas miseráveis sem água, sem luz, garotos sem escola a jogar bola de 

trapo...Afinal o que nos ensinaram na escola, lá no Colégio Santa Maria Goretti, das Dominicanas 

era tudo. Até nos fizeram pensar que o Egipto não era parte integrante de África! O Egipto tinha 

deixado de pertencer à África para formar um vago continente marginal possuindo, esse sim, uma 

cultura extraordinária. Ou quase tudo mentira. As aulas de religião e moral eram tão esclarecedoras, 

que de igual modo, nos fizeram crer que Jesus Cristo era português e tinha nascido em Belém, onde 

está o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Além disso, era branquinho a tender para o rosado e de 

olhos da cor dos tão celebrados oceanos. Também é difícil esquecer que Budha, que agora está tanto 

na moda, era um homem gordo e sempre sentado, que vivia no Oriente, e Mahatma Gandhi não 

passava de um faquir indiano. Aprendíamos que a cultura e a civilização, eram apanágio do 

Ocidente europeu e que os africanos não se podiam desenvolver, possuir um valor humano integral, 

sem se divorciarem de África, negando e rejeitando a africanidade e integrando-se na Europa. O 

mesmo se passa com os Índios, que foram reduzidos aos fatos de carnaval, e aquele grito que fazem 

batendo com a palma da mão nos lábios! 

    Os pianos eram superiores às marimbas. Por acaso assistiram a um concerto de Marimbas, ao 

som das Quedas da Água de Kalandula, com o arco-íris como cenário? 

    Foi por isso, que só estudei mesmo na Universidade do Porto para ter uma coisa, que aqui na 

ex- metrópole é muito importante: o Diploma, a licenciatura, para te chamarem de senhora doutora 

e um dia mais tarde, com o atestado de ”Civilizada”, poder emitir a minha opinião, contribuindo, 

dessa forma para ajudar a construir um mundo mais justo. Aqui, nesta Europa da vida, as pessoas, 

mesmo que sejam „matumbas‟, pensam que são Deus, ou que são imortais e mostram-se arrogantes, 

salvo algumas excepções que são as pessoas maravilhosas que existem em todas as partes do 

mundo. Penso que até hoje, as ideias do colonialismo, deturparam de tal maneira as mentes dos 
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Homens, que os antigos senhores-dominadores mesmo não o sendo, continuando pensando que são 

superiores; acontecendo o mesmo com os antigos escravos-dominados. Por outro lado muitos 

antigos dominados, passaram a vestir o fato dos antigos senhores – dominadores. É uma grande 

confusão, fazendo com que continuemos a escarnecer os nossos próprios irmãos, pelas mais 

diversas razões É por isso que nunca percebi o significado das palavras evangelização e encontro de 

culturas. 

      Cresci numa sociedade, onde os homens pobres e humilhados só tinham uma cor: «o 

homem negro ignorante que deve respeitar o branco e temer o rico...» os contratados, a queimar 

vida nos cafezais («Somos os teus filhos dos bairros de pretos...teus filhos com sede, com fome, com 

vergonha de te chamar-mos Mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens»). 

    Com a continuação dos estudos no Instituto Superior de Serviço Social, acabei por perceber 

de um modo científico, as inúmeras questões que se prendem com a organização sócio-política do 

nosso planeta, em particular, com a história violenta dos colonialismos, que me dizia 

particularmente respeito. Enfim, questões da HISTÓRIA! E quando fiquei no Porto para estudar, 

fizeram-me perceber, que, apesar da brancura amarelada da minha pele, o meu lugar não era de 

facto aquele. Como é que eles percebiam isso? Foi mesmo ali, na Residência Universitária 

Feminina que os/as colegas Branco/as de Primeira me puseram no devido lugar! Até me disseram 

um dia “nem português sabes falar bem “...ou “vai lá para a tua terra “, ou como as nossas roupas 

eram de um feitio e colorido diferente, diziam-me: “ não tens outra roupa mais decente?”. Enfim… 

Afinal de contas estava a ser confrontada com os representantes da” Verdadeira Civilização.”! Sim, 

eles que quiseram anular a angolanidade impondo a portugalidade, devia ser um escândalo, verem 

uma pele branca com identidade angolana. Aberração, foi a classificação que alguém um dia me 

atribuiu. Isto, já vinha de trás, porque, nós, os de pele branca que tínhamos nascido em Angola, 

tínhamos aprendido que a cor da pele dos militares recém-chegados da metrópole é que era a 

verdadeira e simbolizava, por conseguinte, não só a cor da saúde como da supremacia 

civilizacional. E eu, que até tinha a pele branca e as feições perfeitas, como podia ser? Só me 

faltavam os olhos azuis, porque até o cabelo tinha riscos amarelos. O problema, afinal, como se 

pode constatar, não reside na cor da tua pele, mas naquilo que tu pensas, como te comportas, que 

tipo de valores veiculas, como te manifestas, com quem sentes afinidades, etc.  

    Questões de Cultura, de Identidade e de Princípios. 

    E o problema de ter amigos ou amigas que tinham a pele de outra cor? Era mesmo um 

problema. Faziam-me sentir mesmo mal, tão mal que me levaram, com o decorrer dos anos, a 

afirmar-me mesmo, como Branca de Segunda, mas com muita dignidade. 
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    Para falar a sério, foi muito difícil perceber que, pelo facto de te identificares com os valores 

culturais e humanos dos povos que a Europa dominou, subjugando. Como se houvesse de facto, 

verdadeiramente, uma “alma branca, uma cultura branca, uma liberdade branca, uma justiça branca 

e uma civilização branca! 

     Era bastante evidente, que a maior parte das pessoas, se julgavam e ainda se julgam 

detentoras de uma suposta verdade, e pouco interessadas estão em perceber qual é a lógica do 

Outro. Agora é que andam a inventar umas conversas multiculturais ou interculturais, fala-se de 

respeito, de inclusão, de minorias étnicas, etc., dos Outros, mas mesmo assim, não me parece, que 

no interior de cada um de nós, se tenham processado profundas modificações. Parece, até, que 

alguma vez, em algum lado do planeta, desde que o homem é homem, tenha existido alguma 

sociedade que fosse culturalmente “pura”. Nem a Grécia, nem Roma! Mas, é um sinal de 

reconhecimento de erros, é positivo. No entanto, sabe-se muito bem que a serpente pode mudar de 

pele, mas é sempre serpente. É, contudo de lastimar, que, depois de terem exterminado os” índios”, 

nos façam escutar as suas flautas, acompanhadas de textos, a que chamam de reflexão musical, 

cujos autores são financiados para os escreverem, continuando os legítimos autores no anonimato. 

    Comecei a perceber que era mesmo Branca de Segunda e com isso comecei a fazer as 

minhas alianças naturais: juntar-me aos meus semelhantes, que por sinal eram poucos e acabei por 

fim por estar próxima daquelas pessoas Angolanas de Primeira. Assim, um ano depois da 

Independência de Angola, iniciámos uma nova caminhada, de construção de uma nova 

Humanidade, e íamos percebendo que nem a minha pele era atestado de qualidade superior - 

santidade -civilização, nem a pele dos meus amigos era atestado de qualidade inferior - terroristas -

selvagens. Acabou por se iniciar um novo tempo na História, pois os antigos colonizados 

começaram a fazer parte do mesmo território onde vivia a população, que se sentia A Legitima, logo 

após a queda do chamado Império Colonial Português.  

        Assim, toda a relação é feita num duplo sentido: nas aulas, isto é, dentro do espaço 

institucional universitário, tens que ter relações de boa camaradagem com os colegas que eram 

todos Brancos de Primeira, e extra aulas, na tua vida privada, passaste a escolher as tuas 

companhias. É natural, que tudo isto continua a criar em mim, em nós, uma revolta, que a cada 

momento se vai transformando em atitudes cívicas de contestação. 

    Desta forma, os /as estudantes africanos que se encontravam a estudar na Universidade do 

Porto, formavam entre si grupos de estudo, de discussão, de farras, etc. Estes grupos ao nível das 

diversas faculdades, contribuía para uma maior clarificação da nossa história. A solidariedade era 

forte. E á medida que o tempo passa, acentuava-se a definição dos princípios que me haveriam de 
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conduzir. Aliás, mesmo em Angola, já me tinham feito perceber esse facto. É claro que sempre tive 

colegas que eram Brancas de Primeira e outras de Primeiríssima Categoria. E, nós, que tínhamos 

nascido ali, e nunca dali tínhamos saído, até acreditávamos na superioridade das tais colegas. 

Convenceram-nos mesmo, que o Montijo era como Paris ou Berlim! Quando, afinal de contas, hoje 

neste ano de dois mil e oito, sabemos bem o que são esses lugares. Agora imaginem esta cidade 

metropolitana nos anos sessenta do século passado? No entanto, não nos diziam que foram da base 

do Montijo que saíram os reforços de Napalm para destruir dezassete aldeias e milhares de homens, 

crianças e mulheres com aviões PV2 e T6 em 1962. 

 

    Também não admira, porque também nos ensinaram, que a arte morava apenas em Florença, 

Roma ou Atenas! 

 

 - Sem querer «classificar» ou «delimitar» aqueles que são os caminhos explorados 

plasticamente, vejo que uma das suas preocupações ao longo de muitos trabalhos se prende 

com uma clarificação de momentos (traumáticos) da história (colonial e pós-colonial) de 

Angola. Como tem sido desenvolvida esta investigação?  

- É verdade. Para além de outros assuntos, estes que se ligam às “ histórias” do tempo colonial 

e depois da independência de Angola, constituíram durante um longo período uma preocupação 

fundamental, para as minhas abordagens plásticas. Porquê estas temáticas? Para além dos pais 

biológicos, sou igualmente filha do Colonialismo Português e da Independência de Angola. Desta 

forma, tive necessidade de perceber o sentido verdadeiro da História, na medida em que nos 

ensinaram foram Estórias. Só para dar dois exemplos, o Egipto foi remetido de uma forma ambígua 

para um inventado Oriente, nunca referido, como fazendo parte do continente africano e no caso de 

Angola, nunca se estudou o reino do Congo, mas estudou-se a chegada de Diogo Cão com pompa e 

circunstância, como se a partir desse momento tudo fossem rosas até à independência de Angola em 

1975 !!!! 

    Tive sempre muitas dúvidas (e continuo a ter) em relação ao saber transmitido 

institucionalmente, principalmente o saber de carácter social e humano. Nunca percebi o contexto 

ideológico e politico favorável ao movimento do racionalismo e do universalismo, para em nome do 

progresso justificar o colonialismo. 

    Assim, desenvolvi um processo de estudo, recorrendo a fontes diversas (língua portuguesa, 

francesa, inglesa, espanhol) para encontrar respostas adequadas para problemas que pareciam mal 

resolvidos ou explicações irracionais para fenómenos de carácter racional. De igual modo, tive que 
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estudar autores não só europeus, como africanos, americanos e asiáticos. Consultei, algumas 

bibliotecas, ricas em informação do tempo colonial e adquiri uma série de livros que me 

permitissem estudar paulatinamente as matérias que me interessavam. Ao mesmo tempo fui tendo 

oportunidade ao longo do tempo, de conhecer intelectuais, que me foram dando motivação para 

prosseguir neste caminho de clarificação dos lados mais sombrios das nossas Histórias.   

    Quanto à história de Angola como país independente, fui acompanhando a evolução da 

guerra civil que se seguiu logo depois da proclamação da independência e que, com as mais 

diversas nuances se prolongou até 2001.  

 

- O que a levou a enveredar por esta busca? 

     Esta busca foi necessária não apenas para compreender a minha inserção no contexto 

histórico, como de igual forma ia constituindo matéria-prima para a realização da minha obra 

plástica. Também a situação de guerra prolongada, contribuiu para que me mantivesse, no silêncio 

do meu atelier-kilombo-bunker com profunda tristeza e revolta, canalizando a energia destes 

sentimentos, para o estudo e reflexão. 

     Por outro lado, como a procura das verdades da História, geralmente permanece restrita a 

um número muito limitado e hermético de pessoas, resolvi trazer para as telas determinados 

acontecimentos, para que, desta forma pudesse colaborar para a mudança de mentalidades, tendo 

em vista a construção de um mundo melhor, mais justo. 

    É mais fácil para o senso comum, ver, observar, tomando conhecimento de assuntos que de 

outra forma seria impossível. Pensei que assim, poderia elucidar esteticamente, um maior número 

de pessoas. Afinal de contas, não é a expressão plástica uma forma de comunicar? 

    A minha produção deverá ser entendida no seu espaço de realização ( a Europa )  e  por isso 

também se dirige muitas vezes a esse público.  

    Como é do seu conhecimento, estruturei-me num tempo em que se considerava o Europeu, - 

ou pelo menos o Europeu se considerava a ele próprio - como para além de todas as criações 

terrestres. Num tempo dos brancos civilizados/cristãos que levaram a luz aos selvagens/pagãos em 

nome de uma instancia superior.  

    Utilizo as vantagens da suposta “superioridade” da cor da pele que reveste o meu corpo, para 

contribuir para demonstrar a sua irracionalidade. É preciso não esquecer que vivemos das profundas 

influências dos fundamentos deste modelo, ainda não desconstruído, cujas repercussões se fazem 

sentir. 
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    Através de algumas obras questiono esta superioridade, até porque sendo artista plástica, é 

impossível hierarquizar as cores.  

     Por outro lado, algumas obras dizem particularmente respeito a sociedades africanas, antes 

de os europeus as terem contactado, para que as pessoas percebam que, quando se iniciam as 

relações entre a Europa e o continente Africano, este como qualquer outro tipo de formação social 

deste planeta, tinha a sua forma de organização social, política e cultural, própria daquele lugar, 

naquele tempo. A História de África em geral e de Angola em particular, não começa com a 

chegada dos europeus. 

 

 

- Em alguns destes trabalhos, existem referências a acontecimentos históricos, 

geograficamente distantes, através das suas datas. A conjugação destas datas/factos históricos 

com a imagem pode constituir-se como uma narrativa histórica, visualmente/ plasticamente 

contada?  

- É possível que seja isso. Mas foi um jeito que encontrei de expressar o que fui estudando. Na 

maior parte das vezes os factos históricos, são de tal forma violentos e desumanos que optei por 

fazer referência a eles de uma forma explicita, chegando mesmo a fazer citações, para que não haja 

dúvidas. 

    A nossa capacidade criativa poderia alterar ou dificultar o sentido da mensagem. Também as 

letras ou as palavras são mais fáceis de descodificar, pois existem mais pessoas capazes de as 

decifrar, o mesmo não acontecendo com os sinais da linguagem plástica. 

    Os caracteres romanos com os quais escrevemos, servem igualmente para fazer referência a 

Roma, embora o período a que me refiro nestas obras, corresponda ao tempo da constituição de 

gigantescos impérios europeus particularmente em África. Desta forma, através da escrita, 

estabelece-se uma relação e determinada analogia entre os vários tempos e estilos imperiais. 

    Como refere algumas das obras irei tentar falar um pouco sobre elas: 

 

    Por exemplo, na SALVAÇÃO DAS ALMAS I (Terra Nullius) 

    O período de tempo é o século XVII, tempo de enunciação do conceito jurídico por Grotius. 

Passa a ser legitima a apropriação pelos Europeus de terras não europeias, vendo-se desta forma 

justificada a ocupação do continente australiano pelos britânicos. Quase como grande titulo Terra 

Nullius faz nesta composição alusão à noção de Terra de Ninguém. 

     Isto facilita uma série de acontecimentos em várias partes do globo, como por exemplo: 

levar borracha dos sertões de Benguela, levar ouro da Serra Leoa para a Holanda, queimar as flautas 
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e todos os instrumentos musicais das pessoas que viviam no Peru em 1614, e construir o presídio de 

Ambaca, região que assistiria ao meu nascimento 339 anos depois. 

  

     SALVAÇÃO DAS ALMAS (ZOO-LOGIQUE) 

     A ideia de promover um espectáculo Zoológico colocando em cena populações exóticas 

aparece em paralelo em vários países europeus durante os anos 70 de 1800,embora este fenómeno 

encontre as suas origens no princípio do século XIX, também nos Estados Unidos pelo famoso, 

Buffalo Bill que foi um dos primeiros a colocar em cena verdadeiros museus vivos. Entre 1877 e 

1912, foram produzidas mais de trinta exposições etnológicas no Jardin Zoologiques 

d‟acclimatation com um enorme sucesso. 

     Foi durante o século XIX, que os países ocidentais estenderam os seus impérios coloniais 

sobre uma grande parte do planeta.  

     Desta forma, as exposições internacionais coloniais ou “universais” constituíam uma 

ocasião pública, para justificar ideologicamente estas dominações religiosas, políticas e 

económicas. 

    As grandes exposições estabeleceram, com efeito, de maneira umas vezes visual e cognitiva, 

uma hierarquia extremamente nítida e diferenciada entre as “raças” e as culturas deste nosso 

planeta, constituindo uma ocasião pública, para justificar ideologicamente estas dominações 

religiosas, políticas e económicas. As grandes exposições estabeleceram, com efeito, de maneira 

umas vezes visual e cognitiva, uma hierarquia extremamente nítida e diferenciada entre as “raças” e 

as culturas deste nosso planeta. 

     Colocando de um lado, o progresso e a modernidade isto é, as sociedades ocidentais, as mais 

avançadas, e de outro, as sociedades e culturas “primitivas”, mas contudo, susceptíveis de evolução 

(afinal não eram tão matumbos assim…). 

     Na medida em que, o domínio imperial correspondeu a um plano concertado entre vários 

países, referimos nesta composição acontecimentos diferentes mas complementares. 

     Registamos as datas de algumas Exposições Universais/ Coloniais e alguns exemplos de 

espaços em África (Somália e Sudão) a partir dos quais, muitas pessoas foram levadas para serem 

exibidas nos Jardins Zoológicos das principais capitais europeias passando por Moscovo e Estados 

Unidos da América. 

    Para que a civilização pudesse vencer a barbárie, houve que colocar o desenvolvimento 

tecnológico ao seu serviço, aqui assinalado pela metralhadora Maxim, sem a qual, talvez Teixeira da 

Silva não tivesse podido atacar a capital do Bailundo no sul Angolano. 
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- Tem desenvolvido, paralelamente ao percurso artístico, uma linha de orientação 

pedagógica e educacional. Existe uma ligação entre a sua investigação plástica e os projectos 

de carácter educacional? 

- Tudo o que uma pessoa faz, está ligado, são apenas acordes diferentes. A tua vida, vai-se 

construindo numa múltipla complementaridade. Como vivemos num mundo retrógrado, que ainda 

não foi capaz de perceber “A Beleza da Nossa Existência”, venho através dos tempos, 

desenvolvendo projectos, cujo objectivo fundamental, tem sido comparável ao trabalho de um 

camponês “SEMEAR.”  

     A minha actividade plástica, é inseparável da minha actividade pedagógica, pois tanto uma 

como outra, são extensões de mim. Uma não passa sem a outra, como o dia, não passa sem a noite. 

Enquanto artista plástica, semeio num terreno fixo e de grande isolamento, como se estivesse longe, 

no “Kilombo-Bunker”, ao passo que, na realização de projectos de carácter pedagógico, semeio 

num terreno de grande mobilidade e de grande sociabilidade. É quase, como saíres do mato e ires 

para a grande cidade, espalhar sementes que, aqueles que forem capazes de cuidar delas, darão 

continuidade à plantação de um mundo mais Belo e por isso mesmo, mais justo, melhor para todos. 

Trata-se de ajudar a desalienação das mentalidades, a desmistificar a educação, a desintoxicar os 

espíritos, para que o ser humano, possa viver em liberdade, que é o fundamento de qualquer 

verdadeira promoção humana. 

 

 

- Por fim, como tem sido a aceitação da sua obra?  

- A aceitação da minha obra, acompanha a aceitação, compreensão da minha pessoa. Por 

razões, das opções que fui tomando, na estruturação da minha personalidade lançando as bases, para 

a construção da auto – identidade, tive desde logo a perfeita noção que estava a fazer um esboço 

fora da norma instituída e consagrada. 

     Sabemos muito bem que, a mulher carrega o peso da conveniente invenção do estatuto de 

inferior. Neste sentido, e como consequência lógica, estive e estou mais próxima dos excluídos, 

daqueles que por diversas razões, foram colocados nas margens. Como se não bastasse ser mulher, 

ainda por cima identificas-te com a cultura de um povo que foi sistematicamente humilhado e 

desumanizado e não tem a pele com a cor da santa civilização! É que, ao Africano, ao Angolano, foi 
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negada qualquer faculdade humana, apresentando como coisa evidentemente degradante, a 

convivência com ele.   

     Veja lá, como devo ser olhada pelos olhos das elites civilizadas, mesmo em democracia!  

     Antes da obra, está a pessoa e como a obra precisa da pessoa, imagine qual deverá ser a 

aceitação de ambas. Todo o problema é resultado dos enormes e profundos preconceitos que, apesar 

dos pesares, continuam a existir. O grande problema é que o sistema colonial, criou, por 

consequência, o neocolonialismo. O processo histórico dos povos dominados foi negado, e por 

conseguinte, o seu lugar no processo cultural, foi de igual forma negado. É que a Europa quis fazer 

do continente africano, um prolongamento da Europa em África. Se as riquezas mineiras do 

Catanga, não tivessem que ser levadas para os mercados europeus, alguma vez o caminho de ferro 

de Benguela teria sido construído? 

     Neste momento aqui na Europa, tem-se vindo a esboçar, talvez desde 2006 e de uma forma 

bastante artificial, pois institucionalizada, uma “aceitação” do Outro, neste caso e para ser directa 

“dos pretos “ e das suas (“algumas“) manifestações culturais. Como é do conhecimento geral, estão 

na moda “as minorias étnicas”,  “ as músicas do mundo”, (como se a música europeia fosse de outro 

mundo!) ”a gastronomia dos PALOP”, ”as danças africanas e orientais”, etc., andam a deitar muitos 

foguetes! No entanto, não deixam essas manifestações, de contribuir para perpetuar a mitologia da 

inferioridade racial. Afinal de contas, a luta que África, através dos seus intelectuais mais lúcidos, 

continua a fazer em várias frentes, vai dando os seus resultados. A isto não é indiferente, o fim dos 

conflitos armados em Angola, em 2001, facto que também abriu ao país ex- colonizador as portas 

para o inicio de uma nova era de relações, primordialmente económicas. 

     Como estamos a falar de cultura, o caso também se complica, pois condiz muito bem com 

os outros dois elementos. É uma combinação perfeita para continuares a lutar. Poderá depreender, 

que os obstáculos, foram e são ainda muitos. 

      Por essa razão, optaste por um caminho quase escondido, clandestino de elaboração da tua 

obra, porque ela é a tua própria vida, percebe? Como se vive em sociedade, vamos lá onde se pode, 

ajudando a transformar, (na minha qualidade de professora, tanto nas aulas que dou no atelier, como 

nas escolas e outras instituições oficiais) mas a tua obra, à medida que espera um tempo novo, vai 

crescendo, mais forte e consciente, mais madura, vai acompanhando o crescimento dos cabelos 

brancos da Dília. 

     Ainda não existem condições para mostrares a parte mais séria do teu trabalho, na medida 

em que, nestas democracias do século vinte e um, ainda vivem pessoas com cérebros do século 

quinze. Existe talvez um outro factor, é que tu não tens pensado seriamente em mostrar teu trabalho. 
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Para mim é muito difícil resolver esta questão, porque estou mesmo bem é a estudar, a pintar, a 

desenhar, sei lá… a viver… Para mim não cabe ao artista este papel. É uma tarefa que exige um 

conhecimento específico, um saber fazer para a qual nem sempre os artistas têm disponibilidade 

e/ou preparação técnica. Já é uma imensa tarefa seres capaz de articular a tua actividade criadora 

com todos s outros aspectos da tua existência, quanto mais dar visibilidade ao que realizas?! 

 

 

 


