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RESUMO 

 

MORENO, Helena Wakim. Intelectuais de Angola na Casa dos Estudantes do 

Império: itinerâncias, mediações e redes de apoio (Lisboa, 1944-1965). 513 fls. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo. 2022. 

 

Esta tese se dedica a investigar percursos de formação de jovens intelectuais provenientes 

de Angola sócios da Casa dos Estudantes do Império (CEI), desde a sua criação até o seu 

encerramento pelo Estado Novo. A CEI foi concebida como uma associação de 

assistência estudantil criada com endosso do regime salazarista para acolher 

universitários do espaço colonial que realizavam seus estudos em Portugal, a fim de 

servirem de correia de transmissão dos valores do regime. Porém, logo nos seus primeiros 

anos a associação começou a manifestar adesão às ideias de oposição ao regime 

salazarista e à noção de império colonial português (posteriormente, ultramar português). 

Durante os vinte e um anos de existência da CEI, os membros provenientes de Angola 

representaram quase um terço dos associados, sendo que a grande maioria dos cargos de 

direção interna da associação foram exercidos por sócios desta localidade, cuja presença 

também era predominante entre as publicações de caráter literário e ensaístico editadas 

pela associação. Estes dados podem ser lidos como indícios de que, nos anos 

subsequentes, Angola seria a antiga colônia de Portugal com o maior número de 

intelectuais e lideranças políticas conotados com os movimentos de libertação cujas 

trajetórias estiveram ligadas à CEI. Observando as diferentes fases da história da 

associação perante o contexto internacional das independências afro-asiáticas, dos 

arranjos do Estado Novo português frente à emergente oposição aos seus valores na 

metrópole e nas colônias, privilegiando o olhar sobre a crescente articulação dos 

movimentos culturais e políticos de caráter anticolonial e nacionalista em Angola, este 

estudo aborda a CEI como um espaço privilegiado de construção de redes políticas e 

intelectuais, em âmbito nacional e internacional, que frente ao contexto de ditadura e 

censura impostas pelo regime, propiciou arranjos capazes de oferecer uma formação 

singular aos sócios de Angola. Consoante a estes movimentos, esta investigação também 

demonstra como a agência – dos sócios de Angola - bem como a presença de elementos 

materiais e simbólicos produzidos por indivíduos desta antiga colônia incidiram sobre as 

dinâmicas políticas e sociais no espaço metropolitano, driblando as brechas da censura 

para se contrapor ao discurso oficial do regime sobre as condições sociais, políticas e 

culturais de Angola perante setores da sociedade portuguesa.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

MORENO, Helena Wakim. Intellectuals from Angola at House of Students of the 

Empire: roaming, mediations and support networks (Lisbon, 1944-1965). 513 p. 

Thesis (Doctorate). College of Philosophy, Languages and Human Sciences, University 

of São Paulo. 2022. 

 

This thesis is dedicated to investigating training courses for young intellectuals from 

Angola who are affiliated to the House of Students of the Empire (“Casa dos Estudantes 

do Império” - “CEI”), from its creation to its closure by the New State. The CEI was 

conceived as an assistance association created with the endorsement of the Salazar regime 

to welcome university students from the colonial space who carried out their studies in 

Portugal, in order to serve as a conveyor belt of the regime's values. However, since its 

early years the association began to show adherence to the ideas of opposition to the 

Salazar regime and to the notion of a Portuguese colonial empire (later, Portugal 

Overseas). During CEI's twenty-one years of existence, the members from Angola 

represented almost a third of all members, holding the vast majority of the internal 

management positions of the association, their presence being also predominant among 

publications of literary and essayistic character edited by the association. These data can 

be read as evidence that, in subsequent years, Angola would be the former colony of 

Portugal with the largest number of intellectuals and political leaders connected with the 

liberation movements whose trajectories were linked to the CEI. Observing the different 

phases of the association's history in the international context of Afro-Asian 

independence, the arrangements of the Portuguese New State in face of the emerging 

opposition to its values in the metropolis and in the colonies, privileging the view on the 

growing articulation of the cultural and political movements of anti-colonial and 

nationalist character in Angola, this study approaches the CEI as a privileged space for 

the construction of political and intellectual networks, on national and international 

levels, which in the face of the dictatorship and censorship imposed by the regime, 

provided arrangements capable of offering a unique experience to associates from 

Angola. Depending on these movements, this investigation also demonstrates how the 

agency - of the Angolan associates - as well as the presence of material and symbolic 

elements produced by individuals from this former colony affected the political and social 

dynamics in the metropolitan space, bypassing the censorship, through its own gaps, in 

order to oppose the regime's official statements on the social, political and cultural 

conditions of Angola before sectors of Portuguese society. 
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Introdução: Os alicerces e as vigas 

 

Em junho de 2013, graças a uma bolsa de pesquisa fornecida pela FAPESP, deixei 

pela primeira vez a América do Sul para realizar minha pesquisa de mestrado sobre 

impressos redigidos por filhos-do-país em Luanda no século XIX em acervos da capital 

portuguesa. Na acolhedora companhia das amigas Catarina Mira e Marta Prista, vivi no 

Bairro das Colônias, que desde a primeira hora me provocou o assombro do inteiramente 

novo com sua toponímia de geografias que estiveram sob o jugo português nos desígnios 

ou apenas nos anseios coloniais. Nesta altura, o noticiário se ocupava da primavera árabe 

e, posteriormente, do naufrágio em Lampedusa que vitimou centenas de imigrantes 

africanos que tentavam atravessar o Mediterrâneo, fomentando os debates sobre a crise 

humanitária em curso. Naquele verão europeu, em uma tarde de pesquisas e 

levantamentos na Biblioteca Nacional de Portugal, me apercebi de um dado que a partir 

de então se tornou incontornável: alguns dos primeiros e mais instigantes estudos sobre o 

tema da minha dissertação haviam sido realizados por intelectuais que frequentaram a 

Casa dos Estudantes do Império (CEI), tais como Mário Pinto de Andrade, Carlos 

Ervedosa e Mário António Fernandes de Oliveira. Nos últimos anos, eu havia acumulado 

algumas referências sobre a CEI nas salas-de-aula do Departamento de História da 

Universidade de São Paulo quando cursei as disciplinas de “História Ibérica II”, na 

graduação, e “Elites africanas, circulação de ideias e nacionalismo anticolonial”, na pós-

graduação.  

No ano anterior, quase na mesma altura em que o debate sobre a aprovação da lei 

de cotas raciais ganhou a forma de conteúdo legal por meio da promulgação da lei 12.711, 

garantindo 50% das vagas nos estabelecimentos federais de ensino superior para alunos 

pretos e pardos provenientes de escolas públicas – feito que nos anos vindouros 

corroborou para renovar de forma decisiva os debates da sociedade brasileira - o Centro 

de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo promoveu uma homenagem ao 

Professor Fernando Mourão, um dos seus fundadores, por ocasião da sua aposentadoria. 

Com a presença de investigadores de renome internacional, além de professores e alunos 

da área de estudos africanos da universidade, assisti seu discurso de agradecimento. Nele, 

o Professor Fernando Mourão ressaltou como as vivências e trocas políticas e intelectuais 

no edifício número 23 da Avenida Duque D’Ávila, a sede da Casa dos Estudantes do 

Império, foram centrais na construção da sua subjetividade e compreensão de mundo.  



24 

 

O acesso à universidade ou a negação dele por elementos que envolviam debates 

em torno do racismo estrutural e de desigualdades socioeconômicas era então - e ainda é 

- uma questão central no Brasil, país que foi o principal destino do tráfico transatlântico 

indivíduos escravizados provenientes da África na modernidade. Entretanto, apesar de 

ainda se tratar de um tema relativamente pouco debatido, foi também uma questão para 

as elites africanas durante o colonialismo.  

Dois casos nos quais os indivíduos tiveram destinos opostos auxiliam a vislumbrar 

a dimensão desta experiência nos percursos de formação. As vivências propiciadas 

durante os anos em que o jovem Franz Fanon permaneceu na França como estudante da 

Faculté Mixte de Médicine et de Pharmancie (Lyon), em meados da década de 19401, 

foram fundamentais para que ele desenvolvesse formulações centrais de seu pensamento, 

como a noção de mímica (ou mimese) colonial, apresentada em Peles negras, Máscaras 

Brancas (1952). Chinua Achebe, autor de O mundo se despedaça (“Things fall apart”, 

1958), romance seminal da moderna literatura nigeriana, viu suas expectativas de se 

tornar um acadêmico serem frustradas quando, em 1954, seu pedido para ingressar na 

Trinity College da University of Cambridge foi negado. “Acabei ficando em casa nessa 

época, e assim me tornei escritor”, declarou sobre o período2. Os anos subsequentes 

revelaram que o fracasso de Chinua Achebe se converteu em sorte para a literatura 

nigeriana, e de forma mais alargada, africana. Mas a pergunta sobre seus desígnios caso 

tivesse deixado a Nigéria com destino à Cambridge ainda o acompanhava em seus últimos 

anos3. 

O acesso aos estudos – sobretudo universitários, mas também liceais - foi o motor 

que levou os sujeitos históricos analisados nesta investigação a migrarem do espaço sob 

dominação colonial para a metrópole. Esta tese de doutorado investiga a presença de 

jovens intelectuais mediadores provenientes de Angola4 a partir de suas vivências, trocas 

e contatos travados na e a partir da Casa dos Estudantes do Império (CEI), em Lisboa, 

durante o período de existência da associação, entre 1944 e 1965. Antes de pormenorizar 

o recorte deste estudo, as opções teóricas e metodológicas e o corpus documental 

 
1 MACEY, David. Franz Fanon. A biography. Verso: London/New York, 2012 [ebook], p. 117. 
2 ACHEBE, Chinua. “A educação de uma criança sob um protetorado britânico”. In: A educação de uma 

criança sob um protetorado britânico. Ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 13-14. 
3 Idem. 
4 Foi realizada a opção pela designação “de Angola” ao invés de “angolanos” para remeter ao território de 

proveniência uma vez que nem todos os indivíduos de Angola da CEI citados nesta tese optaram pela 

nacionalidade angolana após o 25 de abril de 1974. Alguns deles, ainda que poucos, preferiram a 

nacionalidade portuguesa. Assim, demarcar seu conjunto a partir do local de proveniência parece uma 

adoção mais adequada, resguardando também o risco de cometer um anacronismo. 
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utilizado, cabe uma breve apresentação do perfil da associação e seus embates com o 

regime salazarista, salientando como as condições do seu encerramento determinaram o 

acesso à documentação disponível a seu respeito e delinear um panorama da produção 

historiográfica sobre a CEI nas últimas décadas.  

Em poucas palavras, a CEI foi fundada por um grupo de universitários de Angola 

encabeçado por Alberto Marques Mano Mesquita, sobrinho do antigo governador daquela 

colônia, Manuel da Cunha Costa Marques Mano (1939-1941), com o apoio do Ministro 

das Colônias, Francisco Viera Machado, e do Comissário Nacional da Mocidade 

Portuguesa, Marcello Caetano5. Além da sede em Lisboa, institucionalizada em 1944, a 

associação chegou a contar com delegações em Coimbra e no Porto, criadas 

respectivamente em 1945 e 1959, tendo estado presente em todas as cidades de Portugal 

que, na altura, contavam com universidades. Entretanto, ainda que esta investigação 

referencie os processos em curso nas delegações de Coimbra e do Porto, o estudo se centra 

na sede da CEI, em Lisboa.  

A criação da CEI ocorreu em um período de emergentes contestações aos valores 

postulados pelo Estado Novo português em decorrência do cenário político e social 

gestado pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que parecia assinalar a 

derrota política e a incompatibilidade dos regimes autoritários com os contornos dos 

ventos da nova ordem mundial. Neste cenário, a CEI foi anunciada pelo establishment 

como uma associação para congregar os estudantes universitários do espaço sob 

dominação colonial portuguesa, que emigravam para a metrópole a fim de realizarem os 

seus estudos superiores, oferecendo amparo e assistência aos jovens que prescindiam do 

apoio afetivo e material dos familiares e amigos ao se instalarem na capital do império.  

Com esta iniciativa, o regime buscava promover a formação das elites coloniais 

alinhadas aos preceitos oficiais do Estado Novo a fim de que, num futuro próximo, 

quando estes jovens ocupassem posições de destaques em seus territórios de origem, 

servissem de correia de transmissão dos seus valores. Assim, aos estudantes de Angola 

juntaram-se universitários das demais colônias portuguesas em África (Cabo Verde, 

Guiné, Moçambique e São Tomé) e Ásia (Índia Portuguesa, que congregava os enclaves 

de Goa, Damão e Diu, além de Macau e Timor). A partir deste arranjo, a fundação da 

associação foi propagandeada pelo regime como mostra da adesão da juventude das 

colônias aos seus pressupostos, agora reunida sob a bandeira do império português em 

 
5 Sobre a fundação da CEI, conferir o Capítulo 1. 
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um mesmo espaço: a Casa dos Estudantes do Império6. Como demonstração efetiva do 

seu apoio à associação, o Ministério do Ultramar passou a fornecer subsídios à CEI, 

responsáveis por compor a maior parcela do seu orçamento7.  

Entretanto, a partir do seu segundo ano da associação, parte dos sócios mais ativos 

se demarcou do discurso e dos valores promovidos pelo Estado Novo, aproximando-se 

das propostas políticas e movimentos de oposição ao regime em Portugal, dinâmica que 

foi acompanhada pelo contato com obras e autores críticos ao salazarismo e conotados 

com a oposição antifascista e o Partido Comunista Português (PCP)8.  

A partir da segunda metade da década de 1950, o contexto de ascensão da noção 

de autodeterminação dos povos, animada pelos foros internacionais que sucederam a 

Conferência de Bandung (1955) perante as independências afro-asiáticas, assim como a 

emergente articulação de movimentos culturais e políticos de cariz anticolonial e 

nacionalista em Angola, influenciou fortemente a corrente mais expressiva no interior da 

CEI. Esta leitura à contrapelo dos valores do regime, marcadamente do lusotropicalismo, 

ganhou forma no seio da associação, entre outros espaços, na Seção de Estudos 

Ultramarinos (SEU), que buscava uma apreensão da África e, sobretudo, das províncias 

ultramarinas, a partir de estudos críticos das ciências sociais9.  

A eclosão da luta de libertação/guerra colonial em Angola (1961) constituiu um 

ponto de inflexão nos percursos dos sócios desta província, sendo que parte dos mais 

ativos fugiram de Portugal com o intuito de se juntar aos movimentos de libertação e 

escapar do recrutamento militar para engrossar as fileiras do exército colonial português. 

Aqueles que permaneceram na metrópole enfrentaram um contexto de acirrada repressão, 

marcado por agitações estudantis. Entre outras iniciativas, a jovem Seção Editorial 

dirigida por sócios de Angola, publicou antologias e obras literárias em maior número e 

proporção de autores daquela província, divulgando propostas estético-literárias 

identificadas com a construção de uma literatura nacional de Angola construída sobre 

pressupostos fundamentalmente distintos dos da literatura colonial. 

O posicionamento crítico e contestatário ao regime por parte de dirigentes e sócios 

de destacada atuação na CEI foi a tônica ao longo de sua história, sendo assim que a 

 
6 Ibidem. 
7 Idem. 
8 Conferir o Capítulo 1. 
9 Conferir o Capítulo 4. 
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incipiente memória pública a respeito da associação a identifica10. Contudo, cabe lembrar 

como já foi frisado por alguns dos antigos sócios e conforme os registros realizados pelos 

estudantes à época confirmam11, os membros mais politizados, engajados nas atividades 

culturais e intelectuais promovidas pela associação, eram minoria. Como lembrou Antero 

Abreu, a maior parte só estava lá preocupada em tirar o diploma12. Porém, ainda assim, 

as atividades e posicionamentos deste círculo foram o suficiente para marcar a história da 

associação pelos seus embates com o regime: durante os vinte e um anos da CEI, o regime 

decretou o estabelecimento de duas comissões administrativas, tendo a primeira delas se 

estendido de 1952 até 1957, e a segunda, de dezembro de 1960 a julho de 1961.  

Porém, se uma narrativa histórica sobre a CEI delineada a partir das agências e 

conexões dos indivíduos que a integraram se estende para muito além destes marcadores, 

é fato que as intervenções e imposições do regime marcaram o funcionamento da Casa, 

reconfiguraram sua realidade e colaboraram para forjar novas sociabilidades tanto no 

ritmo do cotidiano quanto em seu desenho institucional. Um bom exemplo desta 

afirmação diz respeito à organização das atividades da associação a partir da divisão das 

suas seções internas: da institucionalização da CEI (1944) até a imposição da primeira 

comissão administrativa (1952), elas correspondiam às colônias do império português 

(Seção de Angola, Seção de Moçambique, Seção da Índia Portuguesa, Seção de Cabo 

Verde...). Entretanto, quando a gestão da Casa foi retomada pelos estudantes em 1957, o 

regime determinou que as seções deveriam ser “temáticas” e não mais a partir do local de 

proveniência, numa tentativa infrutífera de ceifar vínculos de pertencimento aos 

respectivos locais de origem. Assim, a partir de 1957, foram criadas a Seção Cultural, 

Seção do Boletim, Seção de Auxílio e Camaradagem, entre outras13. Estes arranjos dão 

mostra da relação ambivalente travada entre a CEI e o regime: se por sua vez os setores 

mais politizados se posicionavam na contramão dos postulados do Estado Novo, a 

estruturação interna da associação dependia do aval do governo. Em contrapartida, o 

governo ponderou algumas vezes encerrar a Casa, porém isto significava assumir na 

 
10 Sobre as imagens acerca da CEI e a construção de narrativas na história e na memória pública, conferir: 

MORENO, Helena Wakim; CASTELO, Cláudia. “Encerramento em Lisboa da Casa dos Estudantes do 

Império (1965)”. In: CARDINA, Miguel; MARTINS, Bruno Sena (org.). As voltas do passado. A guerra 

colonial e as lutas de libertação. Lisboa: Tinta-da-China, 2018, p. 143-148. 
11 Sobre este apontamento, conferir o Capítulo 4. 
12 ABREU, Antero; LABAN, Michel. “Encontro com Antero Abreu”. In: LABAN, Michel Angola. 

Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. 1, p. 229-282. 
13 Uma das poucas seções da CEI que atravessou a história das associações apesar das mudanças nos 

estatutos foi a Seção da Biblioteca, tema do Capítulo 3. 
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metrópole o falhanço de um projeto tido como mostra do seu respaldo político entre a 

juventude das colônias/ultramar. 

Impasses desta ordem acompanharam a relação entre a CEI o regime até que, por 

fim, cumprindo ordens superiores, a Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) 

consumou a extinção da CEI em 2 de setembro de 1965. Apresentar as condições em que 

o encerramento da Casa foi executado é um percurso necessário para mapear as fontes 

históricas escritas disponíveis para a consulta pública produzidas pela própria associação, 

importante suporte da produção historiográfica a seu respeito. Após sucessivas 

manifestações de desagrado com a CEI combinadas a ações que inviabilizavam o seu 

funcionamento – como os cortes de subsídios (a partir de 1963)14 e as violentas investidas 

da PIDE (marcadamente em 1964 e 1965)15 - em 16 de agosto de 1965, o Ministro da 

Educação Nacional, Inocêncio Galvão Teles, homologou um parecer que tornava a 

existência da CEI irregular por não estar subordinada a uma instituição de ensino 

superior16. Entretanto, registros anteriores denotam que os sócios da CEI estavam cientes 

de que, em virtude da crise com o regime, a associação não tardaria a ser fechada. Esta 

percepção desencadeou uma espécie de desmonte interno de documentos e vestígios que 

pudessem ser tomados como comprometedores pela PIDE: parte do acervo da associação 

foi destruído17 e, pelo que se pode recuperar nos últimos tempos, alguns documentos 

foram resguardados por sócios, que os abrigaram consigo ao longo das décadas18. Aquilo 

que permaneceu no imóvel e que ainda não havia sido apreendido em invasões anteriores 

da PIDE, nomeadamente os arquivos remanescentes e o patrimônio material da 

associação (como mobiliário, equipamentos, livros...) foram confiscados por esta polícia 

e depositados no forte de Caxias19. Como consta no ofício de encerramento da CEI, o 

edifício onde funcionava a sede da associação no número 23 da Avenida Duque D’Ávila 

foi lacrado com a presença do proprietário20, em uma operação discreta. Foi o início de 

um longo processo de esquecimento forjado pela ditadura salazarista, que visava silenciar 

 
14 Sobre o tema deve ser conferido o Capítulo 6. 
15 Idem. 
16 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3529/62, UI 3352, Pt. 24, fls. 10-11. 
17 Como consta no ofício expedido pela PIDE pela ocasião do encerramento da CEI, sem identificação de 

autoria, expedido em 2 de setembro de 1965. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fl. 21. 
18 Atualmente depositados no espólio da Associação Casa dos Estudantes do Império (ACEI), abrigado na 

Fundação Mário Soares. 
19 A documentação confiscada permaneceu ali até a Revolução dos Cravos, em 1974. Depois disso, passou 

à Comissão de Extinção da PIDE-DGS.  
20 Tal como referido no ofício expedido pela PIDE pela ocasião do encerramento da CEI, sem identificação 

de autoria, expedido em 2 de setembro de 1965. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fl. 21. 
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a história e as memórias ligadas à associação como um espaço de contestação política e 

de resistência ao discurso colonial. 

Após a Revolução dos Cravos (1974) e as independências das antigas províncias 

ultramarinas em África (firmadas entre 1974 e 1975), as referências à CEI ainda eram 

bastante esparsas e diminutas. Na década seguinte este panorama começou a mudar graças 

às primeiras recolhas de testemunhos realizadas com intelectuais que participaram dos 

processos de independência. Entre eles, como exemplo diretamente relacionado a esta 

investigação, cabe destacar à série de entrevistas realizadas por Michel Laban à Mário 

Pinto de Andrade entre 1984 e 1987, que deram origem ao livro Mário Pinto de Andrade 

– Uma entrevista, publicado em 1997. No que diz respeito à CEI, as respostas do antigo 

sócio da Seção de Angola revelam nuances dos meios africanos em Lisboa, a construção 

de laços de afinidade e de desafetos, a formação política e intelectual e as articulações 

entre os estudantes africanos no espaço metropolitano com seus colegas que haviam 

permanecido na colônia. Entretanto, tão reveladoras quanto as suas memórias são as 

perguntas formuladas por Michel Laban, mostrando quão pouco se sabia sobre a 

associação na década de 1980. O renomado estudioso das literaturas africanas produzidas 

nos países que em um passado recente estavam sob o jugo colonial português, indagou 

ao seu entrevistado se haviam estudantes africanos na CEI e onde estava situada a sede 

da associação, evidenciando o desconhecimento de dados rudimentares acerca do tema21. 

Transformações na conjuntura internacional ocorridas na década de 1990 

contribuíram de forma decisiva para fomentar a produção historiográfica acerca da CEI. 

Em meio ao contexto do fim da guerra fria, assinalado pela dissolução da União Soviética 

(1992), tiveram lugar as primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde e São Tomé 

e Príncipe (ambas em 1991), em Moçambique, após o fim da guerra civil (1992) e na 

Guiné-Bissau (1994). Angola foi particularmente afetada pelas mudanças que dariam 

ensejo a novas configurações na ordem mundial: o Movimento Popular de Libertação de 

Angola (MPLA), no poder desde a independência (1975) abandonou a opção oficial pelo 

marxismo-leninismo, aderindo à economia de mercado e a um sistema de democracia 

multipartidária, muito embora a guerra tenha sido retomada após o resultado das eleições. 

 
21 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista. Lisboa: Edições 

João Sá da Costa, 1997, p. 69. Sobre a memória pública e a CEI, conferir: MORENO, Helena Wakim; 

CASTELO, Cláudia. “Encerramento em Lisboa da Casa dos Estudantes do Império (1965)”. In: 

CARDINA, Miguel; MARTINS, Bruno Sena (org.). As voltas do passado. A guerra colonial e as lutas de 

libertação. Lisboa: Tinta-da-China, 2018, p. 143-148. 



30 

 

Em um primeiro momento, o novo cenário que se desenhava parecia anunciar renovações 

e vislumbres de novas possibilidades no horizonte de expectativas, tanto nas relações 

políticas e diplomáticas entre os países assinalados, assim como na relação com a antiga 

metrópole pelos novos rumos que se faziam sentir também por ali. 

Em Portugal, vivia-se o contexto da presidência de Mário Soares22, marcado pela 

construção de novas alianças políticas entre as forças progressistas e pelo ingresso do país 

na União Europeia. Foi sob este pano de fundo que os arquivos da PIDE foram abertos à 

consulta pública (1994), dentro do regime de comunicabilidade no Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo, tornando disponível para pesquisa a documentação produzida por esta 

polícia acerca da CEI, assim como os materiais apreendidos nas dependências da 

associação na ocasião do seu encerramento23.  

Dois anos antes, em 1992, havia sido criada a Associação Casa dos Estudantes do 

Império (ACEI), composta por alguns de seus antigos membros em um esforço de reunir 

memórias, buscar recuperar e trazer à público a história da CEI. Em 1994, pela ocasião 

do quinquagésimo aniversário de fundação da Casa, a ACEI reeditou dois volumes das 

antologias de poesia de Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique 24, importantes 

compilações da produção literária dos antigos territórios sob dominação colonial 

portuguesa em África originalmente reunidos e editados pela Seção Editorial da Casa.  

Em 1996 veio à lume uma publicação de grande importância para conhecer a 

história da CEI: o escritor e crítico literário Manuel Ferreira e a escritora Orlanda Amarílis 

passaram mais de vinte anos coletando exemplares do Boletim Mensagem até conseguir 

reunir todos os números lançados, uma vez que em decorrência do contexto legado pelas 

comissões administrativas e pelo encerramento da CEI, não existia uma compilação dos 

 
22 Mário Soares, assim como diversos estudantes da CEI, foi militante do MUD Juvenil e um dos seus 

fundadores. Sobre a CEI e o MUD Juvenil deve ser consultado o Capítulo 1.  
23 O regime de consulta a este acervo foi estabelecido pelo Decreto-Lei no. 16 de 23 de janeiro de 1993, no 

qual ficou estipulado que "não são comunicáveis os documentos que contenham dados pessoais de carácter 

judicial, policial ou clínico, bem como os que contenham dados pessoais que não sejam públicos, ou de 

qualquer índole que possa afectar a segurança das pessoas, a sua honra ou a intimidade da sua vida privada 

e familiar e a sua própria imagem, salvo se os dados pessoais puderem ser expurgados do documento que 

os contém sem perigo de fácil identificação, se houver consentimento unânime dos titulares dos interesses 

legítimos a salvaguardar ou desde que decorridos 50 anos sobre a data da morte da pessoa a que respeitam 

os documentos ou, não sendo esta data conhecida, decorridos 75 anos sobre a data dos documentos. Os 

dados sensíveis respeitantes a pessoas colectivas, como tal definidos por lei, gozam de protecção prevista 

no número anterior, sendo comunicáveis decorridos 50 anos sobre a data da extinção da pessoa colectiva, 

caso a lei não determine prazo mais curto." Ou seja, uma boa parte do material ainda não está disponível 

para consulta. Disponível em: https://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1452 . Consultado em: 

16/02/2018. 
24 Antologias de Poesia da Casa dos Estudantes do Império – 1951-1963. Angola – São Tomé e Príncipe. 

Vol. I.  Lisboa: Edição ACEI, 1994; Antologias de Poesia da Casa dos Estudantes do Império – 1951-

1963. Moçambique. Vol. II. Lisboa: Edição ACEI, 1994. 
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seus números. Esse extenso trabalho resultou na publicação facsimilar em dois volumes 

de todos os números coligidos em Mensagem – Boletim da Casa dos Estudantes do 

Império (1996)25.  

O boletim foi criado em 1948 sob o nome de Circular Mensagem noticiava os 

acontecimentos e realizações internas da Casa em Lisboa26 e divulgava manifestações 

literárias produzidas pelos seus sócios. Em sua primeira fase, compreendida entre os anos 

de 1948 e 1952, eram divulgadas atividades internas da associação organizadas pelas 

Seções – na altura ainda divididas de forma a corresponder às colônias27 - como jantares, 

declamações de poesia, palestras, concertos musicais, excursões, aquisições de livros, 

entre outros. Além disso, também eram publicados poemas quase sempre de sócios da 

CEI e alguns pequenos artigos de opinião. A publicação da Mensagem foi interrompida 

em 1952 em decorrência da instauração da primeira comissão administrativa e voltou a 

ser editada apenas em 1957, quando, após o seu fim, os sócios retomaram a gestão da 

CEI.  

A segunda fase da Mensagem, agora sob o nome de Boletim Mensagem, estendeu-

se de 1957 até 1960, tendo sido interrompida quando foi imposta a segunda comissão 

administrativa (1960-1961). Conforme já apresentado, em decorrência das exigências do 

regime, nesta fase as seções deixaram de se organizar a partir das antigas 

colônias/províncias ultramarinas e passaram a ser temáticas. Neste sentido, o noticiário 

interno da Casa permite vislumbrar o rico rol de realizações das seções – cursos, palestras, 

bailes, seminários internos, aquisições de livros e discos, entre outros – e a participação 

da CEI em atividades do movimento estudantil português em diferentes registros, a 

depender do projeto da Direção eleita28. No que diz respeito às manifestações literárias, 

 
25 Consoante ao exposto por Orlanda Amarílis e José Luís Pires Laranjeira em: AMARÍLIS, Orlanda. 

“Nota prévia”. In: Mensagem – Boletim da Casa dos Estudantes do Império. Linda-a-Velha: Edições 

ALAC, 1996, vol.1, p. V-VIII; PIRES LARANJEIRA, José Luís. “Introdução – Uma Casa de Mensagens 

Anti-imperiais”. In:  Mensagem – Boletim da Casa dos Estudantes do Império. Linda-a-Velha: Edições 

ALAC, 1996, vol. 1, p. XI-XXXI. Todas as referências ao Boletim Mensagem que compõe esta tese 

foram extraídas destas edições facsimilares. A partir de um exemplar avulso encontrado no acervo do 

Arquivo Histórico Diplomático, foi possível dimensionar alguns dados técnicos desta edição: Mensagem, 

ano XIV, no. 1, 1962. Dados Técnicos:   Dimensões: 21,5x16,5 cm. Brochura. Miolo Datilografado com 

ilustrações (tal como o facsímile). Capa e contra-capa: cinza, branca e vermelha (título). Miolo em preto e 

branco. Exemplar disponível e: AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819. 
26 Vale notar que a publicação não abrangia os sócios das delegações de Coimbra e do Porto. 
27 Entre 1944 e 1952 a CEI estava dividida entre as Seções de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau 

e Índia. Cabe notar que, nem todas as colônias tinham seção própria: Timor, pelo diminuto número de 

estudantes, estava locado junto a seção de Macau e os estudantes de São Tomé filiavam-se à seção de 

Angola ou à de Cabo Verde. Esta última comportava também os estudantes da Guiné. Este ponto está 

detalhado no Capítulo 1.  
28 Este ponto é tratado no Capítulo 4. 
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as poesias, mas também os contos ganharam as páginas da publicação. Neste contexto, 

além dos sócios, jovens escritores do espaço sob dominação colonial portuguesa, 

sobretudo de Angola, também passaram a ter seus escritos publicados nas páginas da 

Mensagem, através da mediação de sócios que intermediavam os trânsitos literários com 

a metrópole. Durante estes anos, os ensaios de ciências sociais sobre as províncias 

ultramarinas em África também ganharam as páginas do boletim, advindos 

principalmente dos debates e estudos realizados no âmbito da Seção de Estudos 

Ultramarinos (SEU)29.  

Após o fim da segunda comissão administrativa, a publicação da Mensagem 

voltou a ser editada em 1962 até o lançamento do seu último número, em 1964, 

perfazendo a terceira e última fase de publicação. Mantiveram-se as características do 

conteúdo publicado, agregando manifestações literárias de sócios de períodos anteriores 

que já não frequentavam mais a CEI – um sintoma da diminuição do contingente interno 

da associação após as fugas de 1961 e 1962 – somado a um crescente número de notícias 

acerca do movimento estudantil em Portugal e nos foros internacionais, na esteira da Crise 

Acadêmica de 196230.  

Por reunir este conjunto precioso de informações e por se tratar da principal fonte 

histórica seriada produzida no interior da CEI que sobreviveu ao seu encerramento, 

abrangendo boa parte da história da associação, a publicação da recolha de Manuel 

Ferreira, editada em dois volumes intitulados Mensagem – Boletim da Casa dos 

Estudantes do Império, em edição fac-similar31, é um corpus documental incontornável 

para os estudos historiográficos sobre a CEI. 

A partir da possibilidade de acesso aos acervos oficiais e da edição fac-similar da 

Mensagem despontaram ainda na década de 1990 os primeiros estudos historiográficos 

sobre a CEI. Neste sentido, os ensaios de Cláudia Castelo, “Casa dos Estudantes do 

Império: Síntese histórica”32 e de Fernando Rosas, “A CEI no contexto da política 

 
29 Idem.  
30 Tema abordado no Capítulo 6. 
31 Mensagem – Boletim da Casa dos Estudantes do Império. Linda-a-Velha: Edições ALAC, 1996, 2 vols. 
32 CASTELO, Cláudia. “Casa dos Estudantes do Império: Síntese histórica”. In: ROSINHA, Maria do 

Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 

2ª. Edição, 2015, pp. 25-31. Neste capítulo há uma nota informando que o texto é uma versão estendida 

de um artigo originalmente publicado na revista Público Magazine. Cf.: CASTELO, Cláudia. “A Casa 

dos Estudantes contra o Império”. In: Público Magazine, 28 de maio de 1995, pp. 66-72. 
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colonial portuguesa”33, constituem um marco inaugural na historiografia sobre o tema. 

Ambos foram editados pela ACEI em uma publicação comemorativa dos 50 anos de 

fundação da CEI intitulada Mensagem – número especial, 1944-199434, que veio à lume 

em 1997, visando reunir estudos, testemunhos e algumas fontes históricas de saliência 

para buscar compreender a história da CEI.  

O ensaio de Cláudia Castelo constrói uma narrativa da histórica sobre a CEI a 

partir da sua ambivalente e tensa relação com o regime, identificando a criação da Casa, 

a relação com o Movimento da Unidade Democrática (MUD), as comissões 

administrativas, a ascensão das ideias anticoloniais na CEI, a “Fuga dos 100” em 1961 e 

o encerramento da CEI em 1965. Seu trabalho foi o primeiro a propor uma periodização 

sobre o tema, apresentando marcos internos da história da associação, apresentando os 

relatórios de agentes da PIDE e figuras da intelligentsia (aliadas ao establishment) acerca 

da CEI35. Já o ensaio de Fernando Rosas segue a periodização proposta por Cláudia 

Castelo, dimensionando a criação da CEI perante o discurso oficial do Estado Novo e o 

panorama internacional da nova ordem mundial emergente após a Segunda Guerra 

Mundial. Também assinala aspectos da relação entre os sócios e a oposição ao regime em 

Portugal – notavelmente com o Partido Comunista Português (PCP) – e diante do contexto 

da criação dos movimentos de libertação africanos nos territórios sob jugo colonial 

português, salientando o papel da Casa na formação de quadros do MPLA, do Partido 

Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), do Movimento de 

Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP) e, em menor proporção, da Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO)36.  

Tanto o estudo de Cláudia Castelo quanto o de Fernando Rosas, apresentam a 

narrativa histórica acerca da CEI que foi adotada pela historiografia e que permaneceu 

como sua síntese política no processo histórico: a CEI foi uma associação criada em 

Portugal com apoio do regime para formar estudantes universitários do espaço colonial 

alinhados aos valores do Estado Novo, mas pela sua dinâmica interna e pelos laços eleitos 

e construídos pelos sócios, acabou por cumprir o papel oposto, qual seja, de formar 

lideranças e figuras de destaque dos movimentos de libertação.  

 
33 ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”. In: ROSINHA, Maria do 

Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2ª. 

Edição, 2015, pp. 15-24. 
34 Esta publicação ganhou uma segunda edição em 2015, sem alterações no seu conteúdo original. As 

citações nesta tese referem-se à segunda edição.  
35 CASTELO, Cláudia. “Casa dos Estudantes do Império: Síntese histórica”... Op. Cit. 
36 ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”... Op. Cit. 
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Estes estudos que visam construir uma história da CEI a partir do conjunto da 

associação, foram seguidos pelos de Pedro Ferreira, “Casa dos Estudantes do Império: 

pelo regime e contra o regime”37, publicado em 2013, e “Casa dos Estudantes do Império: 

da opção imperial à luta contra o colonialismo português (1944-1965)”, publicado em 

201638. No primeiro, é retomada a proposta dos autores anteriores acrescentando alguns 

novos dados, como a repercussão da relação entre a CEI e o regime na imprensa 

portuguesa e na imprensa internacional, em particular, na imprensa francesa a partir, 

sobretudo, dos recortes da PIDE. No segundo, o autor enfatiza a relação com as oposições 

ao regime em Portugal, com o contexto da campanha presidencial de 1958 e com a 

dinâmica dos movimentos unitaristas ligados aos movimentos de libertação dos países 

africanos sob o jugo português39. O autor encerra a reflexão sugerindo novas 

possibilidades de estudo sobre o tema, como análises comparadas com associações de 

estudantes africanos em outras antigas metrópoles no mesmo contexto, ou ainda com o 

seu “inverso”, ou seja, associações de colonos em Angola e Moçambique40. 

Na década de 2010, os estudos historiográficos começaram a apresentar novos 

olhares e perspectivas na interpretação das dinâmicas em torno da CEI. Investigadores 

que se debruçam sobre temas da história de Portugal e do colonialismo português durante 

a vigência do Estado Novo passaram a dar mais destaque a outras fontes históricas para 

além da documentação escrita produzida pelo regime. Este alargamento do corpus 

documental advém da percepção das muitas limitações e lacunas dos registros oficiais 

acerca de sujeitos históricos, movimentos políticos e sociais e mesmo de questões 

conjunturais cujo teor era especialmente delicado para o Estado Novo - como a guerra 

colonial. Some-se a isto o fato de que agentes históricos que se colocavam social, política 

e intelectualmente na contramão do Estado Novo estavam fadados, com mais ou menos 

ênfase a depender do período e da tônica, a desenvolverem suas atividades de forma 

 
37 FERREIRA, Pedro. “Casa dos Estudantes do Império: pelo regime e contra o regime”. ROLLO, Maria 

Fernanda; RIBEIRO, Maria Manuela Tavares; PIRES, Ana Paula; NUNES, João Paulo Avelãs (org.). 

Actas do I Congresso Anual de História Contemporânea. Lisboa: IHC - CEIS20 - Rede História, 2013, 

pp. 459-469. 
38 FERREIRA, Pedro. “Casa dos Estudantes do Império: da opção imperial à luta contra o colonialismo 

português (1944-1965)”. In: XAVIER, Ângela Barreto; SILVA, Cristina Nogueira da (org.). O governo 

dos outros. Poder e diferença no Império Português. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2016, pp. 

467-480. 
39 Nesta tese, o tema é abordado no Capítulo 4 e no Capítulo 5. 
40 Os estudos de Cláudia Castelo, Fernando Rosas e Pedro Ferreira utilizam com fontes históricas sobretudo 

a Mensagem, os arquivos da PIDE e o Arquivo Oliveira Salazar (ambos depositados no Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo) e despachos legislativos. No caso de Cláudia Castelo e Pedro Ferreira foram também 

utilizadas alguns relatos de memórias antigos sócios.  
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clandestina ou semiclandestina. Entre os principais motivos que explicam esta dinâmica 

está o fato de que, durante boa parte do século XX, o império colonial/ultramar português 

esteve sob a vigência de governos ditatoriais, além de ter sido o único submetido, sem 

interrupções, a regimes de censura simultaneamente na metrópole e nas colônias, dado 

ímpar na história contemporânea dos impérios coloniais.  

Neste sentido, nas últimas décadas a historiografia que versa sobre estes contextos 

históricos e geográficos, tem valorizado cada vez mais as memórias, sejam elas 

registradas em formato escrito ou proferidas a partir de relatos orais, o que propiciou 

novos olhares e descobertas importantes em torno de temas como a guerra colonial41, o 

exílio no período da guerra42, a organização do movimento estudantil em Portugal43, os 

movimentos de libertação44, apenas para situar alguns exemplos relacionados ao tema 

desta tese.  

Além disto, no início do século XXI, Portugal, viu crescer de forma notável o 

contingente de imigrantes provenientes das antigas colônias, em especial de Cabo Verde 

e de Angola, que em decorrência da situação política, econômica e social, migravam em 

busca de melhores condições de vida, trabalho ou ainda para realizarem seus estudos45. 

Muitas vezes, esses indivíduos acabavam por se estabelecer de forma definitiva em 

Portugal, constituindo família e dando ensejo a novos debates acerca de temas como 

nacionalidade, racismo, representatividade e visibilidade na esfera pública, entre outros. 

Estes novos arranjos do contemporâneo têm levado a organização de coletivos de 

africanos e afrodescendentes em Portugal46 e gerado debates tanto no espaço público 

como na academia portuguesa sobre a presença africana em Portugal.  

 
41  Sobre o tema, conferir: CAMPOS, Ângela. An Oral History of the Portuguese Colonial War: 

Conscripted Generation. New York: Palgrave Macmillan, 2017; AFONSO, Aniceto; GOMES, Carlos de 

Matos. Guerra colonial. Lisboa: Editorial Notícias, 2011. 
42 Sobre o tema, conferir a publicação que comporta testemunhos e análises historiográficas: AEP-61-74 

ASSOCIAÇÃO DE EXILADOS POLÍTICOS PORTUGUESES (edit). Exílios.2. Testemunhos de exilados 

e desertores portugueses (1961-1974). Lisboa: AEP-61-74, 2017. 
43 Como, por exemplo, CARDINA, Miguel. Margem de certa maneira. O maoísmo em Portugal: 1964-

1974. Lisboa: Tinta-da-China, 2011. 
44 Por exemplo: MATEUS, Dalila Cabrita. Memórias do colonialismo e da guerra. Porto: ASA Editores, 

2006.  
45 Especificamente sobre estudantes de ensino superior provenientes dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa que se instalam em Portugal no século XXI para realizar seus estudos, conferir: COSTA, Ana 

Bérnard da; FARIA, Margarida de Lima (org.). Formação superior e desenvolvimento. Estudantes 

universitários africanos em Portugal. Lisboa: Edições Almedina, 2012.  
46 BITTENCOURT, Marcelo. “Diversidades, escolhas e contextos nas memórias da Casa dos Estudantes 

do Império”. In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa dos Estudantes do 

Império: dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, p. 179-194. 
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 Foi sobre este pano de fundo que despontaram novos estudos historiográficos 

acerca da CEI. Talvez seja possível dividi-los em dois segmentos, ainda que eles se 

complementem e dialoguem entre si. O primeiro deles assinala a relação da CEI com a 

memória contestatária das lutas anticoloniais. Neste sentido, o estudo de Cláudia Castelo, 

“A Casa dos Estudantes do Império: lugar de memória anticolonial”47, publicado em 

2011, propõe olhar a CEI a partir da noção de “lugar de memória”, no sentido trabalhado 

por Pierre Nora48. Servindo-se da documentação disposta nos arquivos da PIDE e de 

memórias de antigos associados, a autora aborda o percurso histórico da CEI como um 

espaço no seio do império marcado por sua identificação com as ideias anticoloniais, 

articuladas aos emergentes nacionalismos no espaço sob dominação colonial portuguesa. 

Ainda sob a égide da articulação entre memória e história, Marcelo Bittencourt em 

“Diversidades, escolhas e contextos nas memórias da Casa dos Estudantes do Império”49, 

publicado em 2017, apresenta uma estimulante reflexão sobre a qual merece destaque a 

forma como o autor alinhava a construção da memória histórica sobre a associação 

consoante aos contextos históricos das décadas que se seguiram ao seu encerramento, 

apresentando também nuances de sua apropriação pelos processos políticos em curso.  

O segundo segmento se debruçou sobre aspectos das dinâmicas internas da CEI. 

Alfredo Margarido apresenta observações acerca das singularidades políticas, 

econômicas e sociais dos sócios provenientes de Moçambique em “A sombra dos 

moçambicanos na Casa dos Estudantes do Império” (2005)50, Aida Freudenthal trata dos 

estudantes goeses, de destacada presença na primeira fase da associação (1944-1952) em 

“Estudantes goeses na Casa dos Estudantes do Império entre Salazar e Nehru” (2017)51 e 

Ângela Coutinho analisa trajetória de estudantes de Cabo Verde e da Guiné, localizando 

o papel da CEI na formação da elite política do PAIGC em “Os sócios cabo-verdianos e 

guineenses na Casa dos Estudantes do Império: socialização e trajetórias políticas” 

 
47 CASTELO, Cláudia. “A Casa dos Estudantes do Império: lugar de memória anticolonial”. In: 7º 

Congresso Ibérico de Estudos Africanos, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das independências africanas: desafios 

para a modernidade: actas. Lisboa: CEA, 2010, pp. 1-18. 
48 NORA, Pierre (dir.). Les lieux de memóire. Paris: Gallimard, 2008, 3 vols. 
49 BITTENCOURT, Marcelo. “Diversidades, escolhas e contextos nas memórias da Casa dos Estudantes 

do Império”. In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa dos Estudantes do 

Império: dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, pp. 181-195. 
50 MARGARIDO, Alfredo. “A sombra dos moçambicanos na Casa dos Estudantes do Império”. In: 

Latitudes, no. 25, décembre/2005, pp. 14-16. 
51 FREUDENTHAL, Aida. “Estudantes goeses na Casa dos Estudantes do Império entre Salazar e Nehru”. 

In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa dos Estudantes do Império: dinâmicas 

coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, pp. 89-113. 
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(2017)52.  No mesmo ano, foi publicado o artigo de Victor Andrade de Melo, “Jogando 

no olho do furacão: o desporto na Casa dos Estudantes do Império (1944-1965)”53, que, 

na esteira dos estudos que o autor vem desenvolvendo nos últimos anos, conjuga práticas 

desportivas e resistência política, a partir da análise da Seção de Desportos da CEI. Cabe 

também destacar o artigo de Jean-Michel Mabeko-Tali “Dreaming together, Fighting for 

freedom together: African Progressive Nationalism and the Ideology of Unity in Portugal 

African’s Colonies in the 1950s and 1960s”, publicado em 2020, no qual, retomando 

algumas de suas reflexões sobre o tema, o autor faz uma síntese dos percursos e contatos 

da geração que ingressou na CEI em fins da década de 1940, assinala seus percursos junto 

ao MUD Juvenil, a fundação do Centro de Estudos Africanos (CEA), e  a dinâmica dos 

primeiros movimentos unitaristas. O autor encerra suas reflexões sobre este grupo 

pensando seus percursos de luta nos movimentos de libertação à luz do xadrez político e 

ideológico da guerra fria54. 

Além dos estudos de caráter historiográfico, cabe assinalar também ensaios de 

interpretação histórica sobre a CEI de autoria de antigos sócios, servindo-se de suas 

memórias e memórias partilhas com eles por outros antigos companheiros no espaço da 

associação e das redes de contato e apoio traçadas a partir dali, imprimindo um certo 

caráter autobiográfico ao texto. Alguns destes ensaios, além das memórias, também se 

utilizam de documentos dos acervos oficiais, produzidos sobretudo pela PIDE, além de 

decretos e outros textos legislativos. Neste sentido, cabe destacar os ensaios de Alfredo 

Margarido “Projectos e limites da CEI”55 (1995); António Tomás Medeiros 

“Prolegómenos a uma história verdadeira da CEI”56, publicado em 1997; sendo que no 

mesmo ano foi lançado o livro Linha estreita da liberdade – a Casa dos Estudantes do 

 
52 COUTINHO, Ângela. “Os sócios cabo-verdianos e guineenses na Casa dos Estudantes do Império: 

socialização e trajetórias políticas”. In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa 

dos Estudantes do Império: dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, pp. 

115-130. 
53 MELO, Victor Andrade de. “Jogando no olho do furacão: o desporto na Casa dos Estudantes do Império 

(1944-1965)”. In: Análise Social, no. 233, LII (2º.), 2017, pp. 280-304. 
54 MABEKO-TALI, Jean-Michel. “Dreaming together, Fighting for freedom together: African Progressive 

Nationalism and the Ideology of Unity in Portugal African’s Colonies in the 1950s and 1960s”. In: Journal 

of Southern African Studies, 2020, DOI: 10.1080/03057070.2020.1811518 
55 MARGARIDO, Alfredo. “Projectos e limites da CEI”. In: Discursos, no. 9, Lisboa, Universidade Aberta, 

Fevereiro de 1995, p. 155-162. 
56 MEDEIROS, Tomás. “Prolegómenos a uma história verdadeira da CEI”. In: In: ROSINHA, Maria do 

Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2ª. 

Edição, 2015, pp. 33-42. 
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Império de António Faria57. Também vale assinalar o capítulo “A Casa dos Estudantes 

do Império (CEI)”, que integra o livro Edmundo Rocha, Angola - Contribuição ao Estudo 

da Génese do Nacionalismo Moderno Angolano (período 1950-1964), editado em 200958, 

além do livro de Hélder Martins publicado em 2017, A Casa dos Estudantes do Império. 

Subsídios para a História do seu período mais decisivo (1953 a 1961)59.  

Por vezes, estes ensaios comportam a interessante ambivalência de ao mesmo 

tempo que sua matéria-prima são as memórias do autor, se apresentam como uma espécie 

de “história totalizante” da associação ou de a sua “verdadeira história”. A esta posição 

discursiva subjazem disputas em torno da memória de círculos internos e tentativas de 

conferir especial destaque à história de determinados períodos da Casa, em particular dos 

últimos anos da década de 1950. Demarcada esta tensão entre memória e história, vale 

compreendê-la a partir do traço da mediação intelectual, elemento distintivo dos sócios 

mais ativos da CEI.  

Em um plano mais amplo, cabe assinalar os estudos sobre a presença africana em 

Lisboa no século XX, tema que em um sentido mais lato, a CEI está inserida. Aqui, cabe 

assinalar o notável e, em decorrência do recorte e abordagem, o pioneiro estudo de José 

Ramos Tinhorão, Os negros em Portugal. Uma presença silenciosa (1988)60. Se o 

historiador parte do presente para, na prospecção do passado, buscar compreender e 

transformar a narrativa do seu tempo, com vistas à novas perspectivas em relação aos 

tempos vindouros61, os já mencionados novos arranjos em torno da presença africana em 

Lisboa, tem despertado a reflexão dos historiadores sobre as condições desta presença na 

capital portuguesa. Valendo-se de uma perspectiva de longa duração interdisciplinar que 

combina aspectos do urbanismo, da história social da cultura e da relação entre história e 

memória, Isabel Castro Henriques tem se dedicado na última década de forma mais 

pormenorizada a mapear e refletir sobre a presença africana em Lisboa. Entre os seus 

 
57 FARIA, António. Linha estreita da liberdade – a Casa dos Estudantes do Império. Lisboa: Edições 

Colibri, 1997. 
58 A primeira edição do livro foi lançada em 2003, em Luanda, composta por dois volumes. Para este estudo, 

foi utilizada a segunda edição, publicada em um volume único em 2009, em Lisboa, cuja capa informa ao 

leitor: “2ª. Edição – Revista e Corrigida”. Cf.: ROCHA, Edmundo. “A Casa dos Estudantes do Império 

(CEI)” In: Angola - Contribuição ao Estudo da Génese do Nacionalismo Moderno Angolano (período 

1950-1964). Lisboa: Dinalivro, 2009, pp. 84-92. 
59 MARTINS, Helder. A Casa dos Estudantes do Império. Subsídios para a História do seu período mais 

decisivo (1953 a 1961). Alfragide: Editorial Caminho, 2017. 
60 TINHORÃO, José Ramos. Os negros em Portugal. Uma presença silenciosa. Lisboa: Editorial Caminho, 

3ª. Edição, [1988] 2019. 
61 Tal como sustentado por Marc Bloch acerca da relação do historiador com o tempo presente: BLOCH, 

Marc. Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 
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mais recentes estudos sobre o tema, vale destacar A herança africana em Portugal – 

séculos XV-XX (2009)62; Lisboa, cidade africana. Percursos e lugares de memória da 

presença africana, séculos XV-XXI (2013), publicado em parceria com Pedro Pereira 

Leite63 e Roteiro histórico de uma Lisboa africana, séculos XV-XXI (2021)64.  

Ainda entre os estudos que tratam da presença africana em Lisboa no século XX, 

cabe destacar aqueles que se debruçam sobre movimentos e associações políticas e sobre 

a itinerância de ideias entre círculos de africanos. No primeiro grupo, cabe assinalar o 

estudo de Mário Pinto de Andrade, Origens do nacionalismo africano (1997), que, entre 

outros temas, trata de associações políticas de africanos em Portugal no início do século 

XX, como a Junta da Defesa dos Direitos de África (JDDA) e a Liga Africana65. O estudo 

sobre estas associações é aprofundado no artigo “As origens do movimento negro em 

Portugal (1911-1933): uma geração pan-africanista e antirracista” (2020), de Pedro 

Varela e José Augusto Pereira66. Sobre associações políticas de africanos em Portugal no 

início do século XX, cabe destacar os escritos na imprensa portuguesa de Mário 

Domingues, originário de São Tomé, reunidos, selecionados e precedidos por um ensaio 

de José Luísa Garcia em A afirmação negra e a questão colonial. Textos 1919-1928, 

lançado em 202267. Cabe também destacar o Clube Marítimo Africano (CMA), 

 
62 HENRIQUES, Isabel Castro. A herança africana em Portugal – séculos XV-XX. Lisboa: CTT-Correios 

de Portugal, 2009. 
63 HENRIQUES, Isabel Castro; LEITE, Pedro Pereira. Lisboa, cidade africana. Percursos e lugares de 

memória da presença africana, séculos XV-XXI. Lisboa/Ilha de Moçambique, Marca d’Água, 2013. 
64  HENRIQUES, Isabel Castro. Roteiro histórico de uma Lisboa africana, séculos XV-XXI. Lisboa: 

Edições Colibri, 2021. Vale ressaltar que Isabel Castro Henriques tem uma numerosa produção catálogos, 

opúsculos e livros sobre a presença africana em Portugal e em outras regiões do país, como o Alentejo. 

Os destaques no corpo do texto são para publicações de caráter historiográfico mais recente da autora que 

tratam especificamente da presença africana em Lisboa, compreendendo o século XX. Sobre a presença 

africana no Alentejo, vide: HENRIQUES, Isabel Castro. Os “Pretos do Sado”. História e memória de 

uma comunidade alentejana de origem africana (Séculos XV-XX). Lisboa: Edições Colibri, 2000.  
65 Trata-se de uma publicação póstuma dos escritos de Mário Pinto de Andrade para projeto em 

andamento sobre a história dos nacionalismos africanos nas antigas colônias portuguesas. ANDRADE, 

Mário Pinto de. Origens do nacionalismo africano (1911-1961). Continuidade e ruptura nos movimentos 

unitários emergentes da luta contra a dominação colonial portuguesa; 1911-1961. Lisboa: Dom Quixote, 

1997. 
66 VARELA, Pedro; PEREIRA, José Augusto. “As origens do movimento negro em Portugal (1911-1933): 

uma geração pan-africanista e antirracista”. In: Revista de História (São Paulo), n.179, a.04119, 2020, p. 

1-36. 
67 DOMINGUES, Mário; GARCIA, José Luís (coord.). A afirmação negra e a questão colonial. Textos 

1919-1928. Lisboa: Tinta-da-China, 2022. Mário Domingues era pai de António Domingues, que participou 

do Centro de Estudos Africanos (CEA) e não foi sócio da CEI. Nascido em Portugal, seu percurso, diferente 

do percorrido pelo pai, combinou influências do neorrealismo português e diálogos com autores africanos 

da negritude. Um estudo sobre a formação política e intelectual de António Domingues, um português de 

ascendência africana, caso incomum em meados do século XX, ainda está por ser feito, cabendo uma 

reflexão sobre gerações de africanos e seus descendentes em Portugal em espaços de contestação política 

ao establishment. Sobre o CEA, conferir o Capítulo 2. 
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institucionalizado em 1954 e cujos membros mantiveram contato com alguns círculos da 

CEI. Entre os estudos que se debruçam sobre esta associação estão O Clube Marítimo 

Africano: a sua contribuição para a luta pela independência nacional dos países sob 

domínio colonial português 1955-1961, publicado em 1998 por Edmundo Rocha68 e 

Marítimos Africanos e um clube com história, lançado em 2007 por Filipe Zau69. 

Já sobre estudos que se proponham tratar da itinerância de ideias entre círculos de 

africanos em Lisboa no século XX, cabe destacar os instigantes trabalhos de Manuela 

Ribeiro Sanches, “Lisboa, capital do império: Trânsitos, afiliações e transnacionalismos” 

(2013) e “Viagens de textos. Descolonização da Europa” (2017)70. O primeiro aborda o 

consumo e apropriação de livros e impressos – parte deles, clandestinos – entre estudantes 

negros e mestiços da CEI que fundaram o CEA, sendo este núcleo a tônica das reflexões 

da autora. Entre as reflexões sobre os trânsitos intelectuais de africanos em Lisboa no 

século XX, há uma notável lacuna nos estudos historiográficos: ao longo desta pesquisa 

não foram localizados estudos que tratem especificamente de estudantes africanos nos 

estabelecimentos de ensino universitário em Lisboa durante o Estado Novo, a partir de 

um recorte que aborde o seu desempenho escolar, as relações com os colegas no meio 

universitário, sua atuação nas associações acadêmicas, a concessão de bolsas, entre 

outros. Trata-se de uma importante lacuna que estudos futuros poderão sanar71.   

Correndo o risco de alongar demais a exposição, cabe assinalar que a presença de 

africanos em capitais de antigas metrópoles durante o século XX vem recebendo 

crescente atenção da historiografia contemporânea sobre o tema. Para mencionar apenas 

alguns exemplos, merece destaque o livro Black London. The Imperial Metropolis and 

Decolonization in the Tweentieth Century (2015) de Marc Matera, no qual o autor traça 

 
68 ROCHA, Edmundo. O Clube Marítimo Africano: a sua contribuição para a luta pela independência 

nacional dos países sob domínio colonial português 1955-1961. Lisboa: Biblioteca Museu República e 

Resistência, 1998. 
69 ZAU, Filipe. Marítimos Africanos e um clube com história. Lisboa: Paralelo Editora, 2007. 
70 SANCHES, Manuela Ribeiro. “Lisboa, capital do império: Trânsitos, afiliações e transnacionalismos”. 

In: DOMINGOS, Nuno & PERALTA, Elsa (org.). Cidade e império. Dinâmicas coloniais e 

reconfigurações pós-coloniais. Lisboa: Edições 70, 2013, p. 279-318; SANCHES, Manuela Ribeiro. 

“Viagens de textos. Descolonização da Europa”. In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira 

(org.). Casa dos Estudantes do Império: dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 

2017, p. 205-214. Como a própria autora adverte o leitor na primeira página do estudo de 2017, boa parte 

das reflexões ali contidas já integravam o estudo de 2013. 
71 Esta percepção parte do sentido proposto nos estudos pioneiros de Lucilene Reginaldo sobre 

universitários negros e mestiços em Coimbra no século XVIII, nos quais a autora demonstra os entraves e 

desafios na ascensão acadêmica deste grupo articulados às estruturas do império português. Vide: 

REGINALDO, Lucilene. “André do Couto Godinho: homem preto, formado em Coimbra, missionário do 

Congo em fins do século XVIII”. In: Revista de História (São Paulo), n.173, jul-dez de 2015, p.141-174; 

REGINALDO, Lucilene. “‘Não tem informação’: mulatos, pardos e pretos na Universidade de Coimbra 

(1700-1771)”. In: Estudos Ibero-Americanos, v. 44, n. 3, set-dez 2018, p. 421-434.  
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uma história social da presença de imigrantes africanos, afro-caribenhos e seus 

descendentes em Londres no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial 

(período entreguerras), assinalando suas conexões políticas e atividades anticoloniais72. 

O premiado Anti-imperial metropolis. Interwar Paris and the seeds of Third World 

Nationalism (2017), de Michael Goebels, se debruça sobre Paris no mesmo período, 

abrangendo em suas análises também indivíduos provenientes da América do Sul e 

Ásia73. Em comum, ambos os livros abordam as associações de estudantes provenientes 

das geografias subjugadas pelos impérios em questão, assinalando sua agência em 

articulações políticas anticoloniais74. Cabe ressaltar que ambos os estudos vêm na esteira 

de uma considerável produção historiográfica sobre a agência política e intelectual de 

indivíduos e grupos provenientes de espaços coloniais atuando no coração do império, 

situação que, apesar do crescente interesse por estes temas em Portugal, ainda não conta 

com um volume tão significativo de estudos historiográficos e debates sobre o tema, 

tampouco de fontes históricas. 

Em parte, estes são alguns dos desafios que está tese buscou enfrentar. Daí 

também derivou a necessidade de um recorte interno na CEI em Lisboa, qual seja, a opção 

pelos sócios de Angola. Entretanto, esta delimitação não significou a exclusão deliberada 

de sócios de outras geografias do império/ultramar, como o leitor irá verificar ao longo 

dos capítulos. Isto posto, cabe justificar os motivos desta escolha, bem como apresentar 

o perfil dos sócios de Angola.  

A partir dos ficheiros de sócios da CEI, cujos volumes referentes à Lisboa foram 

apreendidos pela PIDE em uma invasão da sede da associação levada a cabo em outubro 

de 196475, torna-se possível dimensionar, em termos quantitativos, o perfil dos sócios de 

Angola. Trata-se de uma documentação com lacunas significativas, entretanto estes são 

os únicos registros disponíveis que permitem avaliar o conjunto dos sócios. Observar o 

 
72 MATERA, Marc. Black London. The Imperial Metropolis and Decolonization in the Tweentieth Century. 

Oakland: University of California Press, 2015. 
73 GOEBELS, Michael. Anti-imperial metropolis. Interwar Paris and the seeds of Third World Nationalism. 

University of Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Cabe assinalar que, em 2016, este estudo 

venceu o prêmio Jerry Bentley na categoria “história mundial”, conferido pela American Historical 

Association (AHA). 
74 Caberia ainda destacar artigos e capítulos de livros sobre estudantes africanos em Paris e Londres em 

meados do século XX, uma vez que estudos a partir destes recortes já contam com uma considerável 

produção em relação à Londres e Paris. Entretanto, para não tornar esta exposição excessivamente longa, é 

feita a opção por assinalar duas obras da contemporânea historiografia sobre o tema que tem sido referência 

para discutir a presença e agências de sujeitos históricos provenientes do espaço sob dominação colonial 

nas capitais das suas antigas metrópoles. 
75 “Carta Aberta aos Ministro da Educação, Ultramar e Interior”, 27 de abril de 1965. In: CD25A, ES/UL, 

Pasta Casa dos Estudantes do Império. 
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caso do ficheiro de sócios da CEI, o único registro seriado interno da associação que 

sobreviveu às adversidades em torno do processo de extinção da CEI, dá mostras do 

estrago que as condições do seu encerramento provocaram ao acervo da Casa. Apreendido 

junto com os livros de contabilidade da associação, o ficheiro de sócios era uma espécie 

de arquivo com registro de todos aqueles que haviam passado pela CEI. Atualmente, estão 

depositados no espólio da PIDE em três volumes: “Lisboa”, “Lisboa e Porto” e 

“Coimbra”. No primeiro ficheiro, não há registros de sócios cujos sobrenomes/apelidos 

se comecem pelas iniciais H, I e J, Ma e Me, P, Q e R. Já nas fichas do segundo volume 

estão relacionados apenas registros de sobrenomes/apelidos iniciados pelas letras A até a 

K76. Além destas ausências, ao longo da investigação foi possível constatar que alguns 

indivíduos que foram sócios da CEI e cujos apelidos/sobrenomes não estão abrangidos 

entre os intervalos de ausência também não dispõe de registro nos fichários. Mário Pinto 

de Andrade, sócio de Angola que frequentou a CEI em Lisboa, é mostra desta afirmação. 

De acordo com estes registros remanescentes, em seus vinte um anos de 

funcionamento, a CEI acolheu estudantes provenientes de todos os territórios do 

império/ultramar português, sendo Angola o principal local de origem dos associados: 

dos 3291 registros de sócios disponíveis nos ficheiros, 953 (29%) eram originários de 

Angola; seguidos por 821 sócios nascidos em Portugal (25%); 452 provenientes de 

Moçambique (14%); 285 eram naturais de Cabo Verde (8,5%) e os demais associados 

(9%) repartiam-se entre Índia Portuguesa (68), Guiné (66), São Tomé e Príncipe (49), 

Macau (44), Timor (12) e outras proveniências (51)77. 

Esta predominância numérica auxilia a explicar que, durante os anos de 

funcionamento da CEI, os sócios provenientes de Angola tenham se sobressaído em 

diferentes frentes da associação. Para exemplificar a afirmação, cabe salientar que 9 dos 

14 presidentes CEI eram originários de Angola, assim como parte expressiva dos corpos 

gerentes78. Autores de Angola foram responsáveis quase a metade (48%) dos escritos 

autorais na Mensagem, o boletim oficial da CEI, fossem eles sócios da Casa ou divulgados 

 
76 Conforme constatou Cláudia Castelo e repassou a informação à Margarida de Lima Faria e Sara Boavida. 

Vide: FARIA, Margarida Lima de; BOAVIDA, Sara. “Os associados da Casa dos Estudantes do Império: 

breve análise sociográfica”. In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa dos 

Estudantes do Império: dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, p. 38. 
77 Dados extraídos do material disponibilizado em: “Listagem dos associados da Casa dos Estudantes do 

Império, existente na Torre do Tombo, em Lisboa”. Disponível em: http://www.uccla.pt/listagem-dos-

associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa . Consultado em: 

22/10/2017. 
78 Dados compilados a partir do exposto em: FARIA, António. Linha estreita da liberdade...Op. Cit. 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
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no espaço metropolitano através da mediação dos sócios79. A observação sobre a 

participação de sócios de Angola ou escritores da província também se estende aos vinte 

e dois (22) títulos da Coleção Autores Ultramarinos, selo editorial da associação, entre os 

quais quinze (15) são de autores de Angola80.  

No que concerne aos movimentos de libertação no espaço sob dominação colonial 

portuguesa em África, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) foi aquele 

cujo maior número de lideranças de primeiro e segundo escalão passaram pela CEI81, 

afirmação sobre a qual não há dissonância nos estudos e ensaios de interpretação histórica 

sobre a associação82.  

Fundado na clandestinidade, o primeiro movimento unitarista politicamente 

autônomo dos territórios sob dominação colonial portuguesa, o Movimento Anticolonial 

(MAC), no qual a presença de militantes de Angola era majoritária, foi constituído a partir 

da CEI. Além disso, Angola foi a única antiga província ultramarina que contou com um 

movimento clandestino de estudantes em Portugal organizado desde a Casa, o Movimento 

de Estudantes Angolanos (MEA), componente de saliência na articulação de fugas de 

estudantes africanos negros e mestiços da metrópole no verão de 1961. Entretanto, valer-

se apenas de dados quantitativos como único suporte para explicar o destaque dos sócios 

de Angola no interior da CEI, seria cometer o deslize de procurar sanar a questão a partir 

de um argumento teleológico.  

Uma análise comparada entre os sócios de Angola e de outras geografias que 

integraram a Casa corrobora para aprofundar a questão. Para tal, cabe avaliar a agência 

de indivíduos no interior da associação originários de outras três colônias/províncias 

ultramarinas africanas: Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Desta última, 

apesar de contar com apenas 49 sócios no ficheiro da CEI, emergiram sócios muito ativos 

na associação, como os membros da família Espírito Santo – os primos Alda Neves da 

 
79 Este número foi arrolado a partir do banco de dados sobre o boletim Mensagem construído para esta tese. 

Os textos autorais (cuja autoria possui identificação) de todos os números da publicação foram levados em 

conta para se chegar a este percentual Conferir os Anexos para mais detalhes. 
80 Sobre a Coleção Autores Ultramarinos, conferir o Capítulo 6.  
81 Para assinalar aqui apenas alguns dos nomes mais referenciados, António Agostinho Neto, Mário Pinto 

de Andrade e Lúcio Lara, lideranças do primeiro escalão do MPLA, se conheceram na CEI em fins da 

década de 1940 e, a partir dali, passaram a atuar juntos.  
82 Apesar deste trabalho não ter como recorte uma história do MPLA na CEI, cabe frisar que o próprio 

movimento reconhece a importância da Casa na sua constituição, a ponto de ter dedicado um tópico a seu 

respeito em sua história oficial. Vide: CDIH (Centro de Documentação e Investigação Histórica do 

Comité Central do MPLA). “A Casa dos Estudantes do Império (CEI)” História do MPLA. Luanda: 

CDIH, 2014. 1º. Volume (1940-1966), p. 103-105. 

 



44 

 

Graça do Espírito Santo, Arlindo do Espírito Santo Graça, Guilherme de Figueiredo e 

Meneses da Graça do Espírito Santo, Julieta da Graça Pinto do Espírito Santo -, Hugo 

Azancot de Menezes e António Tomás Medeiros. Por razões históricas da dinâmica do 

império colonial português que fizeram com que as distâncias entre São Tomé e Angola 

parecessem menores do que os milhares de quilômetros que apartavam os dois territórios, 

constitui-se uma dinâmica de aproximação entre os sócios destas localidades em relação 

aos valores de origem. Manuel dos Santos Lima se recordou da promessa que fez ao seu 

pai antes de embarcar para Lisboa, onde ingressou no liceu: 

 

Aos 12 anos o meu pai decide mandar-me para Lisboa, e obriga-me a jurar que eu vinha para 

Portugal não para ser futebolista, nem vadio, mas para tirar um curso. Um negro em Angola só se 

safava se tivesse um curso. E então citava como exemplo do Doutor Aires de Menezes, que era 

um médico negro são-tomeense e mais meia dúzia deles, que foi graças a um curso superior que 

conseguiram progredir83.  

 

Aires de Menezes foi membro da já referida JDDA no início do século, viveu em 

Angola e era pai do sócio Hugo de Menezes. Em comum, parecia existir nos territórios 

de Angola e São Tomé a percepção por parte de uma pequena elite urbana 

“assimilada”/“civilizada” de que os estudos eram peça fundamental para granjear algum 

prestígio social, dentro dos rígidos limites das diferenças construídas por meios de 

processos legais pelo colonialismo português84. Trata-se de uma situação ambivalente que 

atravessava alguns dos sócios da CEI: iam para a metrópole realizar seus estudos 

buscando melhores posições sociais na sociedade colonial, entretanto, no interior da 

associação entravam em contato com ideias e autores anticoloniais que contestavam a 

aprovação social que procuravam com o diploma. Uma equação que não raro trouxe uma 

série de questionamentos à tona, como apresenta esta tese.  

Para além da dimensão individual ou familiar, nos meios urbanos de Angola, a 

vivência do percurso universitário e a aquisição do diploma era significada como uma 

experiência que elevava o status dos meios comunitários de origem do indivíduo. 

 
83 Entrevista à Manuel dos Santos Lima, realizada em 20 de janeiro de 2018. 
84 A menção às diferenças constituídas por meio de processos legais, referenciada algumas vez no 

decorrer deste trabalho provém do artigo de Maria Paula Meneses, no qual a autora traça uma reflexão 

sobre a legislação colonial e suas mudanças, ou seja as normas, como artífices das desigualdades na 

realidade social do império/Portugal e ultramar. MENESES, Maria Paula. “O ‘indígena’ africano e o 

colono ‘europeu’: a construção da diferença por processos legais”. E-cadernos CES, no. 07, 2010, p. 68-

93. 
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Atestando tais afirmações, há relatos de quotizações de comunidades “assimiladas” em 

bairros em Luanda com o intuito de enviar jovens que se destacavam nos bancos escolares 

para estudar em Portugal85. Também foi possível constatar algo similar em relação às 

chamadas associações nativistas de Luanda.  Em 1938, a Liga Nacional Africana 

anunciou em seu periódico Angola, a criação de um fundo para atribuir uma bolsa de 

estudos a algum jovem membro da associação, visando ampará-lo nos estudos 

universitários em Portugal86. Cabe lembrar que dois dos fundadores da LNA enviaram 

seus filhos para cursar a universidade em Lisboa: José Cristiano Pinto de Andrade enviou 

o filho Mário Pinto de Andrade para estudar filologia clássica e o filho de Gervásio 

Ferreira Viana, Gentil Ferreira Viana, foi aluno do curso de direito. Como apresenta esta 

tese, ambos os jovens foram sócios de destacada atuação na CEI.  

No caso de Angola, as missões protestantes, também ofereceram bolsas de estudo 

para que jovens fiéis de notável desempenho escolar pudessem estudar na metrópole, 

como apresenta esta investigação. Como exemplo, vale lembrar o caso de António 

Agostinho Neto: após trabalhar alguns anos na administração colonial, em 1947, 

conseguiu reunir economias para cursar medicina em Coimbra. Logo no ano seguinte, foi 

contemplado com uma bolsa de estudos da missão metodista, possibilitando a sua 

transferência para Lisboa, onde o custo de vida era mais elevado, porém, diferente do que 

se passava em Coimbra e no Porto, era possível contar com os benefícios de assistência 

que a CEI oferecia87. 

A estas possibilidades de conseguir recursos para financiar os estudos na 

metrópole deve ser somado outro fator de ordem econômica. Na década de 1950 Angola, 

a maior economia do espaço sob dominação colonial portuguesa, conheceu um 

crescimento muito significativo, impulsionado pela alta do café no mercado internacional, 

a intensificação da exploração de diamantes e de minério de ferro, melhores condições 

para o escoamento da produção agrícola e mineral através dos caminhos de ferro e, por 

fim, o início da prospecção de petróleo88. Estes fatores se traduziram em um crescimento 

 
85 “Entrevista com Mário António”. In: OLIVEIRA, Mario Antônio Fernandes de. Reler África. Coimbra: 

Instituto de Antropologia, 1990, p. 542. 
86 Angola – Revista de mensal de doutrina, estudo e propaganda instrutiva, a. 5, no. 23-24, julho e agosto 

de 1938. 
87 As delegações de Coimbra e do Porto não dispunham de cantina, posto médico e lar. Sobre as missões 

protestantes e as bolsas de estudo, conferir o Capítulo 5. 
88 Angola conheceu um crescimento econômico mais significativo e vultuoso a partir do início da guerra 

colonial/luta de libertação (1961), com novos pactos econômicos e administrativos fomentados pelo 

governo de Lisboa, representado pelo então ministro do ultramar Adriano Moreira e o governador geral de 

Angola, Venâncio Deslandes, com vistas a angariar o apoio dos colonos frente a nova realidade política da 

guerra. VALÉRIO, Nuno; FONTOURA, Maria Paula. “A evolução económica de Angola durante o 
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de 25% ao longo de 7 anos: de acordo com Nuno Valério e Maria Paula Fontoura, em 

1953 o PIB de Angola estava na casa dos 9 bilhões de escudos, ao passo que em 1960, 

chegou a 12 bilhões de escudos89.  

De acordo com Edmundo Rocha, o crescimento econômico de Angola consiste a 

explicação dos motivos pelos quais em fins da década de 1950, houve um aumento do 

número de negros e mestiços entre os sócios de Angola na CEI90. Entretanto, como 

sustenta Christine Messiant, é preciso também considerar que, em Angola, a promulgação 

do Estatuto do Indigenato de 1954 possibilitou a aquisição da cidadania a novos setores 

de grupos negros e mestiços91. Estes fatores possibilitaram que um número maior de 

negros e mestiços e, de forma mais ampliada, colonos brancos de famílias com menos 

recursos, pudessem realizar os seus estudos universitários em Portugal.  

A observação do perfil dos associados ao longo desta pesquisa revela que os 

sócios de Angola mais ativos na CEI eram por vezes aqueles que precisavam dos serviços 

de assistência da Casa – a cantina, o posto médico e o lar – para se manter na metrópole, 

e assim, passaram a frequentar mais a CEI. Alfredo Margarido tem a mesma percepção 

acerca da relação entre condições financeiras dos sócios e sua assiduidade na associação, 

atestando que “em Lisboa, a Casa dos Estudantes do Império mobilizou os estudantes 

mais pobres”92. Isto não significa que os estudantes das famílias mais abastadas não 

frequentassem ou não se associassem à CEI, mas que não dependiam dos recursos da 

Casa para se manterem em Lisboa, o que significou sua afiliação a outros círculos de 

sociabilidade nos quais a CEI não se colocava necessariamente como elemento central. 

Contudo, cabe ressaltar que estas são tendências predominantes em um cenário que foi 

marcado por heterogeneidades com maior acento em determinados pontos a depender do 

período observado ao longo demais das duas décadas da história da associação. 

Em relação aos sócios de Cabo Verde, cabe assinalar que apesar de estarem em 

número muito superior aos de São Tomé, por exemplo, foram, de maneira geral, menos 

ativos na CEI. Em um testemunho sobre a associação, António Tomás Medeiros chegou 

a afirmar que havia a “recusa de alguns sócios, sobretudo cabo-verdianos e 

 
segundo período colonial – uma tentativa de síntese”. In: Análise Social, vol. XXXIX (129), 1994 (5º.), pp. 

1193-1208. 
89 Idem. 
90 Rocha; Pepetela. 
91 MESSIANT, Christine. “Angola, les voies e l’ethnisation et de la décomposition”. Lusotopie. n. 1-2, 

1994, p. 155-210. Esta questão é tratada no Capítulo 2. 
92 MARGARIDO, Alfredo. “A sombra dos moçambicanos na Casa dos Estudantes do Império” ... Op. Cit.  
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moçambicanos, em serem publicados pela CEI”93. Em relação à formação de quadros 

para os movimentos de libertação, Ângela Coutinho avalia que “não se pode afirmar que 

a Casa dos Estudantes do Império tenha sido um local privilegiado de recrutamento de 

dirigentes do movimento independentista da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, conduzido 

pelo PAIGC [Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde]”94. Para a 

autora, o espaço de tomada de consciência dos estudantes de Cabo Verde é o Liceu Gil 

Eanes, no Mindelo, por onde passaram todos os futuros dirigentes do movimento. Leila 

Leite Hernandez também endossa o papel deste liceu na formação política e intelectual 

das elites políticas de Cabo Verde95.   

Estas afirmações não devem ser confundidas com uma percepção 

homogeneizante. É certo que a CEI foi uma importante referência no percurso de alguns 

sócios de Cabo Verde: Henrique Teixeira de Sousa, em entrevista a Michel Laban, 

ressaltou o impacto da associação na sua formação política e os contatos realizados com 

membros do Partido Comunista Português (PCP) a partir importância da Casa96. 

Entretanto, seu percurso individual não exemplifica a tendência coletiva dos sócios de 

Cabo Verde. 

A situação dos sócios de Moçambique na CEI, a segunda colônia/província 

ultramarina em representatividade nos ficheiros, é um caso especialmente curioso. 

Alfredo Margarido assinala que, ainda que em menor número na CEI, os estudantes 

provenientes de Moçambique obtiveram mais destaque no sistema universitário 

português durante o Estado Novo. Entretanto, como observa, os sócios de Moçambique 

eram em sua maioria brancos originários de famílias de colonos de elite97.  

Se na primeira metade do século XX Angola contava com dois liceus – o Liceu 

Salvador Correia (1919) em Luanda e o Liceu Diogo Cão (1936) em Sá da Bandeira (atual 

Lubango) –, Moçambique só foi dispor destes estabelecimentos de ensino a partir da 

 
93 De acordo com Inocência da Mata, António Tomás Medeiros teria feito esta declaração no testemunho 

realizado na “mesa-redonda sobre a Casa dos Estudantes do Império, dia 5 de Maio de 2014, na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa”. Vide: MATA, Inocência da. A Casa dos Estudantes do 

Império... Op. Cit., p. 26. 
94 COUTINHO, Ângela. “Os sócios cabo-verdianos e guineenses na Casa dos Estudantes do Império: 

socialização e trajetórias políticas”... Op. Cit, p. 125. 
95

 HERNANDEZ, Leila Leite. Os filhos da terra do sol: a formação do estado-nação em Cabo Verde. 

São Paulo: Summus Editorial, 2002, p. 100-104.  
96 SOUSA, Henrique Teixeira; LABAN, Michel. “Encontro com Henrique Teixeira Sousa”. In: LABAN, 

Michel. Cabo Verde. Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1992, 

vol. 1, p. 186.  
97 MARGARIDO, Alfredo. “A sombra dos moçambicanos na Casa dos Estudantes do Império”...Op. Cit. 
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década de 1950, quando foi o fundado o Liceu Salazar (1952) e o Liceu António Ennes 

(1954), ambos em Lourenço Marques (atual Maputo). Levando em conta estas 

características, Dalila Cabrita Mateus assinala que em Moçambique, diferente do que 

ocorreu em Angola ou Cabo Verde, não se constituiu uma elite urbana mestiça, “mas sim 

uma minoria urbana”98. 

Assim, em Moçambique, uma colônia com menor número de assimilados do que 

Angola, com uma economia mais modesta, não obstante mais populosa até a década de 

195099, era necessário emigrar desde o liceu para realizar os estudos em Portugal ou ainda 

na África do Sul100, algo que poucas famílias dispunham de condições para fazer. Assim, 

os sócios de Moçambique com uma atuação mais dinâmica na CEI eram, na maioria das 

vezes, de famílias de colonos. Uma exceção a esta afirmação foi Marcelino dos Santos, 

“assimilado” e muito ativo na CEI em Lisboa entre os anos 1940 início da década 

seguinte. 

Entre os sócios de Moçambique da CEI estabelecidos em Lisboa com posições 

avessas ao regime, o PCP parece ter se firmado como preferência política, uma vez que 

esta colônia foi local de exílio de destacados militantes comunistas até meados do 

 
98 MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência: a formação das elites políticas fundadoras da 

FRELIMO, MPLA e PAIGC: 1945-1975. Lisboa: Memorial Inquérito, 1999, p. 58. 
99 A população de Angola, em 1950, contava 4.145.266 habitantes. Destes, 133.922 indivíduos, ou pouco 

mais de 3% da população, eram considerados “civilizados”, sendo que 77.444 eram colonos brancos, 

26.300 foram considerados “mestiços assimilados” e 30.074 “pretos assimilados”, sendo que 104 habitantes 

foram definidos como “outros tipos”. Um total de 4.011.344 habitantes eram considerados “indígenas”, o 

que equivalia a quase 97% da população. Ainda assim, Angola detinha a maior taxa de “civilizados” de 

todos os territórios em África sob dominação colonial portuguesa. Na mesma época, a população de 

Moçambique perfazia um total de 5.732.767, sendo que apenas 92.404 indivíduos foram considerados 

“civilizados”, ou seja, cerca de 1,6% da população. Entre os assim considerados, 48.910 eram colonos 

brancos, 1.615 eram chineses, 12.604 eram indianos, 24.898 foram tidos como mestiços assimilados e 4.377 

eram “pretos assimilados”. Ou seja, tanto em porcentagem quanto em números absolutos, a população tida 

como “civilizada” em Angola era apresenta números maiores do que em Moçambique, ainda que esta 

colônia fosse mais populosa. Os números foram extraídos de: PIMENTA, Fernando Tavares. “Identidades, 

sociabilidades e urbanidades na África Colonial Portuguesa: Angola e Moçambique”. In: PASETTI, Matteo 

(org.). Tra due crisi: Urbanizazzioni, mutamenti sociali e cultura di massa tra gli anni Trenta e gli anni 

Settanta. Bologna: CLUEB, 2013, pp. 185-186. Sobre a economia de Moçambique, as dificuldades da 

topografia do território e a escassez de recursos naturais quando comparado com Angola, vide: 

MURTEIRA, Mário. “Moçambique”. In: BETHENCOURT e CHAUDHURI, F. e K. História da Expansão 

Portuguesa: último império e recentramento. (1930-1998).  Navarra: Círculo de leitores, 2000, volume 5, 

pp. 118-121.  
100 Em Moçambique, chegou a ser fundada uma associação de estudantes que haviam realizado os seus 

estudos na África do Sul, o Núcleo de Estudantes Secundários Africanos de Moçambique (NESAM). Vide: 

NEVES, Olga Maria Lopes Serrão Iglesias. O movimento associativo africano em Moçambique: tradição 

e luta (1926-1962). 343f. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 

Universidade Nova de Lisboa. 2008, fls. 149-156. 



49 

 

século101. O percurso de Gualter Soares, sócio de Moçambique, exemplifica esta 

afirmação102. No caso de Angola, alguns dos jovens colonos ou seus descendentes tinham 

em seu histórico familiar percursos contestatários às práticas políticas centralizadoras da 

burocracia administrativa posta em vigor com a promulgação do Ato Colonial (1930). 

Sem muitos recursos, uma vez que, sobretudo em Angola, ser colono não significava 

necessariamente pertencer à elite econômica, reuniam esforços a fim de enviarem seus 

filhos para tirar o diploma universitário em Portugal. Este foi o caso, por exemplo, da 

família Dáskalos. Estabelecidos no Huambo, no sul de Angola, os irmãos Sócrates 

Dáskalos (estudante de engenharia) e Alexandre Dáskalos (estudante de veterinária) 

fizeram parte do grupo fundador da CEI103. Evidentemente isto não quer dizer que não 

havia entre os sócios de Angola aqueles que tivessem preferência política pelo PCP, como 

foi o caso dos irmãos David Bernardino e José Bernardino104, mas sim que a histórica 

oposição de colonos ao estado colonial em Angola se traduziu em Portugal na importância 

da CEI para a sua afirmação política e cultural105. Em síntese, condições históricas e 

sociais de diversas ordens, que abrangem a constituição dos núcleos urbanos, os 

estabelecimentos de ensino, os trânsitos regionais, a relação dos colonos com o estado, 

além das diferenças construídas por meio de processos legais pelo estado colonial devem 

ser consideradas nesta equação. 

Traçadas estas considerações, é chegado o momento de apresentar o perfil dos 

sócios de Angola na CEI. Tomando como base os dados sociográficos compilados por 

 
101 Entre aqueles que se alinhavam a oposição ao regime, nas décadas de 1950 e início dos anos 1960, o 

Partido Comunista Português (PCP) parece ter tido maior difusão entre os estudantes do que a FRELIMO, 

que construiu redes bastante distintas das do MPLA, cujos pontos de apoio em Portugal tiveram importância 

muito mais reduzida. Para compreender as razões que levaram o PCP a granjear mais apoios entre os 

estudantes de Moçambique neste período, merece ser considerado que a província foi local de exílio de 

destacados militantes comunistas até meados do século. Assim, havia contatos mais articulados entre 

núcleos comunistas na metrópole e em Moçambique. Vide: MADEIRA, João. “O PCP e a Questão Colonial 

– dos fins da guerra ao V Congresso (1943-1957)”. In: TORGAL, Luís Reis; ANDRADE, Luís Oliveira 

(coord.). Estudos do Século XX – Colonialismo, anticolonialismo e identidades nacionais. CEIS 20 – 

Coimbra, no. 3, 2003, p. 209-243.Contudo, cabe referenciar que alguns estudantes de famílias assimiladas 

de Moçambique, que nos anos subsequentes se tornariam lideranças do movimento de libertação, também 

frequentaram a CEI: foi o caso de Mário Machungo e Joaquim Chissano. Entretanto, nenhum dos dois 

chegou a ocupar postos de direção na associação. 
102 Conferir o Capítulo 4. 
103 Sobre os irmãos Dáskalos na CEI e a oposição ao estado colonial por grupos de colonos em Angola, 

uma singularidade desta colônia/província, conferir os Capítulos 1, 5 e 6. 
104 Sobre a participação dos irmãos Bernardino na CEI em fins dos anos 1950, deve ser consultado o 

Capítulo 4. 
105 Os estudos de Fernando Tavares Pimenta são a principal referência em relação ao tema. Conferir, por 

exemplo: PIMENTA, Fernando Tavares. Angola, os Brancos e a Independência. Porto: Edições 

Afrontamento, 2016. 
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Margarida Lima de Faria e Sara Boavida a partir dos ficheiros da CEI106, cabe afirmar 

que na sede eles também eram maioria, respondendo por 34,6% dos associados e 

perfazendo um total de 602 inscritos, seguidos dos naturais da própria metrópole (465 

sócios/ 26,7%), sendo que  na sequência estavam aqueles que provinham de Moçambique 

(273 sócios/ 15,7%), de Cabo Verde (211 sócios/ 12,1%), da Índia Portuguesa (44 sócios/ 

2,5%) e de São Tomé e Príncipe (43 sócios/ 2,5%)107.  

No que diz respeito às áreas de estudo eleitas pelos sócios da sede, apenas as fichas 

de 45% dos associados da sede dispõem desta informação. Entre os sócios de Angola em 

Lisboa, Coimbra e Porto, o curso mais referenciado entre as fichas que contém esta 

informação é o de engenharia (103 sócios), seguido por medicina (77 sócios), ciências 

(41 sócios), letras (37 sócios), direito (28 sócios), agronomia (25 sócios), veterinária (19 

sócios), farmácia (17 sócios) e estudos comerciais (17 sócios)108.  

Contudo, cabe observar que nem todos os estudantes da Casa em Lisboa eram 

universitários: de acordo com a idade no ato de credenciamento na associação, a maioria 

dos associados contava entre 20 e 24 anos (41%), seguidos de jovens de 15 a 19 anos 

(39%) e de 25 a 29 anos (9,8%)109. Estes números evidenciam que há uma porcentagem 

expressiva de jovens estudantes que cursava o liceu na altura em que se tornaram sócios 

da Casa. Apesar da ausência de dados quantitativos, ao menos parte deles avançaram para 

o ensino superior e continuaram a frequentar a Casa110.  

Ainda que menos destacada pelas condições sociais e culturais que concernem as 

questões de gênero nos marcadores sociais da diferença, a CEI também possuía sócias: 

em Lisboa, elas respondiam por 21% do total, e os sócios eram 79% dos membros da 

associação111. Entretanto, quando observado o número de sócias que ocupou algum cargo 

na associação ao longo dos seus vinte um anos, a disparidade é ainda mais acentuada: em 

Lisboa, apenas 4 sócias desempenharam funções de direção, ao passo que entre os 

 
106 FARIA, Margarida Lima de; BOAVIDA, Sara. “Os associados da Casa dos Estudantes do Império: 

breve análise sociográfica”....Op. Cit., p. 35-88. 
107 Idem. 
108 Idem. 
109 Idem. 
110 Foi o caso, por exemplo, de Manuel dos Santos Lima, sócio de Angola que ingressou na CEI quando foi 

enviado para Lisboa pelo pai, no início da década de 1950 para cursar o liceu. Sem qualquer vínculo na 

capital portuguesa, passou a frequentar a CEI, onde foi acolhido por uma geração mais velha de sócios de 

Angola que estava finalizando os estudos universitários. Quando ingressou no curso de direito na 

Universidade de Lisboa manteve as idas regulares à Casa, sendo que só deixou de frequentá-la quando saiu 

de Portugal, em 1961. 
111 Em Coimbra, a proporção é de 77% de sócios para 23% de sócias, ao passo que no Porto eles respondiam 

por 88% dos membros e elas, por 12%. Vide: FARIA, Margarida Lima de; BOAVIDA, Sara. “Os 

associados da Casa dos Estudantes do Império: breve análise sociográfica”. Op. Cit., p. 52. 
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membros, esta marca chegou a 86 sócios112, evidenciando como os marcadores de gênero 

atravessavam os postos de direção. Uma destas mulheres foi Inácia Oliveira, sócia de 

Angola que assumiu a direção da Seção do Boletim em 1958113. As mulheres estavam 

presentes na Casa, contudo sua presença estava inscrita em condições muito distintas, 

marcadamente em decorrência de valores sociais e culturais ditados pelo regime em 

relação àquilo que deveria ser a conduta feminina. Ao que parece estes códigos eram ao 

menos parcialmente reproduzidos no seio da associação. 

Cabe assinalar que a passagem da condição de estudante à de profissional titulado 

não significava o fim do vínculo com a associação. Ao contrário, entre aqueles que 

permaneceram na metrópole após concluírem seus estudos, não parece ter sido incomum 

continuar a frequentar as dependências da sede, ainda que as motivações variassem. Lúcio 

Lara, mesmo após ingressar como professor no Colégio Moderno, continuou a participar 

das atividades da Casa. Aliás, a presença de trabalhadores na CEI é uma nuance quase 

esquecida da sua história: eles correspondiam a 10% dos associados da sede, porcentagem 

superior à de Coimbra (2%) e do Porto (1%). Em Lisboa, estavam empregados sobretudo 

no ramo da saúde (35 sócios); nos serviços (33 sócios); no funcionalismo público (30 

sócios); como empregadas domésticas (16 sócias); no comércio (13 sócios); como 

militares (13 sócios); profissionais liberais (12 sócios); na marinha mercante (10 sócios) 

e como professores (10 sócios)114. Assim, mais do que a imagem difundida na memória 

pública de uma associação de estudantes universitários de África e Ásia, é seguro afirmar 

que a CEI foi à sua época a mais numerosa associação de indivíduos provenientes do 

espaço sob dominação colonial português na metrópole.  

Os dados apresentados também auxiliam a demarcar as especificidades da sede 

em relação às delegações de Coimbra e Porto. É preciso pontuar também que as 

delegações comportaram dinâmicas de construção de redes de outra ordem, mais 

modestas pelos condicionantes de sua geografia (no caso de Coimbra)115 e de sua história 

(no caso do Porto)116. No que diz respeito às relações institucionais entre a sede e as 

 
112 Ainda assim, a participação feminina foi maior em Lisboa: em Coimbra, apenas duas sócias assumiram 

postos de direção, ao passo que 74 rapazes desempenharam estas funções. No Porto, nenhuma mulher 

exerceu cargo de direção no curto período de funcionamento da associação (1959-1961). Idem, p. 83. 
113 OLIVEIRA, Inácia. “Nota de abertura”. In: Mensagem. a. I, no. 4, março de 1958, p. 4. 
114 FARIA, Margarida Lima de; BOAVIDA, Sara. “Os associados da Casa dos Estudantes do Império: 

breve análise sociográfica”. Op. Cit. 
115 A este respeito, vide: VIDEIRA, Manuel. “A Casa por quem a viveu”. UCCLA (edit.). Casa dos 

Estudantes do Império 50 anos – Testemunhos, vivências, documentos. Lisboa: UCCLA, 2017, p. 103-107. 
116 A delegação do Porto teve uma duração efêmera: foi inaugurada em 1959, e dissolvida pela PIDE no 

início de 1961.  
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delegações, embora os contatos fossem marcados por tentativas de aproximação dos 

sócios e intercâmbios culturais, desencontros e até conflitos também estiveram 

presentes117. Assim, apesar de serem parte da mesma associação, tratar dos seus percursos 

da sede e das delegações exige um olhar acurado sobre as particularidades dos contatos 

com o meio em que estavam inseridas, sem o qual corre-se o risco de construir uma 

história homogeneizadora, que em nome de uma suposta unidade associativa são 

desprezadas as diferenças.  

Em Lisboa, a circulação e acesso clandestino a impressos foi facilitado pelo fato 

de se tratar de uma cidade portuária, com um circuito mais extenso de livrarias e 

tipografias dispostas a fornecer e produzir materiais reprováveis pelo regime, além de, 

pelo fato de ser a capital do país, comportar trânsitos significativos de indivíduos 

provenientes das colônias/províncias, o que possibilitou a construção de redes à margem 

da legalidade pelas quais circulavam notícias e impressos entre a capital portuguesa e 

Luanda. As delegações de Coimbra e do Porto não dispunham destas prerrogativas118.  

Aliás, é primordial assinalar que mesmo localizados na metrópole, as trocas e 

articulações políticas e culturais entre os sócios de Angola e os de Lisboa com 

organizações e indivíduos de Luanda foram permanentes, com maior ou menor ênfase a 

depender do período. Ou seja, eles passaram a viver na metrópole, mas não deixam de 

refletir e trocar com os indivíduos dos seus territórios de origem.  

Levando em conta estas especificidades em torno da agência dos sócios de Angola 

da sede, eles são tratados nesta tese como “intelectuais”, no sentido proposto por Jean-

François Sirinelli. Na busca por uma caracterização mais abrangente para a noção de 

intelectuais, o autor os define como indivíduos que revelam o seu potencial de “criadores” 

ou “mediadores” culturais, abrangendo “tanto o jornalista, como o escritor, o professor 

secundário, como o erudito”119. Neste grupo também devem ser incluída “uma parte dos 

estudantes, criadores ou ‘mediadores’ em potencial”120. Cabe notar como o exercício da 

mediação também comporta o da criação, na medida em que forja espaços, veículos e 

linguagens para mediar seus intentos.  

 
117 Em 1960, por conta de uma disputa em torno do repasse de parte da verba recebida pelo Ministério do 

Ultramar, a sede cogitou a romper relações com a delegação de Coimbra e encerrá-la. Cf.: “Noticiário da 

Direcção” In: Mensagem. a. III, no. 5/6, 1960, p. 39. 
118 A história da delegação coimbrã parece ter se construído em diálogo muito mais estreito com as 

associações acadêmicas daquela cidade, como a Associação Acadêmica de Coimbra (AAC), dinâmica 

que não tamanha centralidade para a sede em Lisboa. 
119 SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”.  RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 242. 
120 Idem. 
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À luz desta proposta, cabe retomar a operação que Edward Said nomeou como 

“apropriação criativa”, reportando-se ao processo de seleção, conexão e ressignificação 

de textos e ideias, que se traduz em uma nova leitura da realidade121. Em outras palavras, 

diante destas definições, os sócios de Angola abordados nesta tese são também tomados 

como intelectuais na medida em que agem como “criadores” ao proporem uma leitura 

própria do meio e das condições históricas, políticas e sociais das geografias pelas quais 

transitam e como “mediadores” perante a facilitação dos trânsitos e trocas de ideias e de 

textos no espaço metropolitano e a partir desta geografia e - em particular, mas não 

exclusivamente – de Angola. 

 Jean-François Sirinelli discute esta noção de intelectuais perante a acepção mais 

usual que leva em conta a dimensão do engajamento no seu meio, cumprindo o papel de 

“ator, (...) testemunha e consciência”122. Entretanto, o autor advoga que esta segunda 

noção já está compreendida na primeira, uma vez que para as operações intelectuais de 

“criação” ou “mediação” está pressuposto o engajamento “que o intelectual põe a serviço 

da causa que defende”123. Na sequência, a autor arremata a questão nos seguintes termos: 

“Exatamente por esta razão, o debate entre as duas definições é em grande medida um 

falso problema, e o historiador do político deve partir da definição ampla, sob a condição 

de, em determinados momentos, fechar a lente, no sentido fotográfico do termo”124. Nesta 

tese, consoante às demandas do contexto em questão, esta operação foi realizada.  

Apresentadas e justificadas as delimitações da baliza cronológica, dos sujeitos 

históricos e do recorte espacial, cabe expor as opções teóricas desta tese. Seu conjunto foi 

desenvolvido a partir da noção de “territórios sobrepostos, histórias entrelaçadas” 

apresentada por Edward Said em Cultura e Imperialismo125. A expressão é empregada 

pelo autor para designar que é um equívoco compreender as relações travadas na escala 

do império como unidirecionais, estabelecendo a metrópole e seus agentes como os 

únicos a atuarem no e sobre o espaço colonial. Não se pode deixar de lado o fato destas 

trocas e trânsitos entre os espaços metropolitano e colonial terem ocorrido em proporções 

assimétricas e em circunstâncias marcadas por constrangimentos e violências. Apesar 

disto, ignorar que indivíduos provenientes dos territórios coloniais se estabeleceram, 

 
121 SAID, Edward W. “Introdução”. In: Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 

p. 9-33. 
122 SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais” ... Op. Cit, p. 243. 
123 Idem.  
124 Idem.  
125 SAID, Edward W. “Territórios sobrepostos, histórias entrelaçadas”. In: Op. Cit, p. 34-116. 
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agiram e consoantes às condições estabelecidas, incidiram sobre a paisagem política e 

cultural do espaço metropolitano significa repor uma narrativa histórica assentada no 

olhar colonial. Assim, como sustenta Edward Said:  

 

O mundo mudou desde Conrad e Dickens, e de uma maneira que surpreendeu e muitas vezes 

alarmou americanos e europeus metropolitanos, que agora enfrentam grandes contingentes 

populacionais de imigrantes não-brancos em seu próprio meio e se defrontam com um rol 

impressionante de vozes recém-assumidas pedindo ouvidos para as suas narrativas. (...) essas 

populações e vozes já estão aqui faz algum tempo, graças ao processo globalizado desencadeado 

pelo imperialismo moderno; ignorar ou minimizar a experiência sobreposta de ocidentais e 

orientais, a interdependência de terrenos culturais onde colonizador e colonizado coexistiram e 

combateram um ao outro por meio de projeções, assim como de geografias, narrativas e histórias 

rivais, é perder de vista o que há de essencial no mundo dos último cem anos126. 

 

Diante desta proposta é possível pensar que o encontro colonial não ocorre apenas 

em geografias subjugadas, mas também nos territórios metropolitanos através do trânsito 

de objetos, ideias, textos, mas sobretudo, de pessoas, provenientes destas localidades. É 

no imbricamento destes sujeitos históricos e geografias, em compreendê-los a partir da 

justaposição destes contatos, que reside a proposta do autor. 

Assim, a pesquisa se desenrola a partir de três eixos de análise. A depender do 

tema tratado, alguns ganharam mais destaque em detrimento de outros. Contudo, de 

forma geral, eles estão presentes ao longo dos próximos capítulos: 

1)  O primeiro deles se dedicou a analisar a CEI como um espaço de formação 

política e intelectual para os sócios de Angola, assim como as trocas e diálogos 

propiciados a partir da associação. 

2) O segundo eixo, e talvez o menos habitual, detém-se sobre a agência dos sócios 

de Angola e da própria CEI sobre organizações do espaço metropolitano e sobre a 

paisagem política e social da metrópole, uma face pouco abordada quando se pensa nos 

encontros coloniais, mas que consoante ao que foi exposto, tem merecido crescente 

atenção da historiografia contemporânea. A partir das reflexões de Achille Mbembe sobre 

o arquivo colonial, que é primordial considerar a relação entre o estado e o arquivo e a 

subjetividade que marca o olhar dos produtores do arquivo como um dado das relações 

 
126 SAID, Edward W. “Introdução”. In: Op. Cit, p. 22. 
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de poder127. Com isto, torna-se evidente o fato de que a “contramão” do sentido habitual 

do encontro colonial – os agentes provenientes do espaço colonial na metrópole – ocupam 

espaço muito restrito nos arquivos oficiais.  

3) O terceiro eixo diz respeito à agência dos sócios de Angola, e de forma mais 

geral, da CEI em articulações e ações políticas e intelectuais em escala transnacional e 

transcontinental, assim como em foros internacionais. Em outras palavras, diz respeito às 

ações e conexões estabelecidas pelos sócios de Angola na e a partir da CEI em causas e 

foros para além do território português. 

 Embasam as reflexões desenvolvidas nestes três estes eixos um corpus 

documental recolhido em diferentes acervos físicos e digitais em Portugal e em acervos 

físicos em Angola. De modo mais contingenciado, também foram utilizadas fontes 

históricas coletadas em acervos digitais no Brasil e na França. No geral, as fontes 

utilizadas nesta investigação podem ser agrupadas em cinco grandes conjuntos: 

1) No primeiro conjunto estão agrupados documentos internos e produção 

ensaística e literária da CEI, além impressos avulsos da associação e cartas trocadas pelos 

sócios. Cabe frisar que todas as fontes que integram este conjunto foram produzidas no 

espaço da própria associação ou pelos sócios durante o período de vigência da CEI. Esta 

documentação foi coletada no acervo da PIDE no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(correspondências enviadas ao governo, interceptação de correspondências da CEI e dos 

sócios, Estatutos da Casa...); no acervo da ACEI, no Arquivo Mário Pinto de Andrade e 

nos Documentos Amílcar Cabral, todos eles depositados no espólio da Fundação Mário 

Soares. Também foram coletadas fontes históricas no Centro de Documentação 25 de 

Abril e na Associação Tchiweka de Documentação. Além destes acervos, foram também 

utilizadas edições facsimilares de publicações da CEI, como o Boletim Mensagem, a 

Coleção Autores Ultramarinos e as antologias editadas pela Seção Editorial. Coletâneas 

de cartas e documentos, como Um amplo movimento... (vols. I e II) compilados e editados 

por Lúcio Lara a partir do acervo da Associação Tchiweka de Documentação também se 

enquadram neste conjunto.  

2)  O segundo conjunto compreende memórias de antigos sócios, sobretudo 

daqueles originários de Angola, assim como de alguns intelectuais de Angola ligados a 

movimentos políticos e culturais de caráter nacionalista e anticolonial, registradas na 

 
127 MBEMBE, Achille. “The power of the archive and its limits”. In: HAMILTON, Carolyn et al (edit.). 

Refiguring the archive. Cape Town: Springer Science & Business Media, 2002, p. 19-27. 



56 

 

forma de testemunhos sobre a CEI, relatos de memórias mais abrangentes e entrevistas. 

Entre eles, cabe destacar os testemunhos de antigos sócios contidos nas publicações 

comemorativas sobre a CEI Mensagem – número especial, 1944-1994128, lançado em 

1997, e Casa dos Estudantes do Império 50 anos – Testemunhos, vivências 

documentos129, publicado em 2017. 

3) No terceiro conjunto está incluída a documentação oficial produzida pelo 

regime sobre a Casa, os sócios e suas redes de contatos, que compreendiam outras 

associações, organizações, movimentos políticos e culturais e indivíduos em Portugal, 

Angola e no exterior. Esta documentação foi consultada nos acervos da PIDE, do Serviço 

de Centralização e Coordenação de Informações de Angola (SCCIA) e no Arquivo 

Oliveira Salazar (AOS), todos eles sob a guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(ANTT). Também foram consultados documentos expedidos pelo Gabinete dos Negócios 

Políticos, órgão do Ministério do Ultramar cujo espólio encontra-se depositado no 

Arquivo Histórico Diplomático (AHD), assim como documentos produzidos pelo próprio 

Ministério do Ultramar, que permanecem sob a guarda do Arquivo Histórico Ultramarino 

(AHU). 

 4) O quarto conjunto diz respeito à documentos de caráter legislativo e normativo, 

como decretos (publicados no Diário do Governo), estatutos, códigos e a Constituição. 

Esta documentação foi coletada na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) e no Arquivo 

Histórico Diplomático (AHD). 

 5) Por fim, no quinto e último conjunto estão compreendidos periódicos de 

diferentes naturezas, como órgãos da imprensa oficial; publicações de imprensa noticiosa 

e de caráter literário e cultural; jornais, revistas, boletins e circulares de associações 

chamadas nativistas, assim como das associações acadêmicas e culturais, de movimentos 

e partidos políticos publicados em Portugal e Angola. Também foram consultados órgãos 

de imprensa noticiosa internacional. Esta documentação foi consultada na Biblioteca 

Nacional de Portugal (BNP), no Centro de Documentação 25 de Abril (CD25A), na 

Biblioteca Central da Universidade de Coimbra, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

 
128 UCCLA (edit.). Casa dos Estudantes do Império 50 anos – Testemunhos, vivências documentos. 

Lisboa: Imprensa Municipal, 2017.  

129 ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-

1994. Lisboa: UCCLA, 2ª. Edição, [1997] 2015. 
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(ANTT), na Associação Tchiweka de Documentação e na Biblioteca do Governo 

Provincial de Luanda.  

 A tese está organizada em seis capítulos, segmentados em ordem cronológica, 

tendo como marcadores os embates da CEI com o regime. Se é fato que a história de 

grupos subjugados não pode ser balizada pelo ritmo dos artífices do estado, é 

incontornável neste processo o fato de que a tensa e ambivalente relação da associação 

com o regime, desenrolada entre conflitos e negociações, impôs novos arranjos e 

desenhos institucionais que acarretaram sensíveis mudanças nas dinâmicas internas para 

os sócios. O Capítulo 1 “A soleira e a porta de entrada. Os sócios de Angola da fundação 

da CEI à primeira comissão administrativa (1944-1952)” trata das origens e da fundação 

da CEI com o endosso do regime, abordando como os sócios de Angola começaram a se 

aproximar da oposição, nomeadamente do MUD, MUDJ e do PCP, até a instalação da 

primeira comissão administrativa. Por sua vez, o Capítulo 2 “A calçada ou O passeio. Os 

sócios de Angola e a CEI deslocalizada nos primeiros anos da comissão administrativa 

(1952-1956)” trata da busca de alternativas à Casa em Lisboa por parte dos sócios de 

Angola durante o período de vigência da primeira comissão administrativa (1952-1956), 

destacando a criação do Centro de Estudos Africanos (CEA) e os contatos com africanos 

na capital portuguesa e com o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, em Luanda. 

Este capítulo aborda também iniciativas de afirmação de autonomia política por parte 

destes estudantes e debates em torno da questão colonial com o MUDJ. O Capítulo 3 “Os 

cômodos. A Seção da Biblioteca e a itinerância de impressos na CEI” é o único que não 

está inscrito em uma sequência cronológica, uma vez que seu tema é transversal ao 

período de funcionamento da Casa: ele aborda a Seção da Biblioteca a partir de uma 

constituição do seu acervo e da circulação clandestina de impressos e redes de aquisição 

de títulos. Já o Capítulo 4 “As escadas e o corrimão. A Seção de Estudos Ultramarinos 

no núcleo de um projeto para a CEI (1957-1960)” se detém sobre as dinâmicas dos sócios 

de Angola na associação entre o fim da primeira e o início da segunda comissão 

administrativa, compreendendo o período entre 1975 e 1960. Consoante aos emergentes 

movimentos políticos de caráter nacionalista e anticolonial em Angola, e a fundação do 

Movimento Anticolonial (MAC), o primeiro movimento político unitarista, autonomista 

e anticolonial, o capítulo em questão aborda as disputas políticas no interior da 

associação, conferindo destaque para a Seção de Estudos Ultramarinos (SEU), alicerce 

de um projeto que visava divulgar a cultura e a história dos territórios sob dominação 

colonial portuguesa em África em Lisboa. O Capítulo 5 “As janelas. Os sócios de Angola 



58 

 

e as redes de apoio transnacionais no contexto de eclosão da guerra colonial (1961)” 

compreende o ano de 1961, período que entrelaça o início da guerra colonial em Angola, 

a vigência da segunda comissão administrativa sobre a associação, com acirramento da 

repressão sobre estudantes negros e mestiços. Nele são tratadas as redes transnacionais 

alinhavadas por sócios de Angola da CEI para divulgar que resultaram nas fugas de 

estudantes de Portugal, cuja mais notável foi a “Operação Angola”. Por fim, o Capítulo 6 

“A fechadura e as chaves. Os sócios de Angola e os últimos anos da CEI (1962-1965)” 

trata dos anos finais da CEI, entre o fim da segunda comissão administrativa e seu 

encerramento compulsório pelo regime (1962-1965). Foi abordada a agência da 

associação na Crise Acadêmica de 1962, a dinâmica e as redes construídas a partir da 

Seção Editorial, responsável pela organização e edição das antologias de poesia da CEI e 

pela Coleção Autores Ultramarinos, importantes veículos de divulgação da literatura 

produzida em Angola marcada por uma leitura à contrapelo dos valores coloniais. O 

capítulo também aborda a atuação de sócios de Angola vinculados à Seção Editorial na 

divulgação e promoção da obra do escritor José Luandino Vieira, cuja atribuição do 

Grande Prêmio de Novelística pela Sociedade Portuguesa de Escritores (SPE), em 1965, 

desencadeou uma intensa repressão. Por fim, é apresentada uma interpretação sobre o 

encerramento compulsório da CEI pelo regime, em 1965. 

Esta tese busca contribuir para um olhar sobre os sujeitos históricos desta pesquisa 

como intelectuais que transitaram entre territórios sobrepostos e cuja presença no espaço 

metropolitano era fruto de histórias entrelaçadas, ressaltando seu caráter criador e 

mediador sobre o meio em que estavam inscritos, assim como a sua habilidade em 

mobilizar diferentes redes em prol dos seus projetos. Se toda investigação é composta por 

uma dimensão de busca e de encontro, nas páginas que se seguem o leitor encontrará 

alguns dos resultados deste encontro.  
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Mapa 1 – Mapa de Portugal (1950). Em destaque, observa-se 

Lisboa, Coimbra e Porto. Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional 

de Portugal. 
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Mapa 2 – Mapa de Angola . Atlas de Portugal insular, continental 

e ultramarino. Porto, ca. 1948. Fonte: Acervo da Biblioteca 

Nacional de Portugal. 
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Capítulo 1: A soleira e a porta de entrada. Os sócios de Angola da fundação da CEI 

à instalação da primeira comissão administrativa (1944-1952) 

 

 “Foi um grande espetáculo”130. Essa foi a impressão que Mário Pinto de Andrade 

teve acerca da ocasião da partida de Américo Boavida para cursar medicina na capital em 

Lisboa no ano de 1947. A esta altura o jovem Mário ainda não havia completado dezenove 

anos, mas até a alta idade conservou uma forte lembrança da comoção que o embarque 

do colega de infância provocou naquela elite cultural luandense de origem mestiça, 

composta sobretudo por funcionários públicos em postos de pouco destaque, professores 

primários e baixos clérigos:  

Recordo-me como toda a Luanda vibrou no dia em que Américo Boavida apanhou o 

barco. Foi uma peregrinação até ao barco para dizer adeus (...) a partida de Américo 

Boavida foi um acontecimento social: felicitava-se o pai, Boavida. (...) [ele] Era 

enfermeiro, era o enfermeiro de todos nós, no posto da Câmara131. 

 

  

Talvez o impacto desse episódio tenha contribuído para que o próprio Mário Pinto 

de Andrade já no ano seguinte resolvesse ocupar o lugar de protagonista desta pequena 

narrativa, ainda que seu pai, mesmo que muito entusiasmado com a ideia do filho portar 

um diploma universitário, recomendasse que este permanecesse por mais tempo na capital 

de Angola a fim de juntar algum dinheiro que auxiliasse realizar os estudos com um pouco 

mais de tranquilidade. Neste caso, a ânsia de partir falou mais alto e no ano seguinte era 

calouro do curso de filologia clássica, escolha considerada um luxo do qual poucos 

podiam dispor. Não foi este o percurso do seu futuro colega na Universidade de Lisboa, 

o estudante de medicina António Agostinho Neto, que trabalhou durante cerca de quatro 

anos após concluir o liceu a fim de reunir recursos para poder cursar medicina na 

metrópole e ainda contou com uma bolsa de estudos fornecida pela Igreja Metodista, da 

qual seu pai era pastor. 

Fosse em uma situação de mais ou menos conforto, o acesso à universidade era 

algo que se concretizava para uma fração ínfima dos estudantes de Angola. Antes disso, 

a frequência ao ensino regular era assegurada tanto em termos legais quanto em número 

 
130 LABAN, Michel. Mario Pinto de Andrade – uma entrevista. Edições João Sá da Costa, Lisboa,1997, 

p.36. 
131 Idem. 
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de vagas apenas a uma parcela dos jovens de Angola. Para compreender como operavam 

esses filtros, é necessário lançar um olhar para a estrutura social que vinha ganhando 

contornos desde os anos iniciais do estado novo e que se enraizou na década de 1940 

O primeiro texto legislativo designado ao ultramar sob a égide do Estado Novo 

foi o Estatuto dos Indígenas de Angola e Moçambique, aprovado através do Decreto 

12.533 de 23 de outubro de 1926, que expressava no texto jurídico a percepção que o 

regime tinha dos africanos como inferiores, conferindo seu status de não-cidadãos. 

Corridos três anos, a legislação foi revista e ganhou a forma que vigoraria pelas próximas 

décadas no espaço colonial português, sendo a partir de então denominada Estatuto 

Político, Civil e Criminal dos Indígenas, publicado no Diário do Governo através do 

Decreto 16.473 em 6 de fevereiro de 1929.  Logo no seu segundo artigo, ficava 

estabelecido: 

 

Artigo 2º. Para os efeitos do presente estatuto, são considerados indígenas os indivíduos 

da raça negra ou dela descendentes que, pela sua ilustração e costumes, se não distingam 

do comum daquela raça; e não indígenas os indivíduos de qualquer raça que não estejam 

nestas condições. 132 

 

O indígena era aquele que além de não possuir a pele branca também não adotava 

a cultura do colonizador. Os parágrafos seguintes definem a obrigatoriedade da 

remuneração do trabalho indígena, mas reservam ao estado a prerrogativa do 

recrutamento compulsório desta camada para o emprego nas obras públicas e àqueles que 

se recusassem a pagar os impostos, tais como estabelecidos nos termos da lei, o que 

evidencia as principais características deste regime de trabalho nas colônias de Angola, 

Moçambique, Guiné e São Tomé e Príncipe133. 

Como é possível apreender a partir da leitura do referido artigo, havia uma camada 

intermediária não-branca, mas que passava a ser identificada como civilizada apenas 

quando adotava hábitos e costumes da cultura portuguesa, abandonando os da sua cultura 

de origem. O Estatuto definia que para passar à condição de assimilado e adquirir a 

cidadania portuguesa – ainda que na prática seus direitos jamais tenham se comparado 

aos dos colonos, muito menos dos metropolitanos – era necessário cumprir requisitos que 

 
132 “Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas”, aprovado pelo Decreto nº 16.473, de 6 de Fevereiro 

de 1929. Diário do Governo, 1ª. Série, no. 30, 6 de fevereiro de 1929. 
133 Vale lembrar que apesar de na linguagem coloquial a população local dos territórios da Índia Portuguesa, 

Macau e Cabo Verde comumente ser referida pelo termo “indígena”, o Estatuto nunca foi colocado em 

vigor nestes espaços. 
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comprovassem que o até então “indígena” estava apto a ser considerado civilizado. 

Figuravam entre tais exigências falar corretamente a língua portuguesa; exercer profissão, 

ofício ou possuir bens que permitisse sustentar a si e à família; bom comportamento e 

hábitos portugueses, a fim de que aos olhos do estado colonial fosse considerado apto a 

ser julgado perante o direito público e privado dos cidadãos portugueses e não ter sido 

desertor ou refratário ao serviço militar134.  

Submeter-se às provas para requerer o estatuto de assimilado podia ser encarado 

como algo vexatório em decorrência da obrigatoriedade de apresentar-se perante as 

autoridades coloniais como apartados dos valores e hábitos das culturas originárias, algo 

que por vezes beirava uma performance135. Por outro lado, do ponto de vista político e 

social, ser enquadrado como assimilado tinha algumas vantagens: apesar de estar sujeito 

a impostos mais pesados, tornar-se portador do bilhete de identidade que oficializava a 

condição de assimilado significava a possibilidade de obter uma carta de condução, ser 

julgado segundo às normas da legislação portuguesa, estar apto a candidatar-se a um 

emprego na administração pública, além do possível acesso à educação formal. Esses dois 

últimos fatores eram os que mais impulsionavam o requerimento do estatuto de 

assimilado: estar desobrigado do trabalho braçal e ainda ascender a uma função de 

gabinete na administração pública significava uma melhoria sensível nas condições de 

vida. Nas décadas de 1930 e 1940, uma colocação pública na administração colonial era 

o símbolo máximo de status social que uma certa elite urbana composta por famílias 

mestiças tradicionais poderia almejar no âmbito profissional, como narra Mário Pinto de 

Andrade ao retratar seu pai, um funcionário da repartição das finanças136. Para galgar uma 

colocação como esta era imprescindível que o indivíduo soubesse ler e escrever e em 

alguns casos tivesse noções de contabilidade e até de línguas europeias estrangeiras, daí 

a importância de se ter acesso a escolarização formal.  

É possível afirmar que até a década de 1940 não havia uma política oficial em 

relação a educação nas colônias, apenas algumas ações para atender as demandas 

decorrentes do avanço do colonialismo a partir da instrumentalização da educação formal. 

O ensino primário foi estabelecido em Luanda na década de 1850 de forma irregular e 

muito lacunar, sendo ministrado por esposas de funcionários públicos portugueses que 

 
134 “Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas”... Op. Cit. Sobre as especificidades do Estatuto, 

consultar: MENESES, Maria Paula. “O ‘indígena’ africano e o colono ‘europeu’: a construção da diferença 

por processos legais”. E-cadernos ces, no. 07, 2010, p. 85. 
135 O tema é retomado no Capítulo 2. 
136 LABAN, Michel. Mario Pinto de Andrade...Op. Cit. 
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faziam as vezes de professoras e clérigos, repartido entre escolas régias e municipais. 

Aida Freudenthal assinala que em 1897, havia em Angola 43 escolas régias, 12 

municipais e 9 particulares, frequentadas por 791 anos e 143 alunas. A esta altura, dado 

o baixo número de colonos em Angola a esta altura, a maioria dos alunos não eram 

brancos, sendo por volta de 70% o número de negros e mestiços que frequentavam os 

estabelecimentos de ensino137. Ainda assim, os “filhos do país” criticavam o fato do 

ensino ter de ser obrigatoriamente ministrado em língua portuguesa, o que limitava a 

frequência e o aprendizado dos alunos de famílias da região nas escolas, já que um decreto 

posto em vigor nos anos 1860 proibia que se falasse, escrevesse e lesse em kimbundu em 

Angola. Um dos críticos dessa medida foi o “filho do país” Joaquim Dias Cordeiro da 

Matta que desenvolveu o método de ensino Cartilha Racional para se aprender a ler o 

kimbundu (1892), defendendo que as crianças deveriam ser alfabetizadas em sua língua 

materna. Visto sempre com reserva pelas autoridades, o missionário suíço Héli Chatelain 

já havia publicado a sua Cartilha para aprender a ler kimbundu (1888), com o intuito de 

evangelizar a população mbundu, e mais tarde traduziria trechos bíblicos para outras 

línguas locais de Angola138. Como mostra Dalila Cabrita Mateus, em Moçambique 

também foram frequentes os atritos entre missionários protestantes e autoridades 

coloniais em torna da questão se o ensino deveria ou não ser ministrado em línguas 

africanas, tendo sido este talvez o principal foco de tensão entre as duas partes nas 

colônias portuguesas na África139. 

Ao passo que nos territórios na África do Oeste sob domínio da Inglaterra tiveram 

os primeiros estabelecimentos de ensino secundário foram fundados por associações 

missionárias protestantes e anglicanas na década de 1870, o primeiro estabelecimento 

deste gênero foi fundado em Luanda apenas em 1919, sendo batizado como Liceu 

Salvador Correia. Nos anos iniciais do Estado Novo foi fundado o Liceu Diogo Cão em 

Sá da Bandeira (1936)140, numa tentativa de responder às demandas do crescente número 

de colonos recém-chegados à Angola pelo estímulo das políticas de imigração criadas 

pelo regime. Até o final do período colonial, seriam apenas esses dois estabelecimentos 

 
137 FREUDENTHAL, Aida. “Angola”. In: MARQUES, A. H. de Oliveira e SERRÃO, Joel (dir). 

MARQUES, A. H. de Oliveira. (coord do vol.). Nova História da Expansão Portuguesa. Volume XI – O 

Império Africano: 1890-1930. 1ª. Edição: Lisboa, Editorial Estampa, 2001, pp. 417.  
138 MORENO, Helena Wakim. Voz d’Angola clamando no deserto: protesto em reivindicação em Luanda. 

376f. Dissertação (Mestrado em História Econômica). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Universidade de São Paulo. 2014. 
139 MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência: a formação das elites políticas fundadoras da 

FRELIMO, MPLA e PAIGC: 1945-1975. Lisboa: Memorial Inquérito, 1999. 
140 Atualmente conhecida como Lubango, em Huíla. 
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em todo território, um número certamente insuficiente para suprir as demandas locais. 

Ainda assim, Angola foi a primeira colônia portuguesa na África a contar com dois liceus. 

Até o final do período colonial, Moçambique passou a dispor do Liceu Salazar (1952) e 

o Liceu Antonio Enes (1954)141. Já Cabo Verde, até a independência contava apenas com 

o Liceu D. Henrique (1912) na Ilha de São Vicente142, ao passo que o Liceu Honório 

Barreto, o primeiro da Guiné, foi inaugurado em 1958. São Thomé não contava com 

liceus. Os poucos são-tomeenses que reuniam condições para seguir com os seus estudos, 

se viam obrigados a deixar sua terra natal. Na maioria das vezes, escolhiam Portugal como 

destino para dar continuidade ao processo de escolarização. 

O Estatuto do Indigenato continha no seu artigo 5º. a primeira norma acerca do 

ensino e educação dos indígenas: “Os indígenas tem direito a protecção, assistência, 

educação e instrução por parte do estado”143, entretanto o parágrafo único que o 

acompanhava, detalhando os meios orçamentários para fazer o texto do caput foi 

suprimido, denotando um planejamento raso para aplicar a lei. Este artigo também contém 

em si dois temas que estariam no centro da discussão acerca da relação entre o estado 

colonial e as chamadas populações indígenas: a educação formal e a missão civilizatória, 

que estão na base do discurso colonial e foram sucessivamente reafirmadas e 

redimensionadas no discurso colonial português, a fim de justificar e reiterar a presença 

colonial portuguesa nos territórios ultramarinos. 

O Ato Colonial promulgado em 1930, durante a Ditadura Nacional, remodelou as 

relações entre as colônias e a metrópole sustentando ser “da essência orgânica da Nação 

Portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos 

e civilizar populações indígenas que neles se compreendam”144. Assim, a missão 

civilizatória era compreendida como mais do que um suposto ato de benevolência ou 

nobreza: ele é o que confere sentido à nação, o que forja a sua identidade. Desde o século 

anterior, o discurso colonial português caracteriza as populações do espaço ultramarino 

como inferiores por pertencerem a uma raça negra, portadora de vícios inatos e 

desprovida de qualquer arcabouço cultural, construção de um olhar profundamente 

 
141 NEVES, Olga Maria Lopes Serrão Iglésias. O movimento associativo africano em Moçambique: 

tradição e luta (1926-1962). 343f. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 

Universidade Nova de Lisboa. 2008.  
142 HERNANDEZ, Leila Leite. Os filhos da terra do sol: a formação do estado-nação em Cabo Verde. São 

Paulo: Summus Editorial, 2002. 
143 FERREIRA, José Carlos Ney; VEIGA, Vasco Soares da. Estatuto dos Indígenas Portugueses das 

províncias da Guiné, Angola e Moçambique – Anotado e Legislação complementar. Lisboa, 1957. 
144 Ato Colonial. Apud: MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência. A formação das elites 

fundadoras da FRELIMO, MPLA e PAIGC. Lisboa: Editorial Inquérito, 1999, p. 19 
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etnocêntrico que considerava como cultura apenas as manifestações provenientes da 

Europa, ao passo que as sociedades africanas seriam detentoras de, no máximo, hábitos e 

costumes.  

Se para o discurso colonial português, a degenerescência da raça não podia ser 

contida, uma vez que era transmitida pela via consanguínea, advogava-se que seria 

possível resgatar os indígenas do seu “estado primitivo” fazendo com que abandonassem 

os traços da sua cultura de origem e passassem a adotar o léxico cultural proveniente do 

colonizador. A principal expressão deste tipo de convicção é a existência do estatuto de 

assimilado, ao qual supostamente todo indígena deveria aspirar. A imposição de uma 

disciplina ao corpo, bem como a divisão social do tempo do indígena de acordo com os 

ditames do capitalismo imperialista colonial encontrava no trabalho forçado o seu maior 

aliado145. No entanto, o discurso da missão civilizatória demandava ir além: era preciso 

mudar a relação das populações locais com a vida e a morte, com o sagrado, com o comer, 

o vestir, o habitar; era preciso ressignificar o casamento, a família e os papéis de gênero, 

para referenciar apenas alguns temas. Neste empreendimento o estado colonial contava 

com a Igreja Católica, para moralizar o corpo e a mente, tendo nas escolas o sustentáculo 

para através do ensino de língua portuguesa e de história e geografia pátria incutir o 

sentimento de pertença a Portugal. 

Por outro lado, é preciso reiterar que a ausência de planos e programas   para a 

implantação de um sistema educacional nas colônias, contando com um número irrisório 

escolas, sendo estas limitadas às zonas urbanas. Vale lembrar que até o Estado Novo, 

mesmo a metrópole não possuía um sistema de ensino universalizante: Portugal adentrou 

o século XX com os piores indicadores sociais de toda a Europa Ocidental, sendo que o 

número de iletrados extrapolava 40% da população146. Dados como este corroboram para 

denotar as fragilidades do discurso colonial ao apresentar a metrópole como espaço da 

civilização, uma vez que pelos critérios que definem esta noção, Portugal não poderia ser 

considerado um país plenamente civilizado. 

Em 5 de abril de 1941 foi promulgado através do decreto 31.207 o Estatuto 

Missionário, após a assinatura de um acordo entre o Estado Novo a Igreja Católica. Entre 

outros pontos, a nova legislação passou a reconhecer como inteira responsabilidade da 

 
145 Sobre disciplinamento do corpo e divisão social do tempo imposto pelo capitalismo industrial, cf: 

THOMPSON, E. P. “tempo, disciplina de trabalho e capitalismo industrial”. Costumes em comum: estudos 

sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 267-304. 
146 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2004, p. 32. 
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Igreja Católica o ensino dos indígenas, também conhecido como ensino de adaptação147. 

Em seus termos, sustentava que a educação missionária deveria ser uma via de 

moralização do corpo e regulamentação do tempo nos moldes ocidentais, bem como uma 

ferramenta que tornasse o indígena produtivo para a economia colonial e membro de um 

espaço muito maior do que a sua comunidade ou o território da colônia onde vivia: ele 

deveria se reconhecer como membro do império português. Tais assertivas podem ser 

notadas nos artigos abaixo:  

 

Art. 66º. – O ensino especialmente destinado aos indígenas deverá ser inteiramente 

confiado ao pessoal missionário e aos auxiliares. (...) 

Art. 68º. – O ensino indígena obedecerá à orientação doutrinária estabelecida pela 

Constituição Política, será para todos os efeitos considerado oficial e regular-se-á pelos 

planos e programas adoptados pelos governos das colónias. 

Aqueles planos e programas terão em vista a perfeita nacionalização e moralização dos 

indígenas e a aquisição de hábitos e aptidões para o trabalho, de harmonia com os sexos, 

condições e conveniências com das economias regionais, compreendendo na moralização 

o abandono da ociosidade e a preparação de futuros trabalhadores rurais e artífices que 

produzam o suficiente para as suas necessidades e encargos sociais.  

O ensino indígena será, assim, essencialmente nacionalista, prático e conducente a o 

indígena poder auferir meios para o seu sustento e de sua família e terá em conta o estado 

social e a psicologia das populações a que se destina. (...) 

Art. 69º. - Nas escolas é obrigatório o uso e o ensino da língua portuguesa. Fora das 

escolas os missionários e os auxiliares usarão também a língua portuguesa. No ensino da 

religião pode porém ser livremente usada a língua indígena.148 

 

Segundo Dalila Cabrita Mateus, a obrigatoriedade do ensino - ainda que de 

conteúdo rudimentar - ministrado em língua portuguesa acabava por afastar a população 

indígena das escolas, uma vez que era transmitido em uma língua desconhecida da grande 

maioria. Esse foi um ponto de atrito entre o governo colonial e os missionários 

protestantes, que de acordo com a legislação também podiam fornecer o ensino de 

adaptação, embora não reconhecido como oficial149. Apesar de em Angola ter 

 
147 SANTOS, Mariana Lagarto dos. “A escola e a ideologia colonial. Contribuição para a formação das 

nacionalidades africanas de expressão portuguesa”. In: TORGAL, Luís Reis; PIMENTA, Fernando 

Tavares; SOUSA, Julião Soares (coord.). Comunidades imaginadas: nação e nacionalismos em África. 

Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008, pp. 49-57. 
148 “Estatuto Missionário”, aprovado pelo Decreto nº 31.207, de 5 de abril de 1941. Diário do Governo, 1ª. 

Série, no. 79, 5 de abril de 1941. 
149 MATEUS, Dalila Cabrita. A luta... Op. Cit. 
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despontando no seio da Igreja Católica um sentimento de contestação ao poder colonial 

entre os clérigos nativos - diferente do que ocorreu em Moçambique - via de regra a Igreja 

e os sacerdotes se mantinham como aliados das autoridades, fazendo valer os termos da 

lei.  

A este respeito, a declaração de D. Clemente Gouveia, o Cardeal de Lourenço 

Marques é bastante sugestiva: “Tentemos chegar a população nativa em extensão e 

profundidade, para a ensinar a ler, escrever e contar, mas não para fazer doutores”150. As 

palavras do clérigo refletem que na prática predominava a premissa econômica – o 

princípio da utilidade – para fazer do indígena uma engrenagem fundamental na 

economia colonial – em detrimento da justificativa ideológica, a civilização do indígena. 

De certo não era por mera coincidência que o raciocínio do cardeal estava se coadunava 

com a forma de pensar de Antônio Salazar, para quem a condução prática das questões e 

bem como a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro vinham sempre em 

primeiro lugar. 

Esse contraponto, contudo, fez emergir uma questão que ecoaria pelas próximas 

duas décadas. Se o indígena recebia o ensino de adaptação, continuava a ser qualificado 

juridicamente como “indígena” e o estado colonial não oferecia suporte prático e material 

para fazer com que este ascendesse à condição de assimilado, a noção de missão 

civilizatória, que justificava a presença colonial portuguesa nos territórios africanos, não 

seria de saída falha? O início da guerra de independência em Angola (1961) obrigou o 

estado novo a enfrentar essa questão, da qual se esquivara por duas décadas. 

Ao considerar que a criação do ensino de adaptação como responsabilidade da 

Igreja institucionalizava uma segregação no âmbito do ensino, é possível delinear que um 

dos efeitos do Estatuto do Missionário foi contribuir de forma indireta para quase estagnar 

a expansão do ensino oficial em Angola. Este cenário se colocou em uma época que a 

população tida como civilizada aos olhos das autoridades conheceu um crescimento 

significativo devido aos incentivos fornecidos pelo estado para a emigração de 

portugueses para as colônias durante a segunda guerra mundial. Segundo Fernando 

Mourão, em 1940 a população civilizada em Angola era composta por 44.083 brancos, 

23.2444 mestiços e 24.221 pretos e 61 indivíduos designados como “outros”, já a tida 

como não-civilizada contava com 4.791 mestiços e 3.641.608 pretos. Passados dez anos, 

a emigração portuguesa fez sentir o seu impacto no censo colonial: o número de brancos 

 
150 Idem, p. 32 
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chegara a 78.826 indivíduos, 26.335 mestiços e 30.089 pretos e 105 indivíduos 

designados como “outros”, enquanto a tida como não-civilizada somava 3.313 mestiços 

e 4.006.598 pretos151.  

Ao comparar os índices das duas décadas, dois dados ganham saliência para a 

reflexão em curso: o aumento de 56% da população branca e o pequeno crescimento do 

número de assimilados. De certa maneira, o primeiro dado explica em boa parte o 

segundo: o baixo fornecimento de bilhetes de identificação de assimilado expressam uma 

tentativa do estado colonial de reservar os postos de trabalho intermediários aos colonos 

portugueses recém-chegados à Angola, o que funcionava como uma válvula de escape 

para as tensões políticas, sociais e econômicas que se desenrolavam em Portugal152.  

Como ressalta Benedict Anderson, os censos dizem respeito às realidades nas 

quais “todos ocupam um – e apenas um – lugar extremamente claro”153, fazendo com que 

o entorno seja reduzido ao olhar colonial. Nas estatísticas coloniais apresentadas, fica 

evidente que, consoante às noções racistas proferidas pelo discurso colonial, a raça era o 

critério que definia a posição que o indivíduo ocuparia no censo, sobrepondo-se aos 

requisitos tidos como prova de civilização estipulados na legislação acerca dos 

assimilados. Assim, não era incomum encontrar colonos brancos que não soubessem 

escrever e ler, como também não era de todo incomum que “mestiços” e “negros” 

alfabetizados não requeressem o estatuto de assimilados para não ter de arcar com 

impostos mais elevados.  

Por estas razões, até o final da década de 1950, permanecia o déficit escolar gerado 

por tais fatores, sendo que apenas 8% das crianças e jovens em idade escolar 

frequentavam estabelecimentos de ensino em Angola. Tal situação seria alterada de 

maneira significativa apenas após o início da guerra de independência, como uma forma 

de responder às críticas dos movimentos de libertação: no ano letivo de 1970-1971, 53,5% 

 
151 Em números absolutos, o censo colonial de 1940 considerava 91.611 indivíduos civilizados e 3.646.399 

como não civilizados, já o os números de 1950 apontam para 135.355 pessoas classificadas como 

civilizadas e 4.145.166 como não-civilizadas. Cf: MOURÃO, Fernando A. A. Continuidades e 

descontinuidades de um processo colonial através de uma leitura de Luanda: uma interpretação do 

desenho urbano. São Paulo: Terceira Margem, 2006, p. 54. 
152 Em Portugal, o Estado Novo era confrontado por greves e rebeliões que protestavam contra a situação 

de crise econômica gerada pela guerra e contestavam a opressão política. Segundo o historiador Fernando 

Rosas, essas insurgências iam muito além de insatisfações pontuais e começavam a questionar os 

fundamentos políticos e econômicos do regime. O Estado Novo atravessava a sua primeira crise. In: 

ROSAS, Fernando (autor). MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. O Estado Novo (1926-1974). 

Lisboa: Editorial Estampa, 1994, pp. 368-370. 
153 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 230. 
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das crianças encontravam-se matriculadas no ensino primário154. Contudo, ainda assim, 

trata-se de um índice muito aquém do aceitável.  

Esse estado de coisas no que diz respeito à escolarização oficial vinha a se somar 

a um panorama de descontentamentos dos colonos com a infraestrutura da colônia e o 

que consideravam uma excessiva centralização da vida política da colônia em Lisboa, 

deixando uma margem muita pequena para sua participação nas questões locais. Como 

ressalta Fernando Tavares Pimenta, “ao nível internacional, Angola e Moçambique eram 

as únicas colônias de povoamento europeu em que os colonos estavam arredados da 

governação”155. Ao passo que o governo de José Norton de Matos (1912-1915) tentara 

implementar uma política de participação dos colonos na vida pública, o Ato Colonial fez 

o movimento contrário, reforçando a centralização do poder metropolitano nos assuntos 

políticos do espaço colonial português, o que só colaborou para fomentar a animosidade 

desta camada em relação ao governo metropolitano156.  

Não bastasse a insuficiência dos estabelecimentos escolares oficiais, ou seja, 

aqueles que ofereciam o ensino regular disponível apenas para os alunos designados como 

“civilizados”, o conteúdo ministrado era descolado da realidade local e o ensino era de 

baixa qualidade. Assim como ocorria nas colônias francesas na África, o material didático 

fornecido aos alunos das colônias portuguesas era o mesmo que o utilizado nas salas de 

aula em Portugal157. O intuito era criar o sentimento de pertença ao império português e 

formar indivíduos identificados com a cultura metropolitana. Se o discurso oficial 

apresentava um império uno e indivisível, as assimetrias que transpareciam na forma 

como eram tratados os colonos e os metropolitanos se faziam sentir nos materiais 

didáticos: os livros versavam sobre língua portuguesa e detalhavam a história e a 

geografia de Portugal, ao passo que para cada uma das colônias era destinada apenas uma 

página. Carlos Ervedosa, estudante do curso de ciências geológicas da Universidade de 

Lisboa entre os anos 1950 e 1960, relata que os livros escolares traziam lições sobre os 

rios portugueses e seus afluentes, as serras e linhas férreas da metrópole, enquanto quase 

nada se sabia sobre o rio Kwanza, por exemplo. Discorriam em detalhes sobre as 

monarquias europeias, mas ignoravam quem fora a rainha Jinga158.  

 
154 FERREIRA, Eduardo de Sousa Apud: MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela... Op. Cit.  pp. 27. 
155 PIMENTA, Fernando Tavares. Angola, os Brancos e a Independência. Porto: Edições Afrontamento, 

2016, p. 163. 
156 Idem. 
157 KI-ZERBO, Joseph. Para quando a África? São Paulo: Editora Pallas, 2006. 
158 ERVEDOSA, Carlos. Roteiro da literatura angolana. Lisboa: Edições 70, 1979, pp. 81. 
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Por sua vez, a baixa qualidade do ensino ficava manifesta quando após terminar a 

quarta classe, os alunos prestavam exames para serem admitidos nos liceus. Fruto de 

escolas muitas vezes mal estruturadas, com professores sem formação adequada, sem 

falar na barreira que o ensino ministrado em língua portuguesa representava para os 

alunos africanos, os índices de reprovação nesses exames eram altíssimos e funcionavam 

como um filtro para selecionar quem chegaria ao ensino secundário. Dos poucos africanos 

que conseguiam ser aprovados, a grande maioria ingressava nas escolas técnicas ou 

profissionais. Malyn Newitt sustenta que “em 1957, havia apenas 23.600 alunos do ensino 

secundário registrados em toda a África portuguesa e a maioria frequentava escolas 

técnicas”159. Ao longo da década de 1940, apenas 5 alunos “mestiços” e “pretos” foram 

matriculados nos liceus de Angola. Carlos Alberto da Veiga Pereira, estudante de 

engenharia da Universidade de Coimbra, afirma que nesta década, durante seus estudos 

no Liceu Salvador Correia, recorda-se de apenas um aluno mestiço, todos os demais eram 

brancos160.  

Ciente dessas dificuldades, a Liga Nacional Africana (LNA), definida 

oficialmente como “associação recreativa” e composta sobretudo por famílias de 

assimilados que haviam se estabelecido na região de Luanda antes do século XIX, 

oferecia cursos que auxiliavam os assimilados a desenvolver habilidades profissionais 

apreciadas pelo colonizador, como corte e costura e datilografia, e tentou, sem sucesso, 

converter parte do seu espaço onde eram ministrados esses cursos em um colégio-liceu161. 

Apenas os alunos matriculados no liceu que concluíssem o curso estavam 

habilitados a cursar o ensino superior. Ao passo que com o fim da segunda guerra mundial 

foram criadas universidades em diversos pontos da África, como se passou “em 1947, na 

Costa do Ouro; em 1948, na Nigeria; em 1950, em Uganda, Madagascar, Leopoldville e 

Senegal; em 1953, em Salisbury; em 1957, em Elisabethville”, além de territórios que, 

como a Libéria, já contavam com o ensino universitário desde a segunda metade do século 

XIX162, até 1963 o espaço colonial português contava com apenas três universidades, 

todas elas localizadas na metrópole: a Universidade de Coimbra, a Universidade de 

Lisboa e a Universidade do Porto. Assim, para seguir com os estudos universitários, os 

 
159 NEWITT, Malyn. Apud: MATEUS, Dalila Cabrita. A luta... Op. Cit., p. 29. 
160 Entrevista a Carlos Alberto da Veiga Pereira, 31/01/2017. 
161 Angola – revista mensal de doutrina, estudo e propaganda instrutiva. Novembro-Dezembro de 1941, 

no. 61/62. 
162 CHINWEIZU. “A África e os países capitalistas”. In: MAZRUI, Ali; WONDJI, Christophe. História 

Geral da África. Brasília: UNESCO, 2010, vol. VIII, pp. 939-940. 
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estudantes das colônias eram obrigados a deixar a família, a comunidade e o território em 

que viviam e dispor de verba para se manterem pelos próximos anos em Portugal, onde 

muitas vezes não conheciam ninguém, nem tinham onde viver; não estavam habituados 

ao clima frio no inverno e tampouco ao português falado na metrópole. Para se fazer ideia 

dessas dificuldades, em 1941 apenas 12 jovens provenientes de Angola cursavam a 

universidade em Portugal163. 

Assim, é possível compreender por que a partida de Américo Boavida, assimilado, 

mestiço, filho de um enfermeiro, rumo a Universidade de Lisboa para cursar medicina 

causou comoção e admiração entre os demais habitantes das Ingombotas, em Luanda. 

Américo era daqueles exemplos raros que confirmavam, mas que também desafiavam as 

regras.  

 

1.1 Na metrópole 

Na virada dos anos 1930 para 1940, a cidade de Lisboa atravessava um período 

de transformações no seu plano urbano e arquitetônico: sob o comando do arquiteto Luís 

Duarte Pacheco e do urbanista polonês Etienne de Groer, a cidade passou por um processo 

de remodelamento e melhoria do plano urbano. Teve início um processo de aquisição e 

expropriação de terrenos finalizado apenas em 1951, que deu à câmara municipal a posse 

de 35% do perímetro total da cidade, abarcando 135 hectares para a construção de novos 

bairros para abrigar seus 694 mil habitantes164. 

Foi em meio a este verdadeiro canteiro de obras que desembarcaram os estudantes 

recém-chegados das colônias. Sócrates Dáskalos, que até então vivia em Sá da Bandeira, 

no interior de Angola, viu o mar pela primeira vez na ocasião da sua partida para Portugal. 

A esta altura, em plena segunda guerra mundial, as viagens marítimas eram realizadas em 

um meio a uma atmosfera de tensão da população, que temia a possibilidade de batalhas 

submarinas. Para chegar ao seu destino, o navio Colonial navegou durante 31 dias e fez 

escalas em Freetown e Casablanca165. Com sorte, os potenciais candidatos a universitários 

– uma vez que ainda era necessário realizar os exames de admissão na metrópole para 

 
163 Angola – revista mensal de doutrina, estudo e propaganda instrutiva. Setembro-Outubro de 1941, no. 

59/60. 
164 FRANÇA, José Augusto. Lisboa: urbanismo e arquitectura. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua 

Portuguesa, 1980, pp. 105. 
165 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa dos Estudantes do Império. Fundação e primeiros anos de vida. Lisboa: 

Câmara Municipal de Lisboa, 1993.  
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provar-se apto a seguir com os estudos – angariavam no convés da embarcação os 

primeiros companheiros desta nova jornada. Proveniente de Moçambique, Aida 

Freudenthal, candidata a ingressar no curso de história, contou que desembarcou em 

Lisboa já com um pequeno círculo de amigas que conhecera durante a viagem, todas elas 

também aspirantes a universitárias. Se recordou também que sentiam nitidamente as 

diferenças em relação aos jovens portugueses – aos seus olhos, pouco receptivos - de 

forma que era natural a integração entre os jovens das colônias166. Contudo, a maioria dos 

jovens não tinha a mesma sorte de Aida: a primeira vez que os irmãos Sócrates e 

Alexandre Dáskalos se encontraram com os irmãos Joaquim e Mário Pinto de Andrade 

foi em um navio rumo a Lisboa, os primeiros, entretanto, ficaram constrangidos de se 

aproximar por terem adquirido uma passagem de classe inferior167. 

A mudança para a metrópole pode, sob certo aspecto, ser considerada como uma 

espécie de rito de passagem e inserção na vida adulta, além de um esforço de admissão 

em um novo ambiente. Como sustenta Lévi-Strauss: 

 

Os requintes do ritual, que podem parecer ociosos quando examinados superficialmente 

e de fora, explicam-se pela preocupação (...) [de] não deixar escapar nenhum ser, objeto 

ou aspecto para assegurar-lhe um lugar dentro de uma classe168. 

 

Levando em conta tais aspectos, ganha um novo sentido observar a indumentária 

para além das diferenças do clima. A camisa de manga de algodão era deixada de lado 

mesmo nos dias mais quentes e substituída pela de colarinho engomado, combinada 

sempre com gravata e sobrepostas pelo paletó, denotando uma tentativa de procurar se 

adequar à imagem de universitário metropolitano, distanciando-se do perfil de estudante 

liceal das colônias. Nos dias frios, muitos utilizaram pela primeira vez grossos paletós, 

casacos de lã ou tweed com cores austeras, o que lhes conferia um ar mais grave e 

amadurecido. De porte dos novos trajes, o estudante pousava para algumas fotografias e 

as enviava para a família na colônia. Essas passavam a ser ostentadas em algum lugar de 

destaque da sala da casa para que ninguém - nem familiares, nem visitantes – se 

esquecesse que em breve haveria um “doutor” diplomado entre eles169.   

 
166 Entrevista a Aida Gisela Freudenthal, 06/02/2017. 
167 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa... Op. Cit. 
168 LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. São Paulo: Edusp, 1970, p. 30. 
169 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto...Op. Cit. 
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A Lisboa na qual os candidatos à universitários desembarcaram era a expressão 

mais acabada de uma concepção arquitetônica e patrimonial afinada com os preceitos do 

Estado Novo170. Naquele contexto, as concepções modernistas  com seus traços “limpos” 

e retos, a valorização do útil e a preocupação em propiciar um ambiente socialmente 

adequado ao homem comum da era industrial, passaram a ser substituídas pela 

valorização do efêmero na arquitetura, do ornamento, além da exaltação de figuras e 

símbolos eleitos pelo regime como emblemáticos da história de Portugal. Esse diálogo 

com traços do ecletismo oitocentista na arquitetura se deu em uma época na qual o estado 

passara a ser o principal agente da construção civil, uma vez que a iniciativa privada 

reduzira substancialmente os investimentos em decorrência da delicada conjuntura 

econômica da Segunda Guerra Mundial. Essas mudanças foram tomando forma de 

maneira gradual e sendo divulgadas pelo Secretariado da Propaganda Nacional, 

encabeçado pelo outrora modernista António Ferro, que viria a se tornar o principal nome 

da propaganda oficial do regime, em decorrências realizações arquitetônicas 

implementadas nesta década.  

Com assevera José Manuel Fernandes, a construção de “edifícios severos, com 

arcarias, um torreão no topo e um estilo tradicionalista, de inspiração seiscentesca (sic) 

na sua estrutura e elementos normalizados de decoração de cantarias e cor”171 eram 

idealizados para compor praças da cidade. Praças, estátuas e monumentos foram 

desenhados em ode aos colonizadores da África para que mesmo nos momentos de lazer 

fosse lembrada a missão do povo português. Esses projetos, contudo, nunca saíram do 

papel.  

Nesta Lisboa apresentada como capital do império, as intervenções no plano 

urbano neste período aconteceram principalmente na região da Alameda e do Areeiro, 

assim como no extremo da Avenida Almirante Reis, região então habitada por camadas 

mais populares. Adiante do bairro das Colónias, com ruas nomeadas a partir das colónias 

portuguesas de fato e daquelas que haviam sido reclamadas no século anterior tomando 

como base o discurso dos direitos históricos de Portugal na África (como a “Rua 

Zaire”)172, começou a ser erigido o bairro dos Actores.  Esses bairros se tornariam 

residência de boa parte dos estudantes africanos recém-chegados a Lisboa, que se 

 
170 FERNANDES, José Manuel. Lisboa: arquitectura & património. Lisboa: Livros Horizonte, 1989. 
171 Ibidem, pp. 109. 
172 FREUDENTHAL, Aida. “Angola”. In: MARQUES, A. H. de Oliveira e SERRÃO, Joel (dir). 

MARQUES, A. H. de Oliveira. (coord do vol.). Nova História da Expansão Portuguesa. Volume XI – O 

Império Africano: 1890-1930. 1ª. Edição: Lisboa, Editorial Estampa, 2001. 
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instalavam em pensões ou em repúblicas estudantis. Era o caso, por exemplo, do 

estudante de Angola António Raul Simões Neto, originário de Luanda, que em 1946 se 

encontrava instalado na Rua Actor Izidoro, 3C, habitação que dividia com seu 

conterrâneo, o estudante da Escola Superior Colonial, João Alfredo Neto Júnior173. Há 

poucos metros da residência dos rapazes, estava situado o Instituto Superior Técnico 

(IST), do qual António Neto, como costumava se apresentar, e Sócrates Dáskalos eram 

alunos. O edifício do IST, concebido pelo arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, foi um dos 

símbolos das primeiras intervenções do Estado Novo na arquitetura lisboeta. Em seu 

percurso diário para o IST, António Neto passava todos os dias em frente a Fonte 

Monumental, inaugurada em 1940 pelo regime como uma de suas obras grandiosas. Era 

quase como se a cidade tivesse sido preparada para convencer os recém-chegados 

estudantes de que eles faziam parte de um império que desejava se mostrar grandioso: o 

império português. 

 

1.2 Da Casa de Angola à Casa dos Estudantes do Império 

Mesmo com os esforços empregados para se integrar ao novo espaço, os 

estudantes de Angola começaram a perceber que ainda que o discurso oficial do Estado 

Novo apresentasse um grande império português uno, na prática eram tratados como 

estrangeiros. Além do racismo cotidiano enfrentado pelos estudantes negros e 

mestiços174, os estudantes brancos também experimentavam a discriminação na 

metrópole, algo que lhes era estranho na colônia. Fosse pelo sotaque, pela linguagem ou 

pela postura mais despojada, ficavam claras as suas diferenças em relação aos 

portugueses. Não raro eram tratados pelos metropolitanos com o mesmo exotismo com 

que tratavam as populações coloniais. A este respeito, Carlos Alberto Veiga Pereira se 

recordou que quando conheceu alguns familiares portugueses foi recebido com um misto 

de decepção e desconcerto pelas crianças da família ao constatar sua tez branca, já que 

por ter nascido na colônia era referido como “o primo preto de Angola”175.  

 
173 “Listagens dos associados da Casa dos Estudantes do Império, existentes na Torre do Tombo, em 

Lisboa”. Consultado em 30/08/2016. Disponível em: http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-

casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa 
174 Como exemplo, vale lembrar a cena retratada no romance A geração da utopia, de Pepetela, na qual o 

casal Sara (branca) e Malongo (negro) são discriminados em uma fila no ponto de ônibus. Cf: PEPETELA. 

A geração da utopia. São Paulo: Leya, 2013.  
175 Entrevista a Carlos Alberto da Veiga Pereira, 31/01/2017. Sobre este tema, ver: FANON, Franz. Peles 

negras, máscaras brancas. Salvador, EDUFBA, 2007. 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
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Com o início das aulas, os estudantes oriundos das colônias começavam a travar 

contato e a compartilhar suas percepções e experiências, dando forma aos estranhamentos 

em relação à metrópole e176 seus habitantes. Foi no referido bairro das Colônias, no 

número 47 da Rua de Moçambique, que um pequeno grupo de universitários de Angola 

começou a se reunir com o intuito de pensar alternativas que pudessem congregar seus 

colegas conterrâneos, bem como melhorar suas condições de vida na metrópole, 

notadamente de alojamento e alimentação.  

Segundo Sócrates Dáskalos, foi numa destas reuniões de Alberto Marques Mano 

de Mesquita, na qual - além de ambos - estavam presentes Armando Torres de Macêdo e 

Sousa, Alfredo Fernandes Conde, Acrísio de Sampaio Nunes, Alberto Diogo, Ângelo 

José Vidigal Dias, que surgiu a ideia de fundar uma Casa de Angola, com o intuito de 

sanar as dificuldades e carências percebidas pelo grupo. Criou-se uma comissão para este 

fim, presidida por Alberto Marques Mano de Mesquita, que a partir de então passou 

assinar apenas “Alberto Marques Mano”, a fim de que fosse mais fácil de ser identificado 

com seu tio, Manuel da Cunha e Costa Marques Mano, governador de Angola entre 1939 

e 1941177.  

Não foi difícil angariar as simpatias do regime para a fundação da Casa de Angola: 

o jovem presidente possuía como trunfo, além do sobrenome, o fato de ser aluno no curso 

de direito de Marcello Caetano, na altura presidente da Mocidade Portuguesa (MP) e 

quadro destacado da União Nacional (UN). 

A criação da Casa de Angola não passou despercebida de figuras de relevo da 

época, como o general Luís Augusto Ferreira Martins. Na década seguinte, se destacaria 

pelas atividades de oposição ao Estado Novo, acenando para frentes de defesa da 

democracia. Contudo, naquela altura, a causa colonial pairava acima de qualquer 

questionamento, como parecia ser a regra no pós-guerra entre as lideranças europeias de 

diferentes segmentos políticos. Em um tom entusiasmado e encorajador, o general 

escreveu o artigo “Estudantes coloniais” originalmente publicado no Diário de Notícias 

e depois no Boletim Geral das Colônias. O general Luís Augusto Ferreira Martins fazia 

saber que “no edifício onde se instala no no. 6 da Avenida da Praia da Vitória, fui, há 

dias, gentilmente acolhido desde que entrei por um dos estudantes dirigentes da casa”, 

 
176 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa... Op. Cit. 
177 Idem. 
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que lhe confiou pretenderem a criação de um pensionato para abrigar os estudantes 

provenientes de todas as colônias e a fundação de um órgão de imprensa178.  

Na altura da visita, quando somava poucos meses de funcionamento, a Casa de 

Angola já somava 200 associados entre estudantes de Angola e de outras colônias, além 

de alguns “simpatizantes”, como foram chamados pelo dirigente da associação. De 

maneira polida, o general ensaiou críticas aos estudantes de Moçambique, uma vez que 

“tendo já uma casa própria a Coimbra, com delegação em Lisboa, têem (sic) sido os 

menos prontos em resolver-se a aderir aos seus camaradas de Angola”179. 

O apontamento do general relativo a existência às associações dos estudantes de 

Moçambique abre margem para pensar como esta dinâmica se refletiria nos anos 

seguintes na Casa dos Estudantes do Império. Os lares estudantis fundados pelos 

universitários moçambicanos não receberam o mesmo destaque e apoio que a Casa de 

Angola. Ao passo que esta conseguiu apoio financeiro de firmas com operações em 

Angola e Portugal e se consolidou em poucos meses como espaço de referência mesmo 

para estudantes provenientes de outras colônias, as Casas de Moçambique eram espaços 

que aparentemente possuíam menos visibilidade. Antero Abreu, estudante de Angola do 

curso de direito pertencente à primeira geração da CEI, comenta que em Coimbra tanto 

os estudantes de Angola quanto os moçambicanos frequentavam o Café Montanha, 

contudo não se sentavam juntos. Ao contrário: buscavam ocupar mesas em pontos 

opostos do estabelecimento180. Pepetela, ao recordar-se dos tempos na CEI quando era 

conhecido apenas por “Artur Pestana”, deixou registrada esta mesma percepção em seu 

romance Geração da utopia, ao assinalar que em Lisboa, tanto sócios de Angola quanto 

de Moçambique frequentavam o Café Rialva, mas sempre ocupavam mesas distintas181.  

Uma possível explicação para o porquê da Casa de Angola ter se tornado a 

antessala da CEI em detrimento da Casa de Moçambique - ainda que esta existisse há 

mais tempo e tivesse sedes em duas cidades universitárias – reside na figura de Alberto 

Marques Mano de Mesquita. Combinando habilidade de articulação que lhe valeu amparo 

político e financeiro a um sobrenome de peso, o jovem estudante de Angola conseguiu 

apoio do regime e da Mocidade Portuguesa (MP) para fundar a Casa dos Estudantes do 

Império, da qual foi o primeiro presidente.  

 
178 Boletim Geral das Colônias. Ano XX, no. 227, maio de 1944. 
179 Idem. 
180 LABAN, Michel. “Entrevista com Antero Abreu”. Angola – encontro com escritores. Porto: Fundação 

Eng. António de Almeida, s/d, vol 1, pp. 229-283. 
181 PEPETELA. A geração... Op. Cit. 
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O apoio do regime constituiu um ponto determinante para a fundação da CEI, uma 

vez que o Ministério das Colônias se comprometeu a fornecer subsídios mensais para 

custear o seu funcionamento, seguindo as diretrizes do que já estava previsto no decreto 

de regulamentação das atividades MP nas colônias. Variando em percentagem no correr 

dos anos, esse auxílio sempre constituiu a principal parte da receita da Casa e os cortes e 

ameaças em torno dele se tornariam, no correr dos anos, instrumentos de pressão do 

governo sobre a associação. 

A Casa de Angola tornou-se oficialmente a Casa dos Estudantes do Império em 3 

de julho de 1944. Em uma cerimônia com importante presença da imprensa local e das 

colônias, regada a bolo e champanhe, foram empossados o presidente de honra da CEI, 

Marcello Caetano, o primeiro corpo dirigente da associação e os presidentes das seções, 

subdivisão que organizava os estudantes a partir da sua colônia de proveniência. Além da 

seção de Angola, na ocasião foram apresentados os presidentes das seções de 

Moçambique, Cabo Verde, Macau e Índia182. 

O modelo de organização a partir de seções autônomas reunia os estudantes a 

partir da sua colônia de origem. Cada uma das seções possuía representantes que tinham 

a incumbência de eleger os dirigentes da assembleia geral e do conselho fiscal. Antônio 

Faria caracteriza esta estrutura como centralizadora e nota que ela se assemelha a “uma 

miniatura da própria administração pública com a respectiva hierarquia e repartição de 

poderes”183. A observação foi expressa com uma conotação de crítica ao modelo adotado, 

entretanto vale refletir até que ponto se tratou de fato de uma opção, levando em conta 

que a MP tinha, a esta altura, grande influência e se colocava o dever de “tutelar” a CEI. 

Porém, como nota Cláudia Castelo, é preciso assinalar que o modelo de organização é 

concebido em torno das seções das colônias de origem, que correspondiam às antigas 

Casas. Assim, ao passo que o governo criou a CEI com o intuito de congregar sob a 

mesma associação todos os estudantes do império, no seu interior eles continuavam a se 

organizar a partir do seu local de proveniência. É certo que nem todas as colônias tinham 

seção própria: Timor, pelo diminuto número de estudantes, estava locado junto a seção 

 
182 O primeiro corpo dirigente da CEI era composto por: Alberto Marques Mano de Mesquita (presidente); 

Angelo Vidigal e Castro; Carlos Torres de Sousa; Alberto Diogo; Acrísio de Sampaio Nunes; Frederico 

Seabra de Azevedo e Emílio Leite Velho. Cabe ressaltar que todos os integrantes do corpo dirigente, a 

exceção dos dois últimos, cujas fichas de associados não constam identificação de naturalidade, eram 

provenientes de Angola. O primeiro corpo de presidentes das seções era composto por Francisco Maria 

Martins (Moçambique); Aguinaldo Veiga (Cabo Verde); Gonçalo de Sousa Macedo Mesquitela (Macau) e 

Vasco Benedito Gomes (Índia). 
183 FARIA, António. Linha estreita da liberdade – a Casa dos Estudantes do Império. Lisboa: Ed. Colibri, 

1997, pp. 25. 
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de Macau, Cabo Verde e Guiné repartiam-se uma mesma seção e os estudantes de São 

Tomé dividiam-se entre esta última seção e a de Angola184.  

Para o regime, a criação da CEI tinha o potencial de endossar o seu capital político. 

O suporte à associação era propagandeado como uma demonstração de integração entre 

as colônias e a metrópole, ao mesmo tempo que este entrelaçamento sugestionava o 

endosso da juventude do espaço colonial às condutas oficiais185. Na ocasião da 

inauguração da sede da CEI, a imprensa noticiou com grande destaque a presença do 

então ministro das colônias, Francisco Vieira Machado, que discursou acerca da 

importância da associação, classificando-a como “indispensável” para que fosse 

consolidada “a necessária camaradagem entre os estudantes e uma mentalidade nacional 

mais profícua [grifo nosso]”, e enfatizou: 

 

Cada vez mais as nossas colônias estão integradas no pensamento da Metrópole, e é bom 

reforçar o elo que reúna todo o escol do Ultramar e do Continente. A Casa dos Estudantes 

do Império deve ser aberta a todos. Aos que vierem de fora e não tenham família procurar-

se-á dar alojamento e refeições. É um belo sonho (...).186 

 

Cabe notar como a declaração de Vieira Machado apresenta ambivalências em sua 

construção: ao passo que afirma que uma incorporação das colônias à ideologia 

preconizada pelo regime, sustenta a necessidade de incutir nos estudantes um olhar mais 

afinado com o discurso nacional oficial, papel que seria cumprido pela Casa. Além disso, 

interessava ao regime a existência uma só associação desta modalidade ao invés de várias, 

já que a centralização facilitaria o monitoramento das suas atividades.  

A criação da CEI também servia ao objetivo de pôr termo às casas de estudantes 

agrupados a partir da sua colônia de proveniência, entendidas como possíveis focos de 

fomento a vínculos identitários e sentimentos de pertença ao local de origem. Ao mesmo 

tempo, o projeto de uma só associação para os estudantes do espaço colonial remontava 

aos preceitos da mística imperial, assim como a noção de um império uno e indivisível, 

cerzido a partir da metrópole. A CEI parecia ter o potencial de mobilizar estes símbolos 

 
184 CASTELO, Cláudia. A Casa dos Estudantes do Império: lugar de memória anticolonial. In: 7º 

CONGRESSO IBÉRICO DE ESTUDOS AFRICANOS, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das independências 

africanas: desafios para a modernidade: actas. Lisboa: CEA, 2010. 
185 A este respeito, cabe lembrar, por exemplo, das declarações do então ministro das colônias Francisco 

Viera Machado: “Cada vez mais as nossas colônias estão integradas no pensamento da Metrópole, e é bom 

reforçar o elo que reúna todo o escol do Ultramar e do Continente”. Cf.: Boletim Geral das Colônias. Ano 

XX, no. 229, julho de 1944.  
186 Boletim Geral das Colônias. Ano XX, no. 229, julho de 1944. 
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do Estado Novo187. Para o regime, havia ainda a expectativa de, com o reforço da 

Mocidade Portuguesa, formar os jovens da elite política e cultural do espaço colonial 

afinados com os valores oficiais, para que operassem como correia de transmissão destes 

preceitos ao regressar ao seu local de origem. 

A este respeito, cabe observar como a proposta de fundação da CEI também se 

coadunava com o conteúdo do Decreto 29.453 de 17 de fevereiro de 1939, que versava 

sobre o estabelecimento da Mocidade Portuguesa nas colônias. Os artigos 29º. e 35º. 

tratavam especificamente do estabelecimento de espaços de assistência e acolhida para 

estudantes provenientes dos territórios sob dominação colonial portuguesa, intuito que a 

CEI se propunha a cumprir: 

 

Art. 29º. Os comissariados coloniais podem estabelecer prémios destinados às pensões e 

casas de estudantes seus filiados, nas cidades universitárias da metrópole, tendo em vista 

a alimentação sadia e económica, a boa disciplina moral e a melhoria das condições 

higiénicas. (...) 

Art. 35º. Ficam autorizados os governadores das colónias a celebrar em nome destas os 

entendimentos e acordos necessários para o fim de criarem em Lisboa e Coimbra o Lar 

dos Estudantes Coloniais, destinado a fornecer aos estudantes filiados na MP provindos 

das colónias um condigno alojamento, alimentação boa e económica e um ambiente, tanto 

moral como material, conducente ao seu aperfeiçoamento material e espiritual188.   

 

Na ocasião da inauguração, ficou acordado que a contrapartida para a reunião de 

todas as Casas na Casa dos Estudantes do Império seria ceder o Palácio Burnay, 

edificação situada na Rua da Junqueira, para que a instalação dos escritórios, dormitórios, 

cantinas, espaços recreativos e oferecessem o aporte necessário para o funcionamento da 

associação189. A promessa nunca foi cumprida e passado algum tempo, a CEI foi locada 

no edifício situado no número 23 na Avenida Duque D’Ávila, significativamente menor 

e sem os anexos, mas que permaneceu como endereço da CEI até seu fechamento. 

 

No que concerne o intuito de fazer da CEI um espaço que deveria reforçar 

“reforçar o elo que reúna todo o escol do Ultramar e do Continente”190, nas referidas 

palavras do Ministro Francisco Vieira Machado, é provável que se reportasse a casos 

 
187 Sobre a noção de mística imperial, consultar o Capítulo 2. 
188 “Decreto no. 29.453”. Diário do Govêrno. I série, número 40, 17 de fevereiro de 1939. 
189 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa dos... Op. Cit, pp. 7. 
190 Boletim Geral das Colônias. Ano XX, no. 229, julho de 1944. 
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como o de Sócrates Dáskalos. Na altura em que estudava no Liceu Diogo Cão liderou um 

movimento denominado Organização Angola Socialista (OAS), que segundo as projeções 

mais generosas chegou a contar com cerca de quinhentos membros. A OAS teria sido 

construída desde a da Associação Acadêmica do Huambo nos anos 1930, sendo que na 

altura de 1940 assumiu feições nacionalistas. Cabe observar que o Huambo, como outras 

províncias ao sul de Angola - nomeadamente Mossamedes, Benguela e Huíla - possuía 

uma população branca elevada se comparada com as de outras localidades e que diferente 

do que acontecia em Luanda, dispunha de menores possibilidades de conseguir uma 

colocação na burocracia colonial191. 

Composta sobretudo por jovens brancos, filhos de colonos portugueses nascidos 

e criados em Angola, além de alguns mestiços, era muito crítica do regime de exploração 

do trabalho dos indígenas, destacando os contratos de trabalho para as roças de São Tomé. 

Segundo Fernando Tavares Pimenta, a ausência de indivíduos negros no seio do 

movimento devia-se ao fato de que no planalto essa população pertencia a uma condição 

econômica inferior, o que a apartava do convívio social com os colonos. Desde a sua 

fundação, a OSA defendeu a independência de Angola, tendo sido a primeira organização 

de brancos fazê-lo. Já no início do século, assistia-se à formação de uma consciência pró-

autonomia de Angola entre os colonos portugueses. Sua exígua participação no estado 

colonial e nas decisões políticas locais, resultado de uma excessiva centralização dos 

assuntos oficiais na metrópole, resultava, com frequência, em decisões descoladas da 

realidade local, fazendo com que a noção de que a colônia deveria possuir uma autonomia 

maior em relação ao Estado português ganhasse um bom número de adeptos entre a 

população portuguesa de Angola192.  

O perfil dos jovens colonos que compunham a OAS era diferente da geração 

anterior que pleiteava a autonomia. Oriundos das camadas médias urbanas cresceram em 

um ambiente familiar de oposição à ditadura, nostálgico dos valores mais democráticos 

da 1ª. República, tendo sido muito influenciados pela literatura realista e neorrealista de 

língua portuguesa produzida em Portugal e no Brasil, assim como outras obras de autores 

de outros idiomas. No seu cotidiano eram discriminados por terem nascido em Angola 

recebendo a alcunha de “euro-africanos” pelo estado colonial e “brancos de segunda” no 

dizer popular. Detinham uma série de direitos a menos que os colonos nascidos em 

 
191 PIMENTA, Fernando Tavares. Angola... Op. Cit. 
192 Os anseios dos colonos de Angola no início do século XX foram sintetizados na seguinte obra: 

MACEDO, José de. Autonomia de Angola. Lisboa: Typographia Leiria, 1910. 
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Portugal, sendo sempre preteridos em detrimento dos primeiros. Também os revoltava o 

fato das companhias metropolitanas possuírem uma série de incentivos e subsídios em 

detrimento das empresas angolanas193. Dito de outra forma, os descendentes daqueles que 

ao deixar a metrópole se fiaram nas promessas do estado português, tinha os seus 

descendentes colocados à margem. O tratamento que estado português dispensava aos 

colonos de Angola fazia-os pensar que se na prática o império não era uno, certamente 

que não seria indivisível. 

A OAS foi desmantelada pelas autoridades em 1941 sob a acusação de que seus 

membros conspiravam a favor de uma invasão estrangeira desde as fronteiras ao sul de 

Angola. Um número significativo de membros do movimento foi perseguido e preso, 

sendo que dois deles, Américo de Carvalho e Constantino Augusto, foram deportados 

para Portugal em 1943. Sócrates Dáskalos narra que com receio de que seu passado na 

OAS viesse à tona, não aceitou assumir cargos CEI e na cerimônia de fundação procurou 

manter-se o mais longe possível das autoridades.  

Se levado em conta que tanto Alberto Marques Mano de Mesquita quanto Sócrates 

Dáskalos integravam o núcleo de fundadores da Casa dos Estudantes do Império e da sua 

antecessora, Casa de Angola pode-se afirmar que a associação que pretendia congregar 

os universitários ultramarinos já continha em sua origem membros aliados e opositores 

ao estado novo. De certa forma, é possível afirmar que seus estatutos e sua estrutura 

orgânica acabavam por refletir ambas as tendências. Os estatutos da CEI como “a 

organização que agrupa os estudantes das províncias ultramarinas portuguesas”, facultava 

que fossem enquadrados nessa categoria, além dos naturais das províncias, “os estudantes 

de nacionalidade portuguesa que tenham pelo menos cinco anos de permanência em 

qualquer das referidas Províncias, quer sejam naturais da Metrópole, quer das Colônias 

Portuguesas em Países estrangeiros”194.  

Dito de outra forma, poderiam ser membros da CEI os estudantes que eram 

originários ou viviam nos territórios sob a dominação portuguesa, ou seja, aqueles que 

em proporções distintas haviam entrado contato com as culturas subjugadas no espaço 

colonial português. Note-se que apesar de ser uma associação dos estudantes do império, 

pelas regras do estatuto aqueles que nunca haviam residido fora da metrópole não podiam 

se associar. A identidade que lhes era conferida era a da exclusão: a de serem não 

metropolitanos.   

 
193 PIMENTA, Fernando Tavares. Angola... Op. Cit., pp. 169-172. 
194 Mensagem – Circular da Casa dos Estudantes do Império. Ano III, janeiro de 1952, no. 13. 
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Além de versar sobre itens de assistência estudantil, o primeiro capítulo do 

estatuto também definia que estava absolutamente vedada a interferência da CEI em 

assuntos políticos ou religiosos. Um artifício das autoridades para deixar claro que não 

seriam toleradas as posturas que fizessem frente ao regime195.  

O segundo e último capítulo do estatuto define o funcionamento da assembleia 

geral da associação, constituída por todos os sócios estudantes maiores de idade, que 

tinham o direito a participar de todas as reuniões, inclusive das orçamentárias. Como se 

recorda Carlos Alberto Veiga Pereira, a CEI foi a única associação estudantil vigente 

durante o período do estado novo que possuiu um funcionamento em moldes 

democráticos196. Todos os sócios tinham direito de votar as pautas internas, bem como de 

eleger o corpo dirigente da Casa e os presidentes de seção. Prova a excepcionalidade deste 

dispositivo o fato de quando uma comissão administrativa era imposta à CEI nos anos 

subsequentes, a assembleia era dissolvida e se constituía um núcleo gestor fechado a 

participação estudantil. 

A instância das assembleias – as gerais e as das seções - fomentaram uma cultura 

de debates e de articulação política em torno da aprovação ou rejeição de pautas. Pelas 

peculiaridades apontadas, logo nos seus anos iniciais a CEI se firmou como um espaço 

de experiência política ímpar em todo o império português, capaz de propiciar vivências 

quiçá determinantes para alguns caminhos vindouros. Um desses casos foi o do estudante 

de agronomia Amílcar Lopes Cabral. Em uma carta redigida à sua futura esposa, Maria 

Helena Rodrigues, o guineense contava suas façanhas políticas na Casa com entusiasmo: 

 

Na sexta-feira à noite, estive numa Assembleia Geral da C.E.I., até às 2 h. da madrugada! 

Eu gostaria que me visse defender a aquisição de uma casa nos arredores de Lisboa(...), 

gostaria que me visse a argumentar. Consegui comover a Assembleia (peneiras!) e, 

francamente, fiquei com a impressão de que apesar de ter falado como estudante de 

Agronomia, eu deveria ter estudado Direito.197 

   

Esse modelo de funcionamento a começar pela instância das assembleias não foi 

instaurado logo após a criação da Casa. A gestão de Alberto Marques Mano de Mesquita 

seguia o modelo mais centralizado e autoritário, sem permitir que os demais associados 

 
195 Idem. 
196 Entrevista a Carlos Alberto Veiga Pereira... Op. Cit. 
197 CABRAL, Iva; SOUTO, Márcia; ELÍSIO, Filinto (org.). Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena. A 

outra face do homem. Lisboa: Rosa de Porcelana Editora, 2016, p. 73. 
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participassem. Além disso, contraiu uma dívida faustuosa com jantares e festas, fazendo 

com que por anos a fio a saúde financeira da associação fosse comprometida. Essas 

posturas fizeram com que o presidente a granjeasse animosidades entre os estudantes, 

levando a um movimento interno pela democratização da direção da associação. Em meio 

a esse cenário, antes que a sede da associação em Lisboa completasse o seu primeiro 

aniversário foi fundada a delegação de Coimbra da CEI. O clima de protesto contagiou 

os estudantes da recém-inaugurada delegação, que viajaram até a capital para entoar suas 

vozes em uníssono contra a gestão em curso.  

Uma assembleia geral com mais de duzentos associados votou pela destituição de 

Alberto Marques Mano de Mesquita e elegeu Aguinaldo Veiga, de Cabo Verde, como 

novo presidente. Contudo, os demais membros da direção eram quase todos de Angola198. 

A nova gestão procurou tornar efetivo um funcionamento mais democrático, incentivando 

a participação dos sócios, além de negociar e saldar dívidas199. Foi assim que o presidente 

mais próximo da Mocidade Portuguesa que a associação teve em toda a sua história 

cumpriu apenas um ano de mandato. A partir daí, teve início um novo momento na 

história da CEI, em estreito diálogo com os movimentos políticos de oposição ao estado 

novo.  

 

1.3 A articulação da oposição ao regime: o Movimento de Unidade Democrática 

Juvenil (MUDJ) 

Com a vitória dos aliados na segunda guerra mundial, ganhou força a ideia em 

Portugal de que Estado Novo estava com os dias contados no novo cenário político 

mundial. Encontrando-se em uma conjuntura desfavorável, que articulava isolamento 

internacional e crise interna resultante do desgaste econômico e social provocado pelos 

ecos da guerra ao longo dos últimos anos, a alternativa encontrada pelo regime foi 

promover uma certa abertura política, com o intuito de se precaver de possíveis pressões 

exercidas pela Inglaterra e pelos Estados Unidos200. Como desdobramento desta 

orientação, em 18 de agosto de 1945 a Assembleia Nacional foi dissolvida pelo governo 

e uma nova eleição legislativa foi convocada para novembro do mesmo ano. As leis 

 
198 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa dos... Op. Cit., pp. 9. 
199 Idem. 
200 ALEXANDRE, Valentim. Contra o vento. Portugal, o império e a maré anticolonial (1945-1960). 

Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2017, p. 29-56. 
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eleitorais foram reformuladas, passando a permitir a candidatura de deputados da 

oposição, algo inédito no percurso legislativo do Estado Novo. 

Em meio a este cenário, transcorrido pouco mais de um ano da data de fundação 

da CEI, no dia 8 de outubro de 1945 foi fundado em Lisboa o Movimento de Unidade 

Democrática (MUD) no Centro Escolar Republicano Almirante Reis, na mesma avenida 

de Lisboa na qual anos antes o regime erigia edificações afinadas com a ideologia oficial. 

Na primeira reunião, o movimento se definiu como uma opção pela via democrática 

dentro dos moldes da legalidade estabelecidos, em detrimento das atividades de cariz 

conspiratório que marcavam as atuações clandestinas do Movimento da Unidade 

Nacional Antifascista (MUNAF) e do Partido Comunista Português (PCP). 

Desde a instituição do Estado Novo, o MUNAF foi a primeira organização 

clandestina a conseguir congregar diversas tendências políticas de oposição ao regime. 

Fundado em fins de 1943, o movimento opunha-se frontalmente às premissas do nazismo 

e do fascismo, alinhando-se às posturas defendidas pelos aliados. Presidido pelo ex-

governador geral de Angola, o general Norton de Matos, integravam-no o Partido 

Republicano Português; a União Socialista; a Maçonaria; o grupo da Seara Nova; 

católicos, anarquistas e monarquistas independentes, além do Partido Comunista 

Português, que exercia uma notável influência no movimento201.  

Este último havia sido posto na clandestinidade na sequência do golpe militar que 

resultara na ditadura nacional em 1926. Com a instituição do Estado Novo e a ascensão 

de António Salazar ao poder, após a aprovação da nova Constituição portuguesa em 1933, 

a repressão à oposição se intensificou sensivelmente. Na altura, militantes de destaque e 

dirigentes do PCP foram presos e torturados, sendo que muitos deles foram enviados ao 

campo de concentração do Tarrafal (Cabo Verde), como o secretário-geral do partido, 

Bento Gonçalves. Esse estado de coisas levou a uma forçada reorganização do PCP na 

década de 1940. Em 1943, o partido realizou o seu III Congresso, no qual ficou decidido 

que todos os esforços deveriam ser dirigidos para acabar com o fascismo em Portugal, 

tecendo as alianças necessárias para tal202.  

A primeira comissão central do MUD foi constituída pelos advogados José 

Magalhães Godinho, Teófilo Carvalho dos Santos, Armando Adão e Silva, Gustavo 

 
201 Sobre o MUNAF, ver: ROSAS, Fernando. “Movimento de Unidade Nacional Antifascista (MUNAF)”. 

Dicionário de História do Estado Novo. Lisboa: Bertrand Editora, 1996, vol. II, pp. 637-639. 
202 MADEIRA, João. Os engenheiros de almas: o Partido Comunista e os intelectuais. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1996. 
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Soromenho e Mário de Lima Alves; os escritores Manuel Mendes e Guilherme Canas 

Pereira; os professores Luís da Câmara Reis e Alberto Candeia; o proprietário Manuel 

Catarino Duarte e o doutor em direito Afonso Costa (filho)203. Em sua primeira 

proclamação pública, reivindicou-se sobretudo a liberdade de imprensa, associação e 

reunião, anistia para os presos políticos, extinção do Tarrafal, a garantia da lisura do 

processo eleitoral vindouro e acompanhada da defesa da sua postergação a fim de garantir 

a reformulação da legislação eleitoral, bem como um recenseamento da população. Como 

bem ressalta João Madeira, no âmbito da nova lei eleitoral, o MUD pautava o 

“alargamento dos sufrágios” em detrimento do sufrágio universal, não obstante quase 

metade da população portuguesa figurasse como analfabeta no censo de 1950. Essa 

resolução evidencia uma das diferenças entre o MUD e o PCP, que considerava 

inadmissível a exclusão de um número substancial de portugueses204, ao passo que na 

altura fazia silêncio sobre a participação política da população das colônias.  

No tocante a questão colonial, o PCP tinha na altura uma posição muito próxima 

à da maioria dos partidos comunistas da Europa Ocidental no período imediato ao fim da 

Segunda Guerra Mundial: as colônias eram encaradas como um bem nacional que 

auxiliava a garantir melhores condições econômicas da metrópole, o que impactava 

diretamente a vida dos trabalhadores metropolitanos205.  No IV Congresso do PCP, 

realizado na cidade de Lousã em 1946, a questão colonial era um tema marginal, sendo 

que sequer consta na linha aprovada na ocasião. Na altura, Álvaro Cunhal apresentou o 

relatório “O caminho para o derrubamento do fascismo”, que se tornou a linha vitoriosa 

do partido nos anos subsequentes. Os parágrafos dedicados à questão colonial não se 

detêm a fazer frente às práticas colonialistas do estado novo no ultramar, mas a criticar a 

permissão que o regime havia dado aos “negreiros e imperialistas” para explorar os 

territórios coloniais, escolha que considerava oposta ao que era necessário para promover 

o desenvolvimento das colônias, “subindo o nível de vida, de cultura e de preparação dos 

povos coloniais, dando de facto ao indígena condições de pessoa humana”206. O preceito 

 
203 A identificação das atividades profissionais foi feita com base no Relatório da Comissão Distrital de 

Lisboa apresentado à Assembleia de 10 de Novembro de 1945. Disponível em: 

http://www.casacomum.org/cc/visualizador?pasta=02969.048.001#!4 . Consultado em: 03/02/2017. 

SILVA, Maria Isabel Mercês de Melo de Alarcão e. O Movimento de Unidade Democrática e o Estado 

Novo: 1945-1948. 232f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Nova de Lisboa. 1994. 
204 MADEIRA, João. História do Partido Comunista Português: das origens ao 25 de abril. Lisboa: 

Edições Tinta da China, 2013, pp. 129-130. 
205 HOBSBAWM, Eric. História do marxismo. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1984, v. 10. 
206 CUNHAL, Álvaro. Apud: MADEIRA, João. História do Partido... Op. Cit, p. 148. 

http://www.casacomum.org/cc/visualizador?pasta=02969.048.001#!4
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da missão civilizatória, esboçada nas palavras do dirigente comunista, ainda vigoraria por 

mais de uma década entre as resoluções do partido. 

Em 17 de outubro de 1945, concomitante a negativa formal do governo às suas 

reivindicações, o MUD cresceu de forma inesperada, para a surpresa tanto do governo 

quanto dos movimentos de oposição, ganhando em pouco tempo núcleos espalhados por 

todo o país. Nesta altura ocorreu a reunião de fundação do movimento em Coimbra, no 

Centro Republicano Acadêmico da cidade, com forte apoio do meio universitário. Em 24 

de outubro, transcorrida apenas uma semana da negativa do governo e pouco mais de 

quinze dias da primeira reunião do MUD, Mário de Lima Alves, membro da comissão 

central, anunciou que as listas de subscrição de apoio às pautas do movimento já somavam 

as impressionantes marcas de mais de 50 mil assinaturas apenas em Lisboa207. Fenômeno 

singular na história do estado novo, o MUD pode ser explicado pelo seu caráter 

moderado, capaz de congregar elementos de diferentes vertentes da oposição e 

reinvindicações progressistas em torno das quais havia pouca divergência, que o elevou 

em tempo recorde ao status de uma oposição merecedora de crédito por parte dos 

insatisfeitos com o regime.   

Corridos três dias do anúncio do número de apoiadores, em um misto de surpresa 

e temor com a repercussão atingida, o governo acusou o MUD de tramar um movimento 

militar para reeditar o modelo político da Primeira República e ordenou a suspenção de 

todos os comícios e reuniões do movimento, assim como uma averiguação de todas as 

listas de apoiadores, em uma tentativa de conter sua onda de crescimento. A comissão 

distrital do Porto fez frente a tal deliberação, afirmando que só entregaria as listas se o 

governo firmasse o compromisso de devolvê-las e de não aplicar nenhum tipo de 

represália sobre os signatários, posicionamento que resultou na prisão de dirigentes locais 

de maior relevo208.  

Esse episódio acarretou uma virada política no seio do movimento: a dura atitude 

do governo assinalou na prática a inviabilização das mobilizações políticas por parte da 

oposição nos marcos legais vigentes. A partir de novembro o MUD passou a adotar uma 

linha mais defensiva e sua comissão central foi redesenhada, agregando membros do 

MUNAF e do PCP. Para além do efeito traumático das prisões, essa atitude promoveu 

 
207 ROSAS, Fernando (autor). MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. O Estado Novo (1926-1974). 

Lisboa: Editorial Estampa, 1994. 
208 A saber: Ruy Luís Gomes, António Barros Machado, Mário Cal Brandão e Olívio França. Cf: SILVA, 

Maria Isabel Mercês de Melo de Alarcão e. O Movimento de Unidade Democrática e o Estado Novo: 1945-

1948. 232f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Nova de Lisboa. 1994. 



88 

 

um arranjo dos principais setores da oposição em torno do MUD, trazendo o movimento 

para a esfera de influência do PCP209. A nova comissão central do MUD passou a ser 

composta pelo operário Alberto Dias e Pedro Pita; pelos professores universitários José 

Maria Vilhena Barbosa de Magalhães e Bento de Jesus Caraça; pelos advogados Teófilo 

Carvalho dos Santos, Fernando Mayer Garção, Mário de Lima Alves; pelos escritores 

Manuel Mendes e Alves Redol210.  

Cabe uma observação sobre a composição das comissões centrais do MUD: a 

presença constante de professores universitários e de escritores, estes identificados com 

o neorrealismo. Vale recordar que em Portugal, este movimento literário na década de 

1930 era composto por um pequeno grupo de jovens entre 17 e 18 anos, que buscava fazer 

frente a ideologia oficial do regime, tendo se consolidado nas duas décadas subsequentes. 

Marcado pela temática de forte cariz social, o neorrealismo trava um diálogo estreito com 

as ideias marxistas, abordando aspectos como a luta de classes e a exploração do trabalho. 

Esta eleição no campo das ideias também impactou as opções estéticas, uma vez que a 

forma deveria estar sempre subordinada ao conteúdo, ou dito de outra maneira, promover 

a “redução do artístico ao ideológico”, afirmação que foi alvo de acirradas polêmicas211.  

Em menor medida, deixava entrever certo impacto da psicanálise freudiana.  

Alves Redol, membro da comissão central do MUD e um dos principais expoentes 

do movimento literários, apresentou essa proposta em suas obras tratando da miséria e 

das privações do homem e do campo, experiência que possuía quer da vivência na zona 

rural de Portugal, quer do período durante a adolescência que morou em Luanda. Na 

capital angolana, Redol passou por uma série de privações de ordens distintas, que o 

impulsionaram a regressar à metrópole. Desta forma, as dificuldades de diversas ordens 

experimentadas no ultramar, sempre estiveram apresentes nos seus romances. 

Em 1947, os confrontos entre o regime e os movimentos de oposição 

recrudesceram, o que contribuiu para que ambos os lados conseguissem se desenvolver 

em novas frentes. O veto apresentado pela URSS e pela Polônia ao pedido de ingresso de 

Portugal na recém-criada Organização das Nações Unidas (ONU), uma sensível derrota 

diplomática do regime, serviu de farto combustível à propaganda da oposição212. No que 

 
209 MADEIRA, João. História do Partido... Op. Cit. 
210 A identificação das atividades profissionais foi feita com base no Relatório da Comissão... Op. Cit. 
211 MARGATO, Izabel. “Notas sobre o neo-realismo português: um desejo de transformação”. In: Revista 

Via Atlântica, no. 12, junho-2008, pp. 43-56. 
212 Sobre este tema, conferir a detalhada análise tecida em: CASTAÑO, David. “Portugal e a ONU. A 

primeira aproximação”. In: Relações Internacionais, no. 47, setembro-2015, pp. 9-38. 
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tange o MUD, a recomposição da comissão central nos meses de janeiro e julho assinalam 

a hegemonia do PCP e seus aliados, passando a compô-la os professores universitários 

Bento de Jesus Caraça e Mário Azevedo Gomes; o militar Hélder Ribeiro; o escritor 

Manuel Mendes; o escritor e professor António Eduardo Lobo Vilela; o operário Alberto 

Dias; o advogado Fernando Mayer Garção; o engenheiro Manuel Tito de Morais; o 

contabilista Demétrio Duarte e o médico Luciano Serrão de Moura. Além destes nomes, 

todos eles reconhecidos como figuras públicas de oposição ao estado novo, pela primeira 

vez figurava na comissão central do MUD um representante dos movimentos de 

juventude de oposição, Mário Soares, na altura estudante de ciências histórico-filosóficas 

da Universidade de Lisboa e membro da juventude do PCP, e uma mulher, a professora 

Maria Isabel de Aboim Inglês, que mantinha laços estreitos com o PCP, graças a 

militância estudantil de seu filho Carlos213.  

Os laços dessa nova comissão central com o meio estudantil, mas principalmente 

a consolidação do PCP no cerne do movimento, foram determinantes para que ainda em 

1947 surgisse o Movimento da Unidade Democrática Juvenil (MUDJ). Nuno Miguel 

Ribeiro de Jesus assinala que o MUDJ se originou a partir da ação do Movimento 

Acadêmico de Unidade Democrática (MAUD), que atuava em particular nos meios 

universitários:  

A este grupo juvenil liderado por estudantes de Lisboa depressa se juntam outros núcleos 

de outro ponto do país. No Porto, por exemplo, está activo um grupo contestatário e 

oposicionista à ditadura, liderado pelo jovem estudante de arquitectura José Borrego, que 

anima nessa cidade diversos protestos organizados contra a ditadura, enquanto em 

Coimbra está activo outro, dinamizado por Salgado Zenha.214 

 

A articulação e a unificação destas iniciativas resultaram na criação do MUDJ. 

Guya Accornero ressalta a consistente atuação de militantes do PCP no seio do “Juvenil”, 

alcunha pela qual era conhecido o MUDJ, lembrando que a primeira comissão central do 

movimento foi constituída pelos estudantes de direito Francisco Salgado Zenha e Maria 

Fernanda Silva; pelo estudante de arquitetura José Borrego; pelo então estudante de 

ciências histórico-filosóficas Mário Soares; pelo pintor Júlio Pomar; pelos operários 

Óscar dos Reis e Manuel Moutinho; por Mário Sacramento e Octávio Rodrigues; pelo 

 
213 SILVA, Maria Isabel Mercês de Melo de Alarcão e. O Movimento... Op. Cit. 
214 JESUS, Nuno Miguel Pereira de Sousa Ribeiro de. As oposições ao Estado Novo entre 1926 e 1949. 

145f. Dissertação (Mestrado em Espaço Lusófono, Lusofonia e Relações Internacionais). Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 2008, p. 102. 
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professor António Abreu, além de Rui Grácio, também professor; João Sá da Costa e 

Nuno Fidelino Figueiredo. De todos esses nomes, apenas os três últimos não estavam 

ligados ao partido comunista. Assim, o MUDJ acabou por se tornar na prática a frente de 

juventude do partido, uma vez que a Federação Juvenil Comunista Portuguesa (FJCP) foi 

extinta no IV Congresso do PCP por ter sido considerada de alcance muito restrito nos 

círculos estudantis215, lacuna que o MUDJ não possuía por ter nascido nesse meio. Além 

disso, possuía um alcance muito mais vasto do que a FJCP, porque diferente desta 

organização que defendera bandeiras comunistas, o “Juvenil”, lançava apelos mais 

afinados com o clima político do pós-guerra, surtindo maior alcance na oposição ao 

regime ao pedir pelo o fim da ditadura, defender a paz e dos direitos humanos216.  

Parece ter sido a postura política do MUDJ, qual seja a de defender bandeiras e 

pautas de ampla aceitação entre os simpatizantes do campo progressista, que atraiu os 

associados da CEI de Lisboa para o movimento. Talvez por se encontrar na capital da 

metrópole e, por isso, mais sujeitos a diferentes influências políticas para além do meio 

universitário, entre os membros da sede as posições políticas eram diversificadas e 

bastante distintas, sobretudo nos anos iniciais. Os relatos de memória convergem ao 

afirmar que a maioria dos estudantes não se interessava por questões políticas, 

enxergando na Casa o que era a MP pretendia que ela fosse: um centro de assistência e 

acolhida estudantil. Porém, como talvez seja de se esperar, os universitários mais afeitos 

a esses temas eram os que acabavam por frequentar e utilizar mais o espaço da associação, 

o que acabou por conferir destaque às suas ideias e angariar simpatias entre os colegas.  

No que diz respeito aos estudantes de Angola em Lisboa, nos anos iniciais da CEI 

havia uma convivência para além de predileções políticas, mesmo que divergentes. É 

certo que se formavam pequenos grupos que partilhavam os mesmos valores, contudo 

isso não constituía um fator de divisão entre os estudantes. Os irmãos Alexandre e 

Sócrates Dáskalos, cultivavam amizades com estudantes de Angola católicos, no edifício 

da CEI ocupado pelo último e por David Bernardino, estudante de medicina e seu 

sobrinho eram utilizados para realizar reuniões políticas do MUDJ e do PCP217.  

 
215 A identificação das atividades profissionais dos membros da comissão central foi realizada para os fins 

deste trabalho. Cf: ACCORNERO, Guya. Efervescência estudantil. Estudantes, acção contenciosa e 

processo político no final do Estado Novo. 350f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais, Especialidade de 

Sociologia Histórica). Universidade de Lisboa. Instituto de Ciências Sociais. pp. 50-51. 
216 Idem. 
217 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa dos... Op. Cit, pp. 10-11. 
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Entre os fatores que auxiliam a explicar essa dinâmica em Lisboa é preciso 

sublinhar a instância da seção de Angola218. Na altura, a sociabilidade dos estudantes no 

interior da Casa ficava circunscrita ao âmbito das seções, sendo pouco usuais os contatos 

com colegas de outras localidades do ultramar. Talvez por contar com o maior número de 

associados, ou ainda porque contava com o auxílio financeiro de firmas da colônia, a 

seção de Angola – que compreendia também os estudantes de São Tomé -  era a mais 

ativa da Casa: com regularidade eram promovidos jantares, sessões de poesia, passeios e 

incentivava-se a prática esportiva através de jogos e pequenos torneios de diferentes 

modalidades, o que contribuía para reforçar os laços entre os conterrâneos219. 

Em Coimbra, o cenário era outro. Cidade universitária de dimensões modestas, 

em particular se comparada à capital, constituiu um dos espaços de maior vigor do MUDJ, 

que contava com um grande número de simpatizantes nos estabelecimentos de ensino 

superior e nos liceus. Quer por se encontrar mais distanciada dos centros de repressão ou 

pela sua estreita colaboração com o Ateneu de Coimbra, espaço de intensa atividade 

cultural de oposição ao regime, no seio da delegação de Coimbra da CEI parece ter havido 

uma maior coesão política e ideológica em torno dos movimentos de oposição ao regime. 

Como retrata o sócio de Angola Antero Abreu, na altura estudante da Faculdade de 

Direito, o fato de se tratar de uma cidade pequena favorecia os encontros, reuniões e 

articulações entre os estudantes, que acabavam tendo uma convivência mais intensa no 

interior da Casa, do que quando comparado aos colegas de Lisboa220. Carlos Alberto 

Veiga Pereira, presidente da delegação entre 1947 e 1948, esclareceu que diferente do 

que transcorria na sede, a CEI de Coimbra não foi estruturada a partir de seções: havia o 

corpo dirigente - composto pelo presidente, vice-presidente, secretários, vogais e 

tesoureiro - e os associados. Assim como na sede, a assembleia geral era a instância de 

deliberações, na qual todos os associados tinham direito de fazer uso da palavra e de 

votar221.  

A ausência de uma instância que congregasse os estudantes a partir do local de 

pertencimento parece ter dado lugar a outra organização das sociabilidades, que passaram 

a ser pautadas nas afinidades de naturezas distintas, entre elas, a política. Essa 

 
218 O modelo da estruturação interna a partir das seções vigorou da fundação da CEI até a imposição da 

primeira comissão administrativa, em 1952. 
219 Veja-se, por exemplo: Circular Mensagem, no. 1, Julho – 1948; Circular Mensagem, no. 1, Julho – 1948; 

Circular Mensagem, no. 13, Janeiro – 1952. 
220 LABAN, Michel. “Entrevista com Antero Abreu”. Angola – encontro com escritores. Porto: Fundação 

Eng. António de Almeida, s/d, vol 1, pp. 229-283. 
221  Entrevista a Carlos Alberto Veiga Pereira... Op. Cit. 
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característica da delegação de Coimbra transparece nos relatórios produzidos pela PIDE 

a seu respeito: ao informar o andamento da palestra “O Racismo e a colonização 

portuguesa”, proferida pelo Dr. Santos Simões no Ateneu de Coimbra, em 1953, na qual 

figuravam numerosos membros da CEI, o informante destaca: “salienta-se o facto da 

maioria dos Estudantes da Casa do Império tratarem como se família fosse os elementos 

do partido comunista presentes”222. 

Se até então, apesar alguns percalços, a oposição ao regime tinha conseguido 

consolidar uma posição, difundir suas ideias e angariar simpatias, a partir de 1947, os 

limites à atuação do MUD e do MUDJ ficaram mais claros conforme o regime foi capaz 

de se articular internamente as suas forças e mobilizar o aparelho repressivo em uma 

contraofensiva. Em novembro deste ano, foi organizada a I Conferência da União 

Nacional, ocasião na qual diversos setores conservadores ligados ao regime trataram da 

crise política dos últimos anos, teceram novas alianças e lançaram as bases para uma nova 

fase de fortalecimento do governo223.  

A onda repressiva levada a cabo pelo regime no período recaiu em particular sobre 

o meio universitário. Em fins do ano anterior, os professores universitários Mário de 

Azevedo Gomes e Bento de Jesus Caraça, ambos antigos membros da comissão central 

do MUD, sofreram processos disciplinares que levaram à sua demissão da universidade. 

Em março de 1947 o MUDJ realizou ações ousadas: além de reuniões ampliadas com 

massiva participação estudantil, nesse mesmo mês teve lugar a Semana da Juventude. A 

linha desses eventos seguia a Federação Mundial da Juventude Democrática e a União 

Internacional dos Estudantes, ambas inseridas no raio de influência dos valores 

soviéticos. O regime reagiu violentamente desmantelando um acampamento do MUDJ 

em Bela Mandil (Olhão), prendendo os integrantes da Comissão Central do Juvenil e da 

Comissão Acadêmica de Lisboa e invadindo e prendendo estudantes na Faculdade de 

Medicina. Foi a primeira vez na história do estado novo que a polícia invadia a 

universidade224. Como seria de se esperar, a repressão também recaiu sobre a CEI: a 

polícia invadiu o edifício sede, revirando sala e dormitórios interrogando e prendendo 

estudantes ligados ao MUDJ225.  

 
222 PIDE/DGS, SC, SR 3767(Coimbra), UI 4480, fl. 146.  
223 ROSAS, Fernando. “O Estado Novo (1926-1974)”. In: MATTOSO, José (dir.).  História de Portugal. 

Lisboa: Editorial Estampa, vol. II, 1994. 
224 MADEIRA, João. História do Partido...Op. Cit. 
225 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa... Op. Cit. 
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Em 26 de abril de 1947, o Ministério do Interior publicou uma portaria colocando 

o MUD na ilegalidade, sob a alegação de estar associado ao Partido Comunista, a serviço 

de Moscou. Porém, o MUDJ não estava abarcado no despacho, já que contava com uma 

Comissão Central própria e autonomia organizativa. Coube assim ao Juvenil a 

incumbência de dar continuidade a campanha eleitoral do general Norton de Matos para 

as eleições presidenciais, cujos preparativos haviam sido iniciados no ano anterior226. 

Entretanto, às vésperas das eleições o movimento, agora clandestino, percebendo que 

estava armada uma fraude decidiu pela retirada da candidatura do general. Em represália 

aos simpatizantes do MUD, a polícia recolheu as listas de apoiadores do movimento e 

iniciou uma série de perseguições e prisões. Procedendo ao exame das listas, a polícia 

identificou que todos os dirigentes e alguns tantos associados da CEI eram subscritores. 

No caso da delegação de Coimbra, a situação parecia ainda mais delicada: aos olhos da 

PIDE, os dirigentes da CEI não apenas haviam ingressado no MUDJ, como a associação 

foi um dos núcleos dos quais se originaram as ações e ideias que faziam frente ao regime: 

 

Fernando de Castro Fontes, de Angola (...), tesoureiro dos Estudantes da “Casa do 

Império”, nesta cidade, em 1949. Foi ali que se realizaram as primeiras reuniões políticas 

de oposição ao Estado Novo, e foram as primeiras listas que apareceram para peditório 

para a propaganda eleitoral a favor de Norton de Matos227. 

 

Os estudantes identificados com o MUD foram chamados para depor e alguns 

foram presos e torturados228. Um dos exemplos mais referenciados de estudante que 

pertenceu ao MUDJ e que sofreu punições nos porões da PIDE é o de Agostinho Neto: 

membro do comitê diretor do MUDJ foi preso e interrogado três vezes, tendo cumprido 

pena por mais de dois anos, apenas na última detenção229. De “prolongamento da nação”, 

 
226 A campanha do ex-governador de Angola, o general Norton de Matos, para as eleições presidenciais e 

a atuação dos associados da CEI neste processo serão abordados de forma aprofundada na tese. Para tal, é 

indispensável a consulta dos processos políticos movidos pela PIDE contra indivíduos que ganharam 

destaque nesse processo, como Agostinho Neto, Carlos Alberto Veiga Pereira, Fernando de Castro Fontes, 

João Bernardo Dias, Sócrates Dáskalos, entre alguns outros. A disponibilidade de acesso a esses processos 

no acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo foi confirmada e será efetuada no primeiro semestre de 

2018.  
227 PIDE/DGS, SC, SR 3767(Coimbra), UI 4480, fl. 161. 
228 Em 1955, renomados intelectuais da época como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Nicolas Guillen 

e Basil Davidson escreveram ao presidente de Portugal pedindo a libertação do estudante de Angola. Cf.: 

NETO, Maria Eugénia. “Discurso de Maria Eugénia Neto na homenagem aos associados a Casa dos 

Estudantes do Império”. Consultado em: 10/09/2016. Disponível em:  

http://www.agostinhoneto.org/index.php?option=com_content&id=1101:discurso-de-maria-eugenia-neto-

na-homenagem-aos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio .  
229 Sobre esta questão, conferir: VILAÇA, Alberto. O MUD Juvenil em Coimbra. História e Estórias. Porto: 

Campo das Letras Editores, 1998. 

http://www.agostinhoneto.org/index.php?option=com_content&id=1101:discurso-de-maria-eugenia-neto-na-homenagem-aos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio
http://www.agostinhoneto.org/index.php?option=com_content&id=1101:discurso-de-maria-eugenia-neto-na-homenagem-aos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio
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como outrora havia sido descrita pelo ministro Vieira Machado230, a CEI passava a ser 

vista como uma pendência com a qual o regime precisava lidar a cada novo indício de 

atividades ligadas aos movimentos de oposição.  

 

1.4 Publicações de Angola na Circular Mensagem 

A circular Mensagem é um observatório privilegiado para buscar compreender as 

ideias que circulavam entre os associados de Angola na Casa dos Estudantes do Império 

nos seus anos iniciais. Analisar uma publicação periódica de um grupo de intelectuais, 

pode permitir observar temas e questões caras àquele círculo, bem como a formação de 

laços de afinidade e desafetos231. Entretanto, há também as limitações, neste caso, 

provenientes do contexto em que a fonte foi produzida: em decorrência do clima tenso da 

ditadura e da censura vigente, o que está expresso nas páginas da Mensagem não espelha 

necessariamente o pensamento dos autores, uma vez que a autocensura era inerente, dado 

a repressão vigente. Assim, o conteúdo da circular não expõe todas as ideias, referências 

e percepções dos seus autores, mas sim torna públicas as ideias oposicionistas – por vezes 

expostas de modo quase velado – que ganham uma roupagem palatável aos olhos do 

regime. Não se trata de algo de menor valor, pelo contrário: a divulgação que a Mensagem 

proporcionou às ideias nela expressas, auxiliou a atrair para a publicação outros 

estudantes que partilhavam das mesmas ideias. 

A circular Mensagem foi criada em 1948 sob os auspícios dos serviços de cultura 

da CEI, com o intuito de difundir as informações relativas ao funcionamento da 

associação, além das notícias internas da sede, convocatórias para as reuniões, prestação 

de contas, informes das direções de seções e mais as produções literárias dos estudantes 

associados.  

Vale lembrar que em sua primeira fase a publicação contava com as colaborações 

apenas de associados de Lisboa. Assim, nomes de destaque que pertenciam à delegação 

de Coimbra, como Agostinho Neto e Lúcio Lara, não chegaram a publicar na revista neste 

período.  Entre 1948 e 1952, a Mensagem lançou oito números regulares e duas separatas, 

sendo uma delas uma edição especial em homenagem ao tricentenário da Restauração de 

Angola (1948) e outra dedicada aos poetas de Moçambique (1951).  

 
230 Diário Popular, 04/07/1944. 
231 SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”.  RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2003, pp. 233-268. 
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O número especial dedicado ao tricentenário da Restauração de Angola é 

composto por duas partes: a primeira é quase toda constituída por artigos assinados por 

portugueses que viviam em Angola e que professavam ideias afinadas ao regime. A 

segunda se referia às iniciativas da seção de Angola da CEI, ressaltando a prática de 

diversas modalidades desportivas desenvolvidas pelos estudantes, seguindo a linha da 

Mocidade Portuguesa. As atividades e as equipes eram registradas em fotografias, um 

verdadeiro luxo editorial para uma circular estudantil, algo que não mais se repetiu na 

Mensagem. Esta separata também foi o único número da história da CEI a contar com 

anúncios publicitários de empresas como o Banco de Angola e a Companhia de 

Diamantes de Angola.  

Neste mesmo ano foi formado em Luanda o Movimento dos Novos Intelectuais 

de Angola (MNIA), composto por jovens estudantes como Aires de Almeida Santos, 

Antonio Jacinto, Maurício de Almeida Gomes, Viriato da Cruz e Mario Antonio 

Fernandes de Oliveira232, a maioria deles alunos do liceu Salvador Correia233. Alguns 

membros da CEI também contribuíram com a organização MNIA, como foi o caso de 

Mário Pinto de Andrade, Alexandre Dáskalos e Agostinho Neto. 

Animados pelo lema “Vamos descobrir Angola!” 234 , tratava-se o movimento 

voltado para conhecer o país, tanto em seus aspectos históricos e geográficos como em 

sua diversidade étnica e linguística. Além de buscar conhecer seu local de origem, os 

membros do MNIA procuravam construir sua própria leitura da realidade circundante, 

contrapondo-se ao exotismo do olhar colonial que povoava o imaginário metropolitano 

com aventuras, a presença de feras perigosas em meio a povos e paisagens pitorescas235.  

Em 1951, o MNIA publicava em Luanda o primeiro número de sua revista 

Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola com o apoio do Departamento Cultural da 

ANANGOLA, recanto de ideias mais progressistas no seio da associação. Mensagem 

 
232 MARGARIDO, Alfredo. Estudos... Op. Cit., pp. 353-354. 
233 Além do Liceu Salvador Correia em Luanda (fundado em 1907), havia também o liceu Sá da Bandeira, 

conhecido na década de 1940 como “a Coimbra de Angola”, frequentado, sobretudo por filhos de colonos 

portugueses. Nesta altura, Angola não contava com estabelecimentos de ensino universitário. Ver: COSME, 

Leonel. Agostinho Neto e o seu tempo. Campos das letras: Porto, 2004. 
234 É aceito entre os estudiosos da área que o lema “Vamos descobrir Angola!”, mote do MNIA, teria sido 

cunhado pelo jovem Viriato da Cruz. Contudo, esta versão é contestada por Mario Antônio, que ao discorrer 

sobre suas recordações da época, alega que o jovem Viriato nunca tinha se importado muito com o lema. 

Vale lembrar que Mario Antonio e Viriato da Cruz tiveram uma convivência próxima na juventude: em 

1955, ambos estiveram entre os fundadores do Partido Comunista Angolano (PCA), que pouco depois 

passou a integrar o MPLA. Vide: “Memória de Luanda (1949-1953): ‘Vamos descobrir Angola’”. 

OLIVEIRA, Mario Antônio Fernandes de. Reler África. Coimbra: Instituto de Antropologia, 1990, pp. 371-

383. 
235 HAMILTON, Russel G. Literatura... Op. Cit. 
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notabilizou-se pela publicação de ensaios de humanidades, além de pequenos contos e 

poemas236 redigidos pelos intelectuais de Angola, todos compartilhando a preocupação 

de apontar os falhanços do sistema colonial, em particular, a carência de estabelecimentos 

de ensino e, por isso, logo no primeiro número, a revista iniciou uma campanha de 

alfabetização237. Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola teve apenas dois números, 

contudo é considerada a primeira tentativa de um movimento intelectual de criar uma 

linguagem própria se contrapondo a visão do colonizador sobre as culturas africanas de 

Angola238. 

Para Alberto Oliveira Pinto, o fato do MNIA ter sido fundado em 1948 

reivindicando os pontos mencionados, pode ser interpretado como uma forma de 

resistência às comemorações do tricentenário da Restauração de Angola. Pode-se 

estender a reflexão do autor e ler a ausência de estudantes de Angola na edição especial 

da circular Mensagem da CEI, somada a sua participação no MNIA também como uma 

forma de resistir à história oficial de Angola propagada pelo regime239. 

Ao longo dos seus quatro primeiros anos, diferente do que se passou nas fases 

subsequentes, a maioria das publicações não foi realizada por estudantes de Angola. Aqui 

serão analisados apenas os escritos nos números regulares, a saber os poemas e ensaios. 

 
236 A opção pela poesia, segundo Russel Hamilton, se dava pelo baixo custo da publicação se comparada 

ao romance ou ao conto. HAMILTON, Russel G. Literatura... Op. Cit. 
237 A obra coletiva e anônima Voz d’Angola clamando no deserto (1901) foi a primeira escritura a assinalar 

a importância da expansão do ensino em Angola para que africanos e portugueses pudessem concorrer em 

iguais condições aos postos de trabalho na administração colonial. In: MORENO, Helena Wakim. Voz 

d’Angola clamando no deserto: protesto e reivindicação em Luanda (1881-1901). Dissertação de mestrado. 

2014. 386f.  Dissertação (Mestrado em História Econômica). Universidade de São Paulo. 2014.  
238 Outros intelectuais nascidos em Angola, como Joaquim Dias Cordeiro da Matta (1857-1894), já tinham 

realizado estudos sobre o kimbundu em Angola. Não obstante a valorização do kimbundu em sua obra, a 

abordagem do autor argumenta no sentido de mostrar que em Angola também havia indivíduos 

“civilizados”, capazes de realizar estudos partindo de princípios ocidentais sobre as línguas locais, assim 

como um europeu. Ambivalências como esta permearam os escritos dos “filhos do país” até o início do 

século XX. Ciente disso, o MNIA se distanciava desta abordagem. 
239 PINTO, Alberto Oliveira. História de Angola. Da pré-história ao início do século XXI. Lisboa: Mercado 

de Letras Editores, 2015, pp. 668-672. 
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Antes de analisá-las, importa saber as publicações dos estudantes de Angola na 

primeira fase da Mensagem: 

AUTORES DE ANGOLA NA MENSAGEM (1948-1952) 
 

Título Natureza Autor Extensão Localização 

Os colonizadores do século 

XX Ensaio Alda Lara pp. 2-10 Circular Mensagem - no. 1 - Julho - 1948 

Exortação Poema 

Alexandre 

Dáskalos pp. 12-13 Circular Mensagem - no. 1 - Julho - 1948 

Canção de embalar meninos 

pretos Poema António Neto p. 14 Circular Mensagem - no. 1 - Julho - 1948 

Meio dia em Luanda Poema 

Jorge Pinto 

Furtado pp. 14-15 Circular Mensagem - no. 1 - Julho - 1948 

Regresso Poema Alda Lara pp. 17-18 Circular Mensagem - no. 1 - Julho - 1948 

Excerto da palestra 

Restauração de Angola Ensaio António Neto pp. 1-4 

Circular Mensagem - no. 4,5,6 - Outubro-

Novembro-Dezembro - 1948 

O que é S. Tomé Poema 

Alexandre 

Dáskalos pp. 5-6 

Circular Mensagem - no. 4,5,6 - Outubro-

Novembro-Dezembro - 1948 

Os mortos perguntam  Poema António Neto pp. 10-11 

Circular Mensagem - no. 4,5,6 - Outubro-

Novembro-Dezembro - 1948 

Buscando o rumo Poema 

Alexandre 

Dáskalos pp. 15-16 Circular Mensagem - no. 7 - Janeiro - 1949 

Rumo Poema Alda Lara p. 5 

Circular Mensagem - no. 8, 9, 10 - Fevereiro, 

Março, Abril - 1949 

0 5 10 15 20 25 30

Angolana

Cabo verdiana

Moçambicana

São Tomeense

Guineese

Portuguesa

Publicações por local de proveniência nos números 
e separatas da Mensagem (1948-1952)

Gráfico 1 – Publicações por local de proveniência nos números e 

Separatas da Mensagem (1948-1952) 
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Pulso Poema António Neto p. 5 

Circular Mensagem - no. 11 - maio a dezembro- 

1949 

Poema Poema 

Alexandre 

Dáskalos p. 11 

Circular Mensagem - no. 11 - maio a dezembro- 

1949 

Afonso, o quiôco Poema Almeida Santos p. 24 

Circular Mensagem - no. 11 - maio a dezembro- 

1949 

Poema Poema António Neto p. 28 

Circular Mensagem - no. 11 - maio a dezembro- 

1949 

Literatura Negra e seus 

Problemas Ensaio 

Mario Pinto de 

Andrade pp. 3-5 Circular Mensagem - no. 12 - Janeiro a Julho - 1951 

A decadência na poesia (I) Ensaio António Neto pp. 6-10 Circular Mensagem - no. 12 - Janeiro a Julho - 1951 

A literatura negra e os seus 

problemas (II) Ensaio 

Mario Pinto de 

Andrade pp. 14-17 Circular Mensagem - no. 13 - Janeiro - 1952 

  

 

 

 Os autores de Angola que mais publicaram na primeira fase da Mensagem foram 

Antonio Neto (quatro poemas e dois ensaios), Alexandre Dáskalos (quatro poemas), Alda 

Lara (dois poemas e um ensaio) e Mario Pinto de Andrade (um ensaio dividido em dois 

números). Os três provinham de famílias de colonos brancos instaladas em Angola. Em 

seus relatos de memória, Sócrates Dáskalos - irmão de Alexandre Dáskalos e membro 

fundador da CEI - relata em suas memórias que os três autores se encontravam para 

partilhar suas percepções políticas, apesar das divergências: 

 

No seio da CEI, os grupos com opções políticas divergentes não se digladiavam abertamente; 

reuniam-se entre si, isto é, os componentes de um grupo reuniam-se entre si em pequenos círculos. 

Era frequente o António Raul Simões Neto, o Alexandre Dáskalos, o Júlio Pequito e a Alda Lara 

reunirem-se em casa da Maria Alice Bordalo Pereira e falarem abertamente das suas “políticas” 

apesar das divergências ideológicas do grupo, pois a Alda e a Maria Alice eram fervorosas 

católicas e os restantes eram fiéis adeptos de Lenine240.  

 

 A atividade política nos meios de oposição ao regime levada a cabo pelos 

associados da CEI de Lisboa era conhecida pela PIDE, que reconhecia seu potencial de 

articulação e agitação, conforme mostra a descrição de um dos estudantes do grupo: 

António Raúl Simões Neto tem 24 anos de idade, solteiro, Estudante da Faculdade de Ciências (...) 

natural da Freguesia de Na. Sa. do Carmo, concelho de Luanda (...).  

 
240 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa dos Estudantes do Império. Fundação e primeiros anos de vida. Lisboa: 

Câmara Municipal de Lisboa, 1993, p. 10 

Tabela 1: Autores de Angola na Mensagem (1948-1952) 
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Na casa onde habita é considerado pessoa correcta e de bons tratos. Usa, está claro, de correcção 

e de mesurice, para criar ambiente favorável a propaganda de suas ideias comunistas, pois é um 

dos principais chefes do MUD Juvenil e, segundo me informaram, já esteve preso nesta Polícia. 

Tem empregado todos os esforços para entrar para a Direcção da Associação dos Estudantes da 

Faculdade de Ciências, certamente para melhor infiltrar e espalhar as suas ideias comunistas, mas 

ainda não conseguiu esse seu grande desiderato (...).241 

 

As posições políticas se fazem sentir na produção literária destes autores de forma 

muito contundente. Foi publicado no décimo segundo número da Mensagem, em 1951, 

um ensaio de António Neto destinado a outro periódico literário, no qual o autor critica a 

escolha constante da temática da decadência nos poemas publicados na revista, 

considerando-os “irresponsáveis e egoístas”, além de rasos242. Pelo cruzamento das 

menções aos autores da publicação, foi possível identificar que se tratava da revista 

Távola Redonda (1950-1954), publicação que buscava se contrapor à tendência vigente 

de se tecer uma literatura marcada por temas sociais, para criar poesia “pura e 

verdadeira”243.    

 A opção por temáticas sociais acompanhou Antonio Neto na Mensagem, como é 

possível perceber no poema que segue: 

 

Canção de embalar meninos pretos 

“Para ser cantado por um macio coro de anjinhos com um fundo de música de violino e órgão 

litúrgico, muito suave. Às vezes ouve-se um soluço, mas isso não é da partitura...” 

O negro já não é fera 

Nem curiosidade de feira... 

O negro já não assusta 

Nem diverte 

As grandes crianças brancas... 

(Pelo menos de pele branca...) 

O negro hoje é bom, 

E é sério, 

Não ri... 

O negro, hoje, trabalha, 

Calado e certo como uma máquina... 

Sai à pesca do atum 

E às vezes morre no mar... 

 
241 PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2538, fl. 292. 
242 NETO, Antonio. “A decadência na poesia (I)”. Circular Mensagem, no. 12, Janeiro a Julho, 1951. 
243 MOURÃO-FERREIRA, David - "Notícia sobre a Távola Redonda" in Estrada Larga 3, p. 392. 
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(E é uma maçada, 

Porque os contratados são poucos...) 

E corta o céu de lado a lado com a enxada... 

E às vezes leva pancada...244 

 

Composto por versos brancos e livres é possível identificar na segunda metade do 

poema um tom de denúncia social da exploração do trabalho (“E corta o céu de lado a 

lado com a enxada.../E às vezes leva pancada...”), não obstante trabalhe “como uma 

máquina”. Entretanto o poema traz ainda elementos marcadamente racistas: nos versos 

“O negro já não assusta/ Nem diverte/ As grandes crianças brancas.../ (Pelo menos de 

pele branca...)”, é perceptível uma associação entre fenótipo e personalidade, entre cor da 

pele e moral, uma vez que as crianças grandes (adultos?) que tinham pele branca antes se 

assustavam e riam com o negro.  

Cabe também assinalar que o negro retratado em “Canção de embalar meninos 

pretos” não possuí vontade própria, tampouco exprime reação ou sentimentos. Vai sendo 

conduzido de um espaço a outro e respondendo aos estímulos que sofre. Nos versos 

centrais do poema subjaz uma noção de progresso moral por meio do trabalho (“O negro 

hoje é bom,/ E é sério,/ Não ri.../ O negro, hoje, trabalha,/ Calado e certo como uma 

máquina...”). O trabalho como elemento de progresso e regeneração dos africanos está 

expresso desde o Regulamento do Trabalho dos Indígenas (1899), primeira legislação do 

trabalho específica para os territórios coloniais e se acentuou com o Ato Colonial (1930), 

persistindo até o fim da legislação do trabalho, em 1961.  

Agregada ao trabalho estava a noção de progresso, quer seja o suposto progresso 

do negro, como expressa o poema de António Neto, quando se trata do desenvolvimento 

da modernidade, calcada em valores ocidentais etnocêntricos dando contornos de 

desigualdades às diferenças e colocando as formas de cultura e de conhecimento 

originárias do continente europeu como as únicas válidas. Exemplo disso consta no 

“Excerto da palestra Restauração de Angola”, também de sua autoria, que a despeito do 

seu título é uma coletânea de anedotas racistas, na qual é narrada uma passagem que o 

indígena senta em cima de um bilhete para silenciar seu conteúdo ao colono, como uma 

forma de escárnio da oralidade245.  

 
244 NETO, Antonio. “Canção de embalar meninos pretos”. Circular Mensagem. No. 1, Julho, 1948. 
245 NETO, Antonio. “Excerto da palestra Restauração de Angola”. Circular Mensagem, no. 4,5,6, Outubro-

Novembro-Dezembro, 1948. 
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A caracterização estabelecida por António Neto ao retratar o indígena como o 

“selvagem” se mantém, ainda que sem o tom de deboche, na palestra “Os colonizadores 

do século XX” proferida por Alda Lara para acolher os calouros associados à seção de 

Angola da CEI, por ocasião do início do ano letivo de 1948. Ela ressalta as 

responsabilidades que eles possuíam como jovens estudantes de continuar a empreitada 

colonial iniciada pelos seus pais e avós246, evidenciando que ao seu ver firmar 

compromissos e laços com Angola significava ter como ponto de partida o projeto de 

colonização. 

A autora insiste na importância de regressar à terra natal após a conclusão do curso 

universitário e tomar parte no “processo civilizatório” do país a partir das competências 

profissionais, afirmando que Angola como um todo está passando por um processo de 

expansão do progresso247. Nas páginas seguintes, um colega não se conteve e comentou 

que a palestra contém “um certo exagero de optimismo na descrição da actual vida de 

Angola (Alda Lara fala em ‘estradas asfaltadas’, quando o que lá há são algumas ruas 

asfaltadas em duas ou três cidades...) ”248. Este “exagero” deve ser examinado junto aos 

deboches das questões com que os colonos se deparavam perante os metropolitanos: por 

um lado, a necessidade de se diferenciar dos indígenas, tidos como inferiores pela 

colonização, daí a necessidade de se criar o estereótipo, no qual a postura do não europeu 

é encarada como non sense. Por outro lado, há a necessidade de afirmar que está em curso 

uma progressiva modernização do espaço colonial, a fim de torna-lo como aceitável para 

um europeu, e não apenas o local dos “silvícolas”. 

Uma percepção distinta do indígena é apresentada por Alexandre Dáskalos, o 

único autor de Angola desta geração a ser publicado pela coleção Autores Ultramarinos, 

em uma compilação póstuma de seus poemas no volume Poesia (1961). Alfredo 

Margarido adverte que a poesia de Dáskalos “não chega a se concretizar numa realização 

estética apurada”, entretanto, diferentes dos pares de sua geração, “trata-se de um poeta 

consciente dos significados das vivências angolanas”249. Diferente dos autores 

mencionados, que encaram as questões relativas à África e de forma mais particular, à 

Angola, com um olhar externo, quase descolado da experiência local, Alexandre Dáskalos 

 
246 Circular Mensagem, no. 1, Julho – 1948. 
247 Idem. 
248 “Serviços de cultura – noticiário”. Circular Mensagem, no. 1, Julho, 1948. 
249 MARGARIDO, Alfredo. “A poesia de Alexandre Dáskalos”. Estudos sobre literaturas africanas das 

nações de língua portuguesa. Lisboa: A regra do jogo, 1980, pp. 251-255. 
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se destaca por apontar questões que recaem sobre os africanos – especificamente, os 

“indígenas” – e que figuram como alheias à experiência dos colonos.  

Um bom exemplo desta sensibilidade pode ser encontrado no poema “O que  é S. 

Tomé”, publicado na Mensagem em 1948. É a única escritura publicada no periódico em 

sua primeira fase que trata da questão do trabalho contratado, tema muito em voga no 

período, sobretudo após a apresentação do relatório do capitão Henrique Galvão à 

assembleia nacional (1947), apontando sua implicação direta ou indireta sobre os 

alarmantes indicadores sociais de Angola250.  

Composta por versos livres, a primeira parte de “O que  é S. Tomé” retrata o 

momento da partida para São Tomé, que se estende pelo poema com o refrão “Calção e 

boné/ boné e calção/ cabelo rapado/ dinheiro na mão...”, assinalando as muitas vezes que 

se ia trabalhar na ilha, não obstante os perigos que o contratado passava e a necessidade 

constante de proteger a si mesmo e aos seus bens nas roças, destacado pela repetição do 

termo “cuidado”, enfatizando o clima de tensão e a vulnerabilidade dos contratados de 

Angola que iam trabalhar em São Tomé: 

Eu vi S.Tomé! 

 

Cuidado com o branco  

que anda por lá...  

Não sejas roubado,  

Cuidado! Cuidado!  

 

Vale notar que a estrofe em questão é precedida por outra que contém apenas um 

verso “Eu vi S. Tomé!”, que remete à dimensão da vivência e ao apóstolo Tomé, que só 

acredita na ressureição após a aparição de Cristo diante dele próprio. Essa analogia com 

o texto bíblico reforça o sentido da experiência no poema, quase como se assinalasse que 

 
250 O relatório do capitão Henrique Galvão, apresentado a assembleia nacional em 1947 mostrava que o 

sistema de trabalho contratado praticado em Angola tinha responsabilidade, direta ou não, sobre os 

alarmantes indicadores sociais, a saber, a taxa de mortalidade infantil na casa dos 60% e a dos acidentes de 

trabalho atingindo os 40%. A população “indígena” fugia de Angola para escapar da obrigação de ter que 

trabalhar em condições que incluíam salários baixíssimos, falta de alimentação e até mesmo castigos 

corporais. Até então homem próximo do regime salazarista, perturbado com o cenário que vira Henrique 

Galvão registrou: “sob certos aspectos, a situação é mais grave do que a criada pela escravatura pura”. 

GALVÃO, Henrique. “Algumas passagens do relatório de Henrique Galvão, de 22 de janeiro de 1947, 

sobre os problemas nativos nas Colônias Portuguesas...”. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04356.001.004#!2 , Consultado em 16/07/2015. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04356.001.004#!2
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a situação em São Tomé é de tamanha violência que apenas sendo vivida seria possível 

conhecê-la realmente251. 

A segunda parte do poema trata do processo de desenraizamento e de progressiva 

perda da identidade dos contratados, provocada pelas longos e sucessivos contratos em 

São Tomé. 

O sítio da minha embala 

Aonde fica, afinal? 

 

A terra que é nossa, 

cheira, 

 E pelo cheiro se sente... 

A minha língua não fala 

A língua da minha gente 

 

Pelo exposto, fica claro que Alexandre Dáskalos tinha uma percepção muito 

diferente dos efeitos da modernidade para os “indígenas” da expressa pelos seus colegas. 

Enquanto nos escritos de Alda Lara e de António Neto argumentos sobre a inferioridade 

e os desvios de caráter dos negros se mesclam aos da necessidade de sua tutela pelos 

brancos, que seria conferida com o aprofundamento da missão civilizatória, Alexandre 

Dáskalos nota como a estruturação da situação colonial age de modo a desintegrar as 

sociedades africanas de Angola, como assinalado no poema ao ressaltar a perda de terra 

e o progressivo descompasso na língua falada pelos longos anos da migração forçada. “O 

que é S. Tomé” não apresenta nenhum suposto benefício aos indígenas. Como exposto, 

essas preocupações foram pautadas especificamente pela OSA, o que aponta para a 

importância dessa experiência para a formação política entre alguns membros da CEI. 

Com preocupações e enfoques bastante distintos dos apresentados, foi publicado 

na primeira fase da Mensagem o ensaio “A literatura negra e seus problemas” de autoria 

de Mário Pinto de Andrade. Trata-se de uma resposta à conferência que Tomé das Neves 

professou em Luanda acerca da “Literatura Negra”, na qual tratou como algo menor “a 

 
251 “Um dos Doze, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, 

então, lhe disseram: “Vimos o Senhor!” Mas ele lhes disse “Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos 

e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão ao seu lado, não crerei”. Oito dias depois, 

achavam-se os discípulos, de novo, dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, 

pôs-se no meio deles e disse: “A paz esteja convosco!” Disse depois a Tomé: “Põe teu dedo aqui e vê 

minhas mãos! Estende tua mão e põe no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê!” Respondeu-lhe Tomé: 

“Meu senhor e meu Deus”. Cf: Bíblia de Jerusalém, João 20: 24-29. Referências bíblicas são recorrentes 

nos poemas de Dáskalos, como em “Carta”. Vide: DASKALOS, Alexandre. Poesia. Lisboa: autores 

Ultramarinos, 1961. 
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literatura contista e verbalista do negro de África”252. Mário Pinto de Andrade 

problematiza o que o palestrante entendia por “literatura negra”, dela distinguindo a 

literatura oral, transmitida por “profissionais, autênticos arquivos humanos”, que 

contempla a tradição da poesia e do conto253. E não deixa de lado a literatura negra escrita, 

ressaltando que precisam ser considerados aqui tanto os autores africanos como os 

provenientes das Américas.  

Na segunda parte do artigo, Mário Pinto de Andrade mostra como mesmo na 

América a dimensão da oralidade teve grande importância na constituição da literatura 

negra escrita ao recuperar as spiritual songs, segundo ele, precursoras de uma tradição de 

poesia escrita que data da segunda metade do século XVIII. A partir destes primeiros 

passos, mostra como no início do século XX emerge uma literatura negra norte-americana 

que propunha: 

(...) o regresso às fontes africanas, o estudo dos heróis negros e episódios heroicos da história 

americana, a propaganda de protesto, o tratamento de temas populares, tudo isto e uma auto-

realização negra mais sincera e profunda, vão constituir a essência do movimento do ‘Novo 

Negro’254.   

 

Também são lembrados no ensaio autores americanos da época, como Langston 

Hughes, além de autores cubanos que considera como autores de literatura negra, ao 

exemplo de Alejo Carpentier e Nicolás Guillén. Sobre este último, assinala: “Guillén é 

essencialmente um poeta negro porquê da sua poesia chega até nós a inquietação do 

Homem Negro, a sua négritude (sic)”255. Vale observar que a definição de “negritude” - 

e mesmo a de “literatura negra” - proposta por Mário Pinto de Andrade não equivalem ao 

sentido usual, tal como empregado, por exemplo, por Aimé Césaire em Diário de um 

retorno ao país natal.  Nesse sentido, Francisco Soares afirma que “para Mário Pinto de 

Andrade, a ‘negritude’ é uma particular manifestação do propósito de denúncia e do 

projeto partidarizado de literatura social”256. Seja a partir da definição do intelectual de 

Angola, seja a partir da noção convencional, a negritude nunca se tornou uma corrente 

majoritária no âmbito da CEI, tendo ganhado um destaque pouco maior em fins da década 

 
252 ANDRADE, Mario Pinto de. “Literatura Negra e seus Problemas (I)”. Circular Mensagem, no. 12, 

Janeiro a Julho, 1951. 
253 Idem. 
254 ANDRADE, Mario Pinto de. “Literatura Negra e seus Problemas (II)”. Circular Mensagem, no. 13, 

Janeiro, 1952. 
255 Idem. 
256 SOARES, Francisco. “Mensagem, neo-realismo e negritude”. ROSINHA, Maria do Rosário; 

FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 48 
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de 1950, na segunda fase da Mensagem, quando o são tomense Antônio Tomás Medeiros 

esteve à frente dos serviços de cultura. 

Pelo exposto, a despeito das diferenças, é nítido impacto da literatura neorrealista 

nos jovens autores de Angola: as temáticas de sociais, fortemente impactadas pelas ideias 

marxistas e pela noção de modernização são facilmente detectáveis em sua escrita. Ao 

tratar da poesia de Alexandre Dáskalos, Alfredo Margarido afirma: 

 

Se é certo que podemos entrosá-lo numa corrente neo-realista de cunho português, parece-me 

falso, no entanto, recorrer a esta fácil solução do problema (...). Digamos que [Dáskalos] tentava 

– tentou sempre – descobrir as coordenadas fundamentais que servissem de esteio indestrutível à 

sua mesma angolanidade. 

 

Já José Luís Pires Laranjeira, propõe outro olhar sobre o tema: apesar da ausência 

das marcas do surrealismo presentes na poesia africana de língua francesa, é notável a 

atitude combativa e engajada, que marcaram de forma contundente as correntes do “afro-

americanismo, pan-negrismo, pan-africanismo (sic), negritude”257. 

De forma preliminar, parece importante considerar, a diversidade de posições 

existentes entre os estudantes de Angola no período: os quatro autores exemplificam bem 

essa diversidade, uma vez que encontramos em Alda Lara uma postura mais próxima do 

discurso oficial, ressaltando o progresso em Angola, marcado pelo apelo às questões 

sociais, ainda que a partir de um olhar conservador; Antonio Neto assinala a dimensão da 

exploração do trabalho africano a partir de uma perspectiva distanciada, observando-o a 

partir de um modelo pré-definido acerca do tema; Alexandre Dáskalos percebe a 

dimensão da exploração da mão-de-obra nativa relacionando-a com a desestruturação das 

sociedades africanas. Sócrates Dáskalos sustenta que o grupo ao qual pertenciam os três 

autores, apesar de conjugar católicos (como Alda Lara) e comunistas (como António Neto 

e Alexandre Dáskalos), “eram ardentes defensores da angolanidade e punham de parte as 

ideologias para elevarem a sua terra à escala de uma terra livre e progressista”258. Contudo 

é preciso levar em conta que parte dos jovens de Angola que compuseram a primeira fase 

da Mensagem não chegou a regressar ao seu local de origem, tendo preferido instalar-se 

definitivamente em Portugal, como António Neto. Esse dado abre caminho para refletir 

os limites e possibilidades do que significava ser um escritor de Angola e aderir às teses 

 
257 PIRES LARANJEIRA, José Luís. A negritude africana de língua portuguesa. Porto: Edições 

Afrontamento, 1995.  
258 DASKALOS, Socrates. Op. Cit. 
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do PCP, em uma altura que ser comunista não significava ser pela libertação das colônias, 

mas sim contra o fascismo. A unidade do Império não estava em questão entre os 

comunistas portugueses, que continuavam a ignorar a resolução central do V Congresso 

Pan-Africano (Manchester, 1945), se pronunciando contra o imperialismo, o capitalismo, 

o colonialismo e o racismo, defendendo de forma irrestrita o direito à soberania dos povos 

africanos. No caso específico de António Neto, talvez essas questões não tenham gerado 

um dilema, uma vez que após terminar seus estudos se instalou definitivamente em 

Portugal, sem regressar a Angola.  

 Cabe assinalar que entre os quatro autores, apenas as reflexões de Mário Pinto de 

Andrade não tratam de Angola, além de ser o único de toda a primeira fase da CEI a fazer 

referência textual a autores negros. Contudo, vale lembrar que só escreviam na Mensagem 

a esta altura os associados da CEI de Lisboa. Os membros da delegação de Coimbra 

possuíam seu próprio periódico, Meridiano (1946-1953), que contava com uma 

quantidade significativamente maior de artigos escritos por estudantes negros, tratando 

de temas que diziam respeito às questões do continente africano. É o caso dos artigos “A 

propósito do Teatro Negro de Keita Fodeba” assinado por Agostinho Neto e o poema 

“Nossa voz” de Noemia de Sousa259. No início da década de 1950, uma fração 

considerável dos estudantes da CEI ligados às atividades políticas pediu transferência de 

Coimbra para Lisboa, mudança que não chega a ser notada na Mensagem possivelmente 

em decorrência do seu fechamento pela comissão administrativa imposta em 1952. 

Entretanto, estudantes como Agostinho Neto e Lúcio Lara permaneceriam em Lisboa até 

fins dos anos 1950, publicando na revista após a sua reabertura e dialogando com novas 

gerações de calouros260.  

 

1.5 A primeira comissão administrativa 

Nos primeiros anos da década de 1950 a CEI faria frente ao regime mais uma 

vez261. Em 1950, a União Indiana expressou formalmente a pretensão de anexar o 

chamado “Estado Português da Índia”, composto pelos territórios de Goa, Damão e Diu, 

 
259 Meridiano, ano VIII, n.º 10, de Janeiro a Março de 1953. 
260 Como assenta o depoimento de Fernando Mourão. Os impactos dessas convivências serão avaliados ao 

ser examinada a segunda fase da Mensagem (1958-1960). Vide: MOURÃO, Fernando. “O contexto 

histórico-cultural da criação literária em Agostinho Neto: memória dos anos cinquenta”. In: África. Revista 

do Centro de Estudos Africanos – USP. 14-15 (I), 1991/1992, pp. 55-68.   
261 A relação dos sócios da CEI com o MUDJ e a primeira comissão administrativa será aprofundada em 

estudos vindouros da autora sobre o tema. 
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além dos enclaves de Dadrá e Nagar Aveli, contando então com considerável apoio da 

população local. O governo português reagiu prontamente, deixando clara a sua 

intransigência em qualquer tipo de negociação262. Ceder, ainda que pouco, significava 

contradizer o discurso do Portugal pluricontinental, uno e indivisível. 

 Entre as ações de contraofensiva levadas a cabo pelo governo, foi endereçada à 

CEI uma moção de repúdio às declarações do primeiro-ministro indiano Jawaharlal 

Nehru, que criticava a presença portuguesa na Índia. Pedia-se que os membros da seção 

da Índia Portuguesa a assinassem, como forma de manifestação de apoio a Portugal. 

Todos negaram, como relatou o inspetor da PIDE, José Barreto Sacchetti: 

 

Tenho a honra em informar que a Casa dos Estudantes do Império é há muito conhecida 

como alfobre de elementos que desenvolvem campanha anti-situacionista. 

Segundo consta, os componentes da “Secção da Índia” recusaram-se a assinar uma 

declaração de repúdio pelas declarações do Primeiro Ministro da União Indiana 

respeitantes ao Estado Português da Índia, alegando temerem que, mais tarde, fossem 

exercidas represálias sobre as suas famílias, no caso de uma ocupação sobre aquele 

território pelos indianos263. 

 

Somadas à conhecida adesão pela PIDE de corpos gerentes da CEI às listas do 

MUD, esta negativa parece ter sido o estopim para a instalação de uma comissão 

administrativa do governo na sede da CEI em Lisboa (1952) e, três anos depois, na 

delegação de Coimbra (1955). Ao acusar os dirigentes da associação de irregularidades 

fiscais, a comissão destituiu os postos de gerência, cortou verbas e suspendeu diversas 

atividades264. Para dirigir a CEI foram nomeados membros da Mocidade Portuguesa 

(MP), buscando conter o alastramento das ideias e posturas da oposição no seio da 

associação. Tinha início um novo período na história da Casa, no qual os sócios que 

possuíam uma percepção política contestatária aos valores do regime viram-se obrigados 

a buscar novos espaços para além do edifício no número 23 da Avenida Duque Dávila.  

 

 

 
262 BETHENCOURT e CHAUDHURI, F. e K. História da Expansão Portuguesa: último império e 

recentramento. (1930-1998).  Navarra: Círculo de leitores, 2000, volume 5. 
263 PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2538, fl. 350. 
264 A partir do cotejamento dos processos políticos individuais deverá ser possível analisar este processo a 

partir de um viés mais crítico e questionador, buscando compreender mais a fundo os meandros desse 

processo. 
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Capítulo 2: A calçada ou O passeio. Os sócios de Angola e a CEI deslocalizada nos 

anos da primeira comissão administrativa (1952-1956) 

 

Decretada em 30 de maio de 1952265, a primeira comissão administrativa foi um 

período atípico na história da Casa dos Estudante do Império (CEI). Sua instauração foi 

uma reação por parte do regime a um contexto de adesão dos seus membros mais ativos 

às propostas e manifestações dos movimentos de oposição ao establishment, entre eles o 

Movimento da Unidade Democrática (MUD) e a sua frente de juventude, o  Movimento 

da Unidade Democrática Juvenil (MUDJ), além do Partido Comunista Português (PCP) 

na clandestinidade266. 

Se na altura da fundação da CEI o estado novo via-se ameaçado diante de um 

contexto de crise política, econômica e social inflamada pelos efeitos da segunda guerra 

mundial no país, o cenário em princípios da década de 1950 era outro. Como será tratado 

adiante, foi uma conjuntura de reestruturação das bases administrativas, da legislação e 

do discurso oficial a fim de que, as mudanças promovidas fossem suficientes para a 

permanência no poder267.   

É a partir deste contexto que a comissão administrativa deve ser compreendida, 

qual seja uma resposta do regime à presença política da oposição no interior CEI, 

representada por dirigentes e sócios. Esta ação não recaiu exclusivamente sobre a Casa: 

nestes anos, outras associações acadêmicas em Lisboa também foram alvos de ações da 

PIDE com o mesmo propósito. Como exemplo, vale mencionar o caso da associação de 

estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que segundo Helder 

Martins, foi encerrada em 1950 pela PIDE268. Entretanto, o caso da CEI tinha um 

 
265 O decreto data de 30 de maio de 1952, entretanto a portaria que o instituiu é de 7 de junho de 1952. 

Diário do Governo, no. 136, 2ª. Série, 7 de junho de 1952. 
266 Aqui não está sendo desconsiderado o efeito da negativa dos sócios da Seção da Índia Portuguesa em 

assinar o abaixo-assinado enviado pelo governo contra as posições de Jawaharlal Nehru na instauração da 

comissão administrativa, mas apenas salientado o contexto político em Portugal. 
267 A alusão a emblemática sugestão das mudanças realizadas em um mundo em que sobrepesam as 

permanências foi enunciada em O leopardo pelas palavras do príncipe de Falconeri “algo muda, para que 

tudo permaneça como está”. O romance terminou de ser escrito por Giuseppe Tomasi di Lampedusa em 

1956, ano que encerra a baliza cronológica deste capítulo. Muito embora esta lembrança seja válida para 

tratar do regime, no que diz respeito a agência dos sócios da CEI na busca de alternativas para este contexto, 

o quadro é bastante distinto, como abordado nas próximas páginas. LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi di. 

O leopardo. São Paulo: Companhia das Letras, [1959] 2017. 
268 De acordo com suas lembranças, por volta de 1953 os estudantes de medicina da Universidade de 

Lisboa chegaram a fundar a Comissão Pró-Associação dos Estudantes de Medicina. Para os relatos 

detalhados desta vivência, vide: MARTINS, Helder. Porquê Sakrani? Memórias dum médico duma 

guerrilha esquecida. Maputo: Editorial Terceiro Milênio, 2001. 
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componente adicional: diferente das demais associações estudantis, ela recebeu o endosso 

do regime a fim de servir aos seu propósitos políticos e ideológicos. Assim, o 

estabelecimento de uma comissão administrativa, ainda que com justificativas oficiais 

alheias, denota que o governo estava muito ciente do afastamento dos rumos da 

associação em relação às suas expectativas. Foi por este motivo que, meses após a sua 

instauração, Manuel Sarmento Rodrigues, o então ministro do ultramar, escreveu para 

Antônio Salazar preocupado com os rumos da CEI. Na sua apreciação, segregar os 

estudantes provenientes do espaço colonial em uma associação semeava uma ameaça à 

unidade territorial do império. Melhor seria a integração de todos os estudantes, de 

Portugal e do Ultramar, num mesmo espaço de acolhida, pelo que sugeria “a organização 

dum Lar dos Estudantes Universitários de Lisboa”269, que deveria substituir a CEI. 

 A sugestão de Manuel Sarmento Rodrigues não teve maiores desdobramentos, 

uma vez que a comissão administrativa perdurou até fins de 1956 e, em janeiro de 1957, 

os estudantes retomaram a gestão270. Durante os anos da comissão administrativa, a Casa 

foi gerida pela Mocidade Portuguesa (MP), que aboliu as eleições internas e praticamente 

pôs fim às atividades culturais promovidas pela associação271,  assim como à publicação 

da circular Mensagem, dando lugar apenas à ações de apoio ao regime. Neste contexto, a 

cantina foi dos poucos organismos internos da CEI cujo funcionamento não cessou. Na 

prática, a gestão da MP procurava enquadrar a Casa nos ditames estabelecidos pelo 

Decreto-Lei 29.453 de 17 de fevereiro de 1939, que delineava a sua organização no 

espaço colonial, prevendo a criação do “Lar dos Estudantes Coloniais” em Lisboa e 

Coimbra, a fim de “um condigno alojamento, alimentação boa e económica e um 

ambiente, tanto moral quanto material conducente ao seu aperfeiçoamento material e 

espiritual”272.  

Aqui cabe lembrar que, nesta altura, a comissão administrativa foi imposta apenas 

à sede da CEI, em Lisboa. Em Coimbra, os estudantes se mantiveram na gestão da 

associação até 1955, quando o governo decretou a vigência de uma comissão 

administrativa sobre esta delegação. Neste contexto, as histórias destes dois espaços 

 
269 Carta remetida por Manuel Sarmento Rodrigues, ministro do ultramar, à António Oliveira Salazar, 

presidente do conselho de ministros, remetida em Lisboa, datada de 21 de dezembro de 1952. ANTT, AOS, 

CO, UL-20, Pasta 13, 1ª. Subdivisão. 
270 Trato deste tema e seus desdobramentos no Capítulo 4. 
271 CASTELO, Cláudia. “Casa dos Estudantes do Império: uma síntese histórica”. ROSINHA, Maria do 

Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 

2015, p. 27. 
272 Artigo 35, do Decreto 29.453 de 17 de fevereiro de 1939. In: Diário do Govêrno, n.º 40/1939, Série I de 

1939-02-17, p. 120 – 122. 
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ganham contornos ainda mais distintos, uma vez que em Coimbra foi possível manter 

prerrogativas associativas, atividades culturais e a expedição – ainda que irregular – do 

boletim Meridiano, publicação periódica dos sócios. 

 Apesar de alguns contatos com os colegas da delegação de Coimbra273, para os 

sócios da sede a CEI deixou de ser o local de referência durante os anos da comissão 

administrativa. Como atestam os estudos de Margarida Lima de Faria e Sara Boavida a 

partir das fichas de sócios de Lisboa, este foi o período da história da CEI com o menor 

número de novas adesões: em 1952 ingressaram 23 novos sócios; em 1953, o total é de 

16; para 1954, há registros de 28 novos membros; 1955 foi marcado pelo menor número 

de adesões da história da associação, com apenas 14 novos sócios e, em 1956, os registros 

chegam a 29 matrículas. A fim de servir como referência para comparação, vale assinalar 

que em 1951 afiliaram-se 65 sócios e, em 1957, com o fim da comissão administrativa e 

a retomada da gestão da CEI pelos estudantes, foi registrado o maior número de ingressos 

da história da sede, com 287 novos sócios274. 

 Além deste cenário de baixas adesões, como assinala Fernando Rosas, durante 

estes anos “há muitos sócios que saem”275 da Casa. Um exame aos ficheiros da CEI 

alinhado a dados biográficos corrobora para a compreensão do que se passou com os 

sócios de Angola. Algumas saídas se deram em decorrência do clima de perseguição 

política deflagrado após as eleições de 1948, quando o regime decretou que o Movimento 

da Unidade Democrática (MUD) passava a ser considerado ilegal. Percebendo os riscos 

que corriam frente a intensa repressão, sócios de Angola que haviam integrado o 

movimento entenderam que a melhor alternativa na altura era deixar Portugal. Foi o caso 

de Edmundo Rocha, que foi viver em Paris, e Carlos Ervedosa, que regressou a Luanda. 

Na segunda metade da década de 1950, ambos voltaram a Lisboa. Houve também aqueles 

que se afastaram da CEI e se aproximaram de outras associações acadêmicas na capital 

portuguesa. Como exemplo, cabe assinalar o caso de José Bernardino: sócio da CEI 

proveniente de Angola, nos anos da comissão administrativa, aproximou-se da 

 
273 Mário Pinto de Andrade afirma ter realizado conferências em Coimbra, que a julgar pela cronologia dos 

fatos devem ter acontecido em 1953. Nestas ocasiões, sua colega da Seção de Angola da CEI, Alda Lara, 

declamava poemas. Entretanto, apesar do contato de ambos ter acontecido pela CEI, ele considera que suas 

conferências foram atividades do Centro de Estudos Africanos (CEA). ANDRADE, Mário Pinto de; 

LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1997, p. 82-

83. 
274 FARIA, Margarida Lima de; BOAVIDA, Sara. “Os associados da Casa dos Estudantes do Império: 

breve análise sociográfica”. In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa dos 

Estudantes do Império: dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, p. 39. 
275 ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”. ROSINHA, Maria do Rosário; 

FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 20. 
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Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST) e chegou a atuar como 

representante do Instituto Superior Técnico (IST)276. Por fim, houve também quem 

estivesse descontente com os rumos impostos à CEI, não se identificava e tampouco se 

sentia representado ou acolhido na nova organização da associação e preferiu se afastar. 

Estes foram os motivos que levaram Mário Pinto de Andrade, Alda Espírito Santo, 

Francisco José Tenreiro, Amílcar Cabral e Agostinho Neto277 a descreverem a Casa nestes 

termos, no artigo “Situation des étudiants noirs dans le monde”, publicado na revista 

Présence Africaine, em 1953: 

 

Il existe un centre académique, la Maison de l’Étudiant de l’Empire Portugais, organisation 

soutenue par l’État. Elle englobe tous les étudiants portugais d’outre-mar, ce n’est pas le type 

d’association à préconiser. Elle se contente de fournir une aide aux étudiants pauvres, de leur 

donner une représentation officielle et ne va pas au delà d’une dispersion accentuée. Elle ne réunit 

pas les étudiants pour les intégrer, c’est seulement une association de suggestions isolées, réalisées 

par un groupe ou par un autre d’étudiants, sans parvenir à une unité de l’ensemble, parce quelle ne 

va pas à la rencontre des buts de la masse des étudiants278. 

 

 Perante a situação da CEI diante da comissão administrativa e a percepção pelos 

sócios de que aquele não era mais um espaço associativo de referência, o foco deste 

capítulo recai sobre a construção de alternativas nas quais sócios da CEI e, em particular, 

de Angola estiveram envolvidos, alinhavando eixos centrais deste estudo, quais sejam sua 

formação política e intelectual, sua agência sobre a paisagem política e social do espaço 

metropolitano e o alinhavamento de redes de apoio transnacional. Certamente os 

processos e contatos aqui apresentados não tem a pretensão de esgotar as dinâmicas 

 
276 MARTINS, Helder. A Casa dos Estudantes do Império. Subsídios para a História do seu período mais 

decisivo (1953 a 1961). Alfragide: Editorial Caminho, 2017, p. 83. 
277 A identificação de autoria foi realizada por Mário Pinto de Andrade. ANDRADE, Mário Pinto 

de. Amílcar Cabral. Essai de Biographie Politique. Paris: François Maspero, 1980, p. 43. 

278 “Existe um centro acadêmico, a Casa dos Estudantes do Império português, organização apoiada pelo 

estado. Ela inclui todos os estudantes do ultramar português, mas não é uma associação que deve ser 

exaltada. Ela se contenta em prestar assistência aos alunos pobres, de ofertar uma representação oficial não 

avançando para além de uma dispersão acentuada. Não reuni os estudantes com o propósito de integrá-los, 

é apenas uma associação de sugestões isoladas, que são realizadas por um ou outro grupo de estudantes, 

sem que alcance a unidade do coletivo, porque não atende aos objetivos da massa estudantil” [Tradução 

nossa]. Esta descrição foi realizada em uma passagem do artigo que trata da situação associativa dos 

estudantes africanos dos territórios sob domínio colonial português, integrando uma seção especial sobre a 

situação dos estudantes negros em diferentes regiões do globo. O artigo vinha assinado apenas como “Des 

étudiants d’Afrique Portugaise”, contudo é conhecido que a autoria do artigo é de alguns membros do CEA. 

Mário Pinto de Andrade confirma seus autores, membros do núcleo clandestino que se firmou no interior 

do CEA. Vide: DES ÉTUDIANTS D’AFRIQUE PORTUGAISE. “Situation des étudiants noirs dans le 

monde”. In: Présence Africaine, no. 14, 1953, p. 237-238. 
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analisadas, tampouco as vivências dos sócios em outros espaços além da CEI. A proposta 

aqui é, a partir do recorte e do sentido estabelecido, apresentar ao leitor nuances 

definidoras deste processo.  

Nesta senda, o Centro de Estudos Africanos (CEA) ganha especial relevo. 

Iniciativa clandestina cunhada a partir de contatos entre sócios mestiços e negros da CEI, 

as ideias e práticas forjadas a partir deste círculo ecoaram na Casa nos anos após o fim da 

comissão administrativa, pautando uma renovação dos debates em seu seio. Assim, este 

capítulo tem como escopo apresentar a construção de laços em torno da organização do 

CEA, suas propostas e funcionamento, atentando como marcadores sociais da diferença 

atravessaram a construção da memória social a seu respeito. As páginas subsequentes 

também comportam como mesmo após a desgregação do CEA, seus membros se 

mantiveram em contato e buscaram divulgar em outros espaços as percepções políticas 

alinhavadas em seu interior.  

 

2.1 O CEA: questões em torno da escrita da história 

O CEA foi um importante núcleo de formação intelectual e política em torno de 

debates acerca sobre África e o mundo afrodiaspórico, sobretudo para sócios mestiços e 

negros da CEI entre fins da década de 1940 e início dos anos 1950. O historiador que 

busca compreender suas dinâmicas se vê diante de questões metodológicas de diferentes 

ordens, imbricadas por uma característica distintiva: todo o seu período de atividades 

decorreu na clandestinidade devido aos conteúdos ali tratados, que colidiam com as 

premissas políticas e ideológicas do regime. Na entrevista que concedeu à Michel Laban 

em 2000, Alda Espírito Santo, sócia da CEI originária de São Tomé e uma das principais 

expoentes do CEA, afirmou sobre o acervo do CEA: 

Eu sei que o Mário [Pinto] de Andrade, quando saiu de Portugal, deixou sua documentação com a 

Camila, que era irmã da Noémia [de Sousa], e que, infelizmente, já morreu. Penso que a Camila 

entregou ao Mário [Pinto] de Andrade toda a documentação que eu tinha guardada. Mas agora o 

que é feito dela? Eu sei que as filhas do Mário [Pinto] de Andrade depositaram todo o espólio dele 

na Fundação Mário Soares279.  

  

 
279 ESPÍRITO SANTO, Alda; LABAN, Michel. “Entrevista com Alda Espírito Santo”. In: LABAN, 

Michel. São Tomé e Príncipe. Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 

2002, p. 70.  
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Uma busca detalhada no Arquivo Mário Pinto de Andrade no acervo da Fundação 

Mário Soares realizada para os fins desta pesquisa constatou que ele não comporta tal 

acervo280. Esta importante lacuna se soma a outra: o processo produzido pela PIDE sobre 

o CEA consta como “INEXISTENTE”, o que significa que foi perdido ou que seu acesso 

está interditado281.  

Elencadas as lacunas nos registros da época para o estudo deste círculo, cabe tratar 

do material conhecido disponível para consulta pública. Assim,  para os fins desta tese, 

as fontes consultadas para compor uma narrativa histórica do CEA podem ser agrupadas 

de duas maneiras282: a primeira compreende ensaios e poesias produzidas por seus 

membros dispersos em diferentes publicações da época, como a circular Mensagem da 

CEI, a Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola e a revista Présence Africaine. Entre 

as poesias, cabe salientar o Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa. 

Organizado por Mário Pinto de Andrade e Francisco José Tenreiro em 1953, é a única 

publicação produzida por membros do CEA na altura do seu funcionamento. Este 

primeiro conjunto abarca importantes registros que permitem aproximações com leituras, 

debates e temas que integraram o escol das reflexões gestadas no interior do grupo. 

Entretanto, o conteúdo destas fontes traz poucos dados históricos que permitem conhecer 

os itinerários da conformação do grupo.  

Esta ausência fundamental é aplacada pelo segundo conjunto de fontes históricas, 

composto por relatos de memória de alguns dos seus integrantes. Para dar contorno a esta 

característica fundamental, cabe lembrar a noção de “memórias subterrâneas”, tal como 

proposta por Michael Pollak. Percorrendo a contramão das reflexões de Maurice 

Halbwachs sobre a memória coletiva283, o autor chama a atenção para as memórias de 

sujeitos históricos ou grupos marginalizados, cuja enunciação na esfera pública tensiona 

 
280 Este acervo contém escritos de Mário Pinto de Andrade produzidos em períodos posteriores que fazem 

alusão ao grupo, entretanto não dispõe de fontes de época. Como exemplo, cabe referenciar o texto "La 

pensée politique d'Amilcar Cabral: Génèse et développement", redigido em 1982:  ANDRADE, Mário 

Pinto de. "La pensée politique d'Amilcar Cabral: Génèse et développement". Disponível em: 

http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_84315 (2022-3-7). Consultado em: 15/05/2019. 
281 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 2666, UI “INEXISTENTE”. 
282 Outras divisões metodológicas destas fontes históricas certamente são possíveis, a depender do escopo 

das questões que se pretende abordar. Contudo, para compreender o percurso histórico da associação e sua 

afirmação como um espaço alternativo à CEI para o seu círculo de frequentadores nos anos da comissão 

administrativa, esta opção metodológica parece ser a mais coerente. 
283 A partir da reflexão que Maurice Halbwachs desenvolve em:  HALBWACHS, Maurice. A memória 

coletiva. São Paulo: Edições Vértice, 1990. 



115 

 

a disputa com a memória oficial284. O caso do CEA possuí elementos que desafiam uma 

ordenação rígida e estática do embate entre o oficial e o clandestino. Gestadas a partir de 

reflexões desenvolvidas em território metropolitano, nos anos do período colonial, essas 

vivências podem ser consideradas subterrâneas: sua enunciação na esfera pública 

significava repressão; seu silenciamento poderia se traduzir em esquecimento. Entretanto, 

após as independências dos territórios africanos sob dominação colonial portuguesa, esta 

configuração conhece uma importante transformação: membros de destaque do CEA se 

tornaram lideranças políticas ou, no mínimo, personalidades de destaque em seus países 

de origem em decorrência dos papéis que cumpriram no processo de libertação do jugo 

colonial.  

Os primeiros relatos de memória destes sujeitos históricos emergiram na esfera 

pública, as referências ao CEA não são delineadas pela posição discursiva da vítima, 

marcada pelo trauma ou pelo ressentimento. Ao contrário, os testemunhos de seus antigos 

membros convergem ao enaltecê-lo em suas biografias, considerando-o como um espaço 

de formação determinante no processo de tomada de consciência da alienação colonial. 

Esta passagem é um ponto fundamental na história de lideranças políticas das lutas de 

libertação, cujo percurso individual se amalgama – e não raro, se confunde – com a 

narrativa histórica do processo de independência na sua geografia de origem. Em síntese, 

se o percurso histórico do CEA foi marcado pela condição da clandestinidade, as 

memórias sobre ele ganharam um estatuto que se aproxima da memória oficial nos 

territórios de origem de seus membros285. 

Como sustenta Michael Pollak, “o problema que se coloca a longo prazo para as 

memórias clandestinas e inaudíveis é o de sua transmissão intacta até o dia em que elas 

possam aproveitar uma ocasião para invadir o espaço público”286. Examinando o labirinto 

movediço destas memórias que emergem a partir de vivências clandestinas cujos relatos 

 
284 De acordo com Michael Pollak, estes processos são fortemente marcados pelo ressentimento dos 

marginalizados quando suas memórias vêm à tona, e não escapam de silenciamentos e esquecimentos. 

POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. In: Estudos Históricos, vol. 2, no. 3, 1989, p. 3-

15. 

285 Como exemplo levando em conta especificamente o caso de Angola, vale mencionar que o CEA 

ganhou destaque no volume I da História do MPLA (1940-1966) produzida pelo Centro de 

Documentação e Investigação Histórica do Comité Central do MPLA (CDIH), ressaltando a participação 

de Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Humberto Machado, entre outras lideranças do partido em 

suas reuniões. Cf: CDIH (Centro de Documentação e Investigação Histórica do Comité Central do 

MPLA). “O Centro de Estudos Africanos (CEA). In: História do MPLA. Luanda: CDIH, 2014. 1º. 

Volume (1940-1966), p. 106-108. 

286 POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”...Op. Cit, p. 4. 
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são transmitidos décadas após os eventos discorridos287, acontecimentos, nomes, datas e 

locais por vezes se embaralham nas lembranças, o que não é incomum em casos como 

estes. Contudo, dois enunciadores se destacam pela riqueza de detalhes na narrativa, fruto 

do seu profundo imbricamento neste processo: Mário Pinto de Andrade e Alda Espírito 

Santo. Ambos, ainda que de diferentes maneiras, serão os “fios de Ariadne” na tecitura 

da narrativa histórica aqui apresentada sobre o CEA e suas implicações288. 

Mário Pinto de Andrade é uma figura central neste processo. Junto com Francisco 

José Tenreiro, foi o responsável pelo desenho organizacional do CEA, bem como pela 

definição dos conteúdos ali abordados. Foi também o articulador de redes clandestinas de 

trocas intelectuais tecidas a partir dali. Seu mais completo relato de memória sobre o CEA 

foi concedido à Michel Laban, como parte de um conjunto de 10 entrevistas realizadas 

entre 1984 e 1987289. Na breve introdução ao livro que as reúne, Mário Pinto de Andrade: 

uma entrevista,  o entrevistador assinalou um dado distintivo: 

 

(...) apercebi-me imediatamente que o meu interlocutor, que recorria de vez em quando a uns 

apontamentos redigidos a lápis em fichas de cartolina, tinha definido de antemão e com grande 

precisão o conteúdo de cada sessão de trabalho. Por vezes, (...) ele mesmo tomava a iniciativa de 

evocar certas recordações, sem esperar pela minha pergunta...290 

 

Perante esta informação concedida por Michel Laban e levando em conta a 

dinâmica das entrevistas, fica claro o cuidadoso processo de seleção, organização e 

composição do seu relato de memória – e de uma construção ativa sobre a memória a seu 

respeito -  remontado com uma riqueza impressionante de detalhes. Mais do que registrar 

seu percurso biográfico como importante sujeito histórico, os relatos de Mário Pinto de 

Andrade comportam a preocupação de apresentar – pelo seu olhar - o ambiente social, 

intelectual e político dos círculos e geografias pelos quais transitou. Comparado a outros 

 
287 Michael Pollak identifica um tipo de dinâmica recorrente a relatos de memórias gestadas no subterrâneo: 

eles vêm à público quando os enunciadores já possuem uma idade avançada e se defrontam com a crescente 

aproximação do fim da vida, percebendo a importância dar a conhecer suas vivências clandestinas, pesando 

menos o receio da repressão. Idem, p. 5. 
288 Em menor medida, também serão utilizados relatos de outros membros do CEA, porém privilegiando 

os testemunhos de Mário Pinto de Andrade e Alda Espírito Santo. 
289 Mário Pinto de Andrade também tratou do CEA em uma entrevista concedida a Christine Messiant em 

1982. Para abordar o tema, ambas as entrevistas foram cotejadas e fica claro que a entrevista concedida a 

Michel Laban, tanto pela extensão quanto pela proposta de aprofundamento nos temas, comporta os 

aspectos apresentados na entrevista anterior e agrega a eles novos elementos. Sobre a entrevista concedida 

a Christine Messiant: MESSIANT, Christine. “Sur la première génération du MPLA: 1948-1960. Mario 

de Andrade, entretiens avec Christine Messiant (1982)”. Lusotopie. n 6, 1999, p. 185-221. 

290 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, p. VII-VIII. 
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relatos, aqui o indíviduo é estrategicamente amalgado ao cenário, de modo que o leitor 

menos atento pode confundir o seu olhar com a narrativa histórica dos seus meios. Se a 

entrevista de Mário Pinto de Andrade fosse um filme, ele não seria o protagonista. Ao 

invés disto, estaria posicionado simultaneamente atrás das câmeras e a frente delas, como 

diretor e ao mesmo tempo como uma espécie de coadjuvante de grande destaque.  

Por sua vez, os relatos de memória de Alda Espírito Santo tem uma configuração 

bastante distinta. Sua intensa atuação no CEA se deu a partir de diferentes entradas, 

contudo, a esta altura, cabe destacar que as reuniões do grupo se deram em residências da 

família Espírito Santo, onde vivia ou era assídua frequentadora. Ela, aliás, já integrava o 

círculo que deu origem ao CEA antes da participação de Mário Pinto de Andrade. De 

acordo com o seu relato, ela e Noémia de Sousa parecem ter sido as únicas mulheres a 

receberam a incumbência de apresentar um seminário no CEA.  

Diferente da postura eleita por Mário Pinto de Andrade, os relatos de Alda Espírito 

Santo na entrevista concedida em 2000 à Michel Laban para integrar o livro  São Tomé e 

Princípe. Encontro com escritores291, pelo tom e ritmo das suas falas é notável que não 

hovesse uma seleção e organização prévia do conteúdo. Cabe assinalar que esta é uma 

entrevista muito mais breve do que a realizada com Mário Pinto de Andrade. Nela, suas 

memórias irrompem mais como imagens em movimento do que como narrativa 

cuidadosamente organizada, saltando entre acontecimentos particularmente marcantes no 

seu percurso, sem que com isto se percam minúcias e elementos singelos, em um jogo 

dinâmico que pendula entre o plano aberto e o close. Aliás, em sua enunciação a riqueza 

de detalhes ganha mais destaque do que o cálculo da linearidade dos fatos.  

Em comum com os relatos de Mário Pinto de Andrade, nas memórias de Alda 

Espírito Santo a importância dos círculos em que ela esteve inscrita em diferentes 

momentos do seu percurso é uma constante. Este elemento faz com que estes dois relatos 

organizados de formas tão distintas e proferidos por sujeitos históricos com agências de 

grande importância para o e no CEA sejam fundamentais para a conformação de uma 

narrativa histórica sobre este espaço e suas redes. 

  

 
291 ESPÍRITO SANTO, Alda; LABAN, Michel. “Entrevista com Alda Espírito Santo”. In: LABAN, 

Michel. São Tomé e Príncipe. Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 

2002. 
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2.2 Origens do CEA 

Ao se recordar do período em que viveu em Lisboa, durante a década de 1940 e 

os anos iniciais da década seguinte, Alda Espírito Santo relatou a Michel Laban como se 

deram os primeiros encontros promovidos por um pequeno círculo de africanos negros e 

mestiços. A primeira destas ocasiões foi uma espécie de sarau de poesias realizado em 

1946 ou 1947, organizado na casa do seu primo Luís Espírito Santo Graça, na Rua Carlos 

Mardel, número 11, rés-do-chão 292. Originário de São Tomé assim como ela, era médico 

e dava explicações em latim. No encontro estiveram presentes, além dos dois, Amílcar 

Cabral, Ema Sena Mendes, seus primos Julieta Espírito Santo e Arlindo Espírito Santo, 

assim como ainda António Domingues293. Eventos como este se tornaram regulares e 

frequentes, dando corpo a tertúlias sobre política em sua terra natal.  

Alda Espírito Santo, assim como sua grande amiga, Noémia de Sousa, originária 

de Moçambique e frequentadora da CEI, lembrava-se com vivacidade do fascínio que o 

jovem estudante de filologia clássica Mário Pinto de Andrade suscitava nos colegas 

mestiços e negros294. Seu corpo franzino, seu ar tímido295 e trajes que Alda Espírito Santo 

descreveu como “andrajosos” em nada combinavam com o magnetismo da sua oratória 

instigante e eloquente quando dissertava sobre temas relativos à história e culturas 

africanas, um atrativo à parte para os jovens das colônias296.  

Nesta altura, Mário Pinto de Andrade habitava um quarto nas cercanias da Escola 

Politécnica, onde detinha uma pequena biblioteca que despertava a curiosidade dos 

colegas e que não tardou a se firmar como um local de encontros e empréstimos de livros 

entre os jovens africanos negros e mestiços que viviam em Lisboa. Ali, ele dava 

explicações sobre conteúdos escolares aos mais novos que frequentavam o liceu, incitava 

 
292 Ibidem, p. 71. 
293 Idem. 

294 Idem; SOUSA, Noémia de; LABAN, Michel. “Entrevista com Noémia de Sousa”. In: LABAN, Michel. 

Moçambique. Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1998, vol. I, p.  

326-331. 
295 No conjunto fotográfico disposto em Joaquim Pinto de Andrade. Uma quase autobiografia, 

organizado por Diana Andringa e Vitoria de Almeida e Sousa, a linguagem corporal retraída capturada 

nos registros, transmite a impressão de que Mário Pinto de Andrade foi um rapaz introvertido e, quiçá, 

tímido. Este indício foi confirmado pelo testemunho de seu discípulo, Carlos Lopes, que se refere ao 

mestre como “o tímido Bibi”, numa alusão ao “seu suposto nome de guerra”. Vide: Idem; ANDRINGA, 

Diana; SOUSA, Vitória de Almeida e (org.). Joaquim Pinto de Andrade. Uma quase autobiografia. 

Porto: Edições Afrontamento, 2017; LOPES, Carlos. “Bibi, o intelectual orgânico”. MATA, Inocência da; 

PADILHA, Laura (org.). Mário Pinto de Andrade: um intelectual na política. Lisboa: Edições Colibri, 

2000, p. 34. 

296 ESPÍRITO SANTO, Alda; LABAN, Michel. “Entrevista com Alda Espírito Santo”... Op. Cit, p. 71-72. 
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os companheiros com debates sobre seus territórios de origem, indicava e cedia 

exemplares do seu acervo297.  

Conforme se enredava nas páginas de autores africanos, como o romance Pleure, ô pays 

bien-aimé, do sul-africano Alan Paton298, ou caribenhos, a exemplo de Batouala, de René 

Maran299 - duas obras de fortes questionamentos acerca das violências do sistema colonial 

- se perguntava cada vez mais sobre a escolha pelo curso de filologia clássica. Tendo 

realizado o equivalente ao liceu no Seminário de Luanda, Mário Pinto de Andrade 

granjeara um bom repertório nos estudos de língua latina, o que lhe garantiu boas notas 

em latim e grego durante os primeiros anos na universidade. Tal como os demais jovens 

“assimilados” que na altura tinham a oportunidade de realizar seus estudos universitários, 

recordou-se que tinha “a ambição de ocupar um lugar na sociedade angolana” como 

professor de latim no liceu, expectativa que era também fomentada pela sua família300.  

Vale ressaltar que mais do que uma conquista individual, esta ascensão era tomada 

como um feito coletivo, que firmava mestiços e negros em espaços de poder na sociedade 

colonial. Para se ter dimensão dos significados desta alçada, o tema era pauta com alguma 

recorrência no periódico Angola, publicação noticiosa da Liga Nacional Africana (LNA), 

associação enquadrada como cultural e recreativa nas métricas do estado colonial e 

predominantemente frequentada por “assimilados”301. Em 1938, o Angola informava que 

estavam “muito adeantados (sic) os estudos para a organização (sic) de um instituto 

destinado a manter e auxiliar desde já, com bolsas, os estudantes angolanos das Escolas 

Superiores e Secundárias, que, aplicados, tenham dificuldades em prosseguir na sua vida 

académica”302. No número seguinte, o jornal divulgava que atribuíra uma bolsa à Burity 

Silva, estudante de medicina, incluindo a prestação de contas a este respeito303.  

 
297 Ibidem. 
298 O escritor Alan Paton (1903-1988) foi um ativista anti-apartheid. O título original do seu romance é Cry, 

the beloved country (1948). A data de publicação do romance indica que Mário Pinto de Andrade mantinha-

se à par dos lançamentos literário africanos. A citação do título em francês no corpo do texto reproduz a 

menção da obra na entrevista. Cf.: ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de 

Andrade... Op. Cit, p. 90. 
299 Nascido na Martinica, René Maran (1887-1960) venceu com seu romance Batouala, publicado em 1921, 

a edição daquele ano do prestigiado prêmio literário Prix Goncourt. Foi o primeiro escritor negro a ser 

galardoado com o prêmio.  
300  ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, p. 89. 
301 Sobre a LNA, consultar: RODRIGUES, Eugénia. Geração silenciada. A Liga Nacional Africana e a 

representação do branco em Angola na década de 30. Porto: Edições Afrontamento, 2003. 
302 Angola - Revista de mensal de doutrina, estudo e propaganda instrutiva, Ano V, julho e agosto de 1938, 

no. 23-24, p. 49. 
303 Angola - Revista de mensal de doutrina, estudo e propaganda instrutiva, Ano VI, setembro e outubro 

de 1938, no. 25-26, p. 10-11. 



120 

 

Entretanto, se um dos intuitos do regime ao apoiar a fundação da CEI era reforçar 

o vínculo dos jovens das elites coloniais com os repertórios do império, o percurso de 

Mário Pinto de Andrade na metrópole é um exemplo entre outros possíveis do efeito 

contrário deste propósito. O conteúdo disciplinar oferecido nas salas de aula lhe parecia 

“elementar, muito escolar”: não abordava uma noção de filologia geral, e sequer contava 

com uma disciplina de linguística304. Instigado pelas leituras sobre África e as Antilhas 

que realizava por conta própria e ciente das limitações da grade curricular, adquiriu 

estudos de linguística africana de Marcel Cohen e Lilias Homburguer. Estes estudos 

concatenados às possibilidades de análise da filologia clássica que tomara conhecimento 

nos bancos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa despertaram em Mário 

Pinto de Andrade o interesse por desenvolver um estudo de linguística sobre o kimbundu. 

Para tal, empreendeu um levantamento nas bibliotecas e arquivos da capital do império, 

tendo como ponto de partida a Torre do Tombo305. Ali, reuniu os papéis de Joaquim Dias 

Cordeiro da Matta, “filho-do-país” atuante na imprensa de Luanda de fins do oitocentos, 

autor de um estudo para o ensino de kimbundu, a Cartilha para aprender a língua de 

Angola, concebida a partir do método de João de Deus306. Até então, o que Mário Pinto 

de Andrade sabia sobre Cordeiro da Matta havia sido transmitido em casa, pelo seu pai 

José Cristiano Pinto de Andrade, um dos fundadores da LNA, e em conversas com os 

mais velhos em Angola307. 

Este itinerário de leituras cruzadas conformando novos prismas para conceber 

problemas e questões, apontam para o que Edward Said chamou de “teoria itinerante”. 

Para este autor, ao analisar o movimento e novas apreensões das ideias, faz-se necessário 

levar em conta não apenas o contexto histórico da sua recepção, mas também a inscrição 

geográfica do leitor/receptor. Dito de outra forma, Edward Said propõe que ao tratar da 

 
304 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, p. 90. 
305 Idem, p. 89-91. 
306 Discuti os escritos de Joaquim Dias Cordeiro da Matta na imprensa de Luanda, bem com seus estudos 

de kimbundu, assinalando as ambivalências desta elite de “filhos-do-país” com o uso da língua na minha 

dissertação de mestrado: MORENO, Helena Wakim. “Itinerários da escrita: as primeiras publicações e a 

imprensa dos “filhos do país” em Luanda. In: Voz d’Angola clamando no deserto: protesto em 

reivindicação em Luanda. 376f. Dissertação (Mestrado em História Econômica). Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. 2014. f. 79-114. 

307 O estudo de Mário Pinto de Andrade, Origens do nacionalismo africano, traz reflexões sobre Cordeiro 

da Matta e o kimbundu. Mesmo se tratando de uma edição póstuma, o livro foi dedicado ao seu pai e aos 

fundadores da LNA. ANDRADE, Mário Pinto de. Origens do nacionalismo africano (1911-1961). 

Continuidade e ruptura nos movimentos unitários emergentes da luta contra a dominação colonial 

portuguesa; 1911-1961. Lisboa: Dom Quixote, 1997. 
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itinerância das ideias, é preciso atentar não apenas para quando o leitor entrou em contato 

com determinados escritos, mas também onde estas leituras foram realizadas308.  

No presente caso, tratava-se de um sujeito histórico proveniente de uma geografia 

subjugada pela ação colonial, inscrito no território metropolitano. Assim, a exemplo do 

seu círculo, Mário Pinto de Andrade comportava em si a vivência imperial de “territórios 

sobrepostos e histórias entrelaçadas”309, aqui vertidos como saberes e olhares – 

simultaneamente, ainda que em proporções assimétricas - exteriores e interiores ao seu 

território de origem e à Portugal. Esta posição o possibilitou alinhavar métodos, 

procedimentos e ideias na busca por abordagens capazes de começar a questionar as 

certezas epistemológicas então estabelecidas pelo paradigma euro-ocidental. Este 

processo de seleção, conexão e ressignificação que traduz uma nova leitura da realidade, 

corresponde ao que Said chamou de “apropriação criativa”310.  Relembrando aquele 

momento dos seus anos em Lisboa, Mário Pinto de Andrade afirmou:  

 

(...) o meu interesse pela linguística africana tinha também sido despertado através da consciência 

africana que se ia estruturando em Lisboa com os meus amigos. Os amigos da geração de Cabral 

empurravam-me para a linguística africana porque eu era um estudante de Letras. (...) Houve, 

portanto, uma coincidência entre a via de aprofundamento da consciência africana e o 

aprofundamento dos estudos de linguística311. 

 

Conforme o grupo ia ganhando coesão e densidade, começaram as trocas de 

correspondência com Alioune Diop, estabelecido em Paris como editor da revista 

Présence Africaine, o que dê certo colaborou para o alargamento dos seus horizontes de 

reflexão312. Aqui cabem algumas linhas para tratar, em contornos gerais, das origens e 

propostas políticas e culturais em torno da revista. A Présence Africaine foi fundada em 

1947, na esteira de iniciativas anteriores de estudantes antilhanos e africanos que viviam 

em Paris da década de 1930 de criar uma publicação periódica que pautasse a afirmação 

 
308 SAID, Edward. “Reconsiderando a teoria itinerante”. In: SANCHES, Manuela Ribeiro (org.). 

Deslocalizar a Europa. Antropologia, arte, literatura e história na pós-colonialidade. Lisboa: Edições 

Cotovia, 2005, p. 25-42. 
309 SAID, Edward W. “Introdução”. In: Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 

p. 22. 

310 Idem. 
311 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, p. 91. 
312 Ibidem, p. 76. 



122 

 

da identidade negra, a exemplo do ocorrido com a Légitime Défense (1932) e a L’Étudient 

Noir (1934)313. De acordo com Muryatan Santana Barbosa: 

 

No imaginário dessas revistas, já pesavam alguns elementos marcantes que seriam temas fulcrais 

da negritude francófona então nascente: a) uma visão diaspórica do negro; b) a necessidade de o 

negro se colocar como ser autêntico e sujeito de sua ação social; c) a reivindicação da liberdade 

criadora deste; d) a volta às raízes africanas. São os temas fundamentais que definiam a literatura 

negra francófona como literatura engajada nas décadas de 1940 e 1950314. 

 

 

Os membros do CEA eram assinantes da Présence Africaine e se detinham nas 

páginas dos principais intelectuais envolvidos no projeto da revista, como Aimé Césaire 

e Léopold Senghor. Liam também os expoentes do movimento Harlem Renaissance315, 

notavelmente Langstone Hughes e Richard Wright, autores antilhanos, com especial 

destaque à Nicolás Guillen, além de escritores brasileiros e autores marxistas316. 

Assim como fazia Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade mantinha 

correspondência com amigos e colegas em Luanda e estava à par das reflexões que um 

pequeno grupo de jovens, que se identificava como Movimento dos Novos Intelectuais 

de Angola (MNIA), sobre os contornos da cultura de Angola, tema que será retomado 

adiante. De acordo com Julião Soares, a Présence Africaine e o MNIA foram inspirações 

intelectuais e políticas para os jovens africanos mestiços e negros que frequentavam a 

CEI317. 

 
313 BARBOSA, Muryatan Santana. “O debate pan-africanista na revista Présence Africaine (1956-1963)”. 

In: História (São Paulo), v. 38, 2019, p. 3. 

314 Idem. 
315 Cary D. Wintz definiu o Harlem Renaissance nos seguintes termos: “The Harlem Renaissance was the 

most significant event in African American literature and culture in the twentieth century. While its most 

obvious manifestation was as a self-conscious literary movement, it touched almost every aspect of African 

American culture and intellectual life in the period from World War I to the Great Depression. Its impact 

redefined black music, theater, and the visual arts; it reflected a new more militant political/racial 

consciousness and racial pride that was associated with the term "New Negro"; it embodied the struggle for 

civil rights that had been reinvigorated by the founding of the N.A.A.C.P. and the ideology of W.E.B. Du 

Bois; and it was an aspect of the urbanization of African Americans that first attracted public attention in 

the early twentieth century with the black migration”. Cf.: WINTZ, Cary D (edit). Remembering the Harlem 

Renaissance. New York/London: Routledge, 2011, p. VII. 
316 Para um mapeamento mais abrangente destas leituras, conferir o Capítulo 3. 
317 SOARES, Julião. “Os movimentos unitários anti-colonialistas (1954-1960). O contributo de Amílcar 

Cabral”. Op. Cit; SOARES, Julião. “A ‘reafricanização dos espíritos’. O CEA e o regresso espiritual”. In:  

Amílcar Cabral (1924-1973). Vida e morte de um revolucionário africano. Coimbra: Edição do autor, 2016, 

p. 145-151. 
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Este movimento de tomada de consciência acompanhada de uma revisão sobre os 

interesses de estudo não se circunscreveu a Mário Pinto de Andrade. Com diferentes 

tônicas e acentos, ele fez parte do percurso político e intelectual deste grupo a partir de 

um espaço de debates e trocas: o CEA. Sua formação se deu a partir dos contatos entre 

estudantes mestiços e negros ligados à CEI e indivíduos e famílias considerados 

“assimilados” pelos marcadores legais do império318 que viviam em Lisboa. A Casa, 

entretanto, foi o ponto de contato fundamental a partir do qual os elementos mais 

politizados do grupo passaram a se frequentar. Mário Pinto de Andrade e Amílcar Cabral 

se conheceram nas suas dependências. Foi também por meio da CEI que ambos 

conheceram colegas associados à delegação de Coimbra nos períodos de recesso letivo, 

como Lúcio Lara e Agostinho Neto319. Este último, agraciado com uma bolsa de estudos 

concedida por missionários metodistas, transferiu seus estudos de medicina para Lisboa, 

em 1949. Com uma atuação marcante no MUDJ e estreito contato com elementos do PCP, 

a mudança de Agostinho Neto para Lisboa parece ter conferido uma dose adicional de 

ativismo político ao círculo.  

Além do mais, as manifestações cotidianas de racismo que vivenciavam na 

colônia eram potencializadas na metrópole, uma vez que ali os “pretos” e “mestiços” eram 

um grupo minoritário. Apesar de no interior da CEI seus contornos serem mais 

encobertos, o racismo também marcava presença, consoante com organização social das 

geografias que se entrelaçavam em seu interior. A este respeito, as memórias de Hugo de 

Menezes sobre a CEI neste período são incisivas. Ao se recordar dos primeiros dirigentes 

da Casa que não eram filhos de colonos, comentou: “Com o tempo, esta influência tendeu 

a ganhar corpo e com ela sobreveio a reação: os sócios de costela portuguesa, sobretudo 

os nascidos em Moçambique, sentindo-se superiores aos demais, debandaram e foram 

criar a “sua” Casa de Moçambique”320. Assim, a busca por um novo espaço para 

realizarem encontros periódicos parecia ser a alternativa mais adequada. 

Originalmente, a Casa da África despontou como entre os jovens como a melhor 

solução. Aqui faz-se necessária uma pausa a fim de explicar as origens e a presença desta 

associação em Lisboa. À sua frente estava Artur Monteiro de Castro, originário de São 

 
318 MENESES, Maria Paula. “O ‘indígena’ africano e o colono ‘europeu’: a construção da diferença por 

processos legais”. E-cadernos CES, no. 07, 2010, p. 68-93. 

319 Lúcio Lara não participou do CEA, uma vez que permaneceu em Coimbra até 1954. 
320 MENEZES, Hugo Azancot de. Percursos da luta de libertação nacional. Viagem ao interior do MPLA. 

Memórias pessoais. Lisboa: Nova Vega, 2017, p. 46-47. 
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Tomé, irmão de João Monteiro de Castro, que exerceu o posto de secretário-geral da Junta 

da Defesa dos Direitos de África (JDDA), fundada em 1912. Considerado o primeiro 

movimento africano de caráter unitarista na metrópole, a JDDA tinha como incumbência 

autoatribuída a representação na capital do império daqueles que aderiam aos seus 

princípios desde as colônias, firmando-se como um organismo de protesto e contestação 

no tom dos chamados “movimentos nativistas” vigentes no período321. Após divergências 

com José de Magalhães, diretor da JDDA, João de Castro encabeça a fundação do Partido 

Nacional Africano (PNA), em 1921, com diretrizes políticas distintas da Liga Africana, 

que surge no mesmo ano, sob o comando do seu desafeto político.  

Em poucas palavras, a Liga Africana defendia entre suas pautas prioritárias a 

estimular o “progresso da raça africana” e o fim das leis de exceção nas colônias322. Por 

sua vez, como bem demonstraram Pedro Varela e José Augusto Pereira, o programa do 

PNA ressaltava a importância de organização institucional dos indígenas dos territórios 

sob dominação colonial portuguesa em África, a colaboração com associações negras ao 

redor do globo, bem como o fim das leis de exceção323. Contudo, talvez a principal marca 

distintiva do PNA em relação à Liga Africana era o fato de que apenas indivíduos 

considerados negros e mestiços poderiam ser admitidos nas suas fileiras, uma vez que 

considerava que “a grande obra de emancipação material e moral dos africanos” só 

poderia ser levada à cabo por si próprios324. 

  Talvez esta postura política mais radicalizada da JDDA entre os movimentos 

unitaristas africanos da geração anterior tenha feito com que os componentes do jovem 

grupo pensassem que seria possível estabelecer contato e utilizar as dependências do 

edifício da Casa da África para realizarem um ciclo de encontros regulares. Agendaram 

uma reunião com Arthur de Castro, na qual foi apresentado um plano de “Estudos de 

Cultura Africana” para o ano de 1951-1952 . Com o correr da reunião, não se chegava a 

um acordo entre as partes. Conforme o relato de Mário Pinto de Andrade, na ocasião, 

Amílcar Cabral325 teria se levantado e dito: “Todos os africanos honestos devem sair desta 

 
321 ANDRADE, Mário Pinto de. Origens do nacionalismo africano (1911-1961). Lisboa: Dom Quixote, 

1997, p. 99-100. 

322 Idem, 115-120. 
323 VARELA, Pedro; PEREIRA, José Augusto. “As origens do movimento negro em Portugal (1911-1933): 

uma geração pan-africanista e antirracista”. In: Revista de História (São Paulo), n.179, a.04119, 2020, p. 

1-36. 
324 O Protesto Indígena, 21 Apud: Idem. 
325 Em seu estudo sobre a CEI, Inocência da Mata retoma uma afirmação de António Tomás Medeiros 

enunciada em uma mesa-redonda de que “a CEI era uma herança da Casa de África”. Questiona também 

um apontamento de Iva Cabral, filha de Amílcar Cabral, que seu pai e Mário Pinto de Andrade teriam 
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sala!”. Na sequência, todos os estudantes levantaram-se e deixaram a Casa da África 

Portuguesa326. Ao analisar a narrativa em torno episódio no percurso biográfico de 

Amílcar Cabral, António Tomás a caracteriza como “hagiográfica”. Ironias finas à parte, 

ele chama atenção para a sua dimensão simbólica de ruptura entre duas gerações de 

africanos atuando na metrópole327. A primeira buscava se afirmar se integrando na 

moldura imposta pela legislação colonial, defendendo a ascensão de negros e mestiços no 

império português. Já a segunda estava em busca de outras formulações que não 

passassem pela conformação em uma ordem que tinha como premissa a 

institucionalização das diferenças tornadas desigualdades.  

Mostra deste embate geracional é encontrada no poema “Sô Santo”, de Viriato da 

Cruz, um dos mais lembrados expoentes do MNIA. Caricatura da geração anterior, o 

mais-velho que dá nome ao poema é descrito nos seguintes termos “Lá vai o sô Santo.../ 

Bengala na mão / Grande corrente de ouro, que sai da lapela / Ao bolso... que não tem um 

tostão”, num jogo que o visível e a riqueza, simbolizada pelo luxo, contrasta com seus 

bolsos vazios (aquilo que permanece oculto). Nas últimas estrofes, através de Sô Santo, 

o poeta expõe o itinerário da decadência dos assimilados: “Lá vai... / descendo a calçada 

/ A mesma calçada que outrora subia / Cigarro apagado / Bengala na mão... // ... Se ele é 

o símbolo da Raça / ou a vingança de Sandu...”328. A tensão explicitada nas últimas 

estrofes não deixa margem para dúvida: ser um assimilado – sobretudo um assimilado 

que outrora teve posses como Sô Santo – é sinônimo de progresso social, ou, seria um 

 
criado em Lisboa, em 1949, a “Casa de África”. Em relação à primeira afirmação, seria necessário 

compreendê-la no contexto da fala de António Tomás Medeiros, a fim de compreender os significados a 

ela atribuídos. Já no tocando à segunda, parece ser um lapso: Amílcar Cabral e Mário Pinto de Andrade, 

integraram uma reunião com a direção da Casa da África, conforme assinalado. Vide: MATA, Inocência 

da. A Casa dos Estudantes do Império e o lugar da literatura na consciencialização política. Lisboa: 

UCCLA, 2015, p. 7, nota 1. Contudo, esta não foi a única vez em que a presença dos sócios da CEI nesta 

associação gerou um desencontro de informações: Patrícia Villen sustenta que “Cabral se torna diretor da 

Casa da África em Lisboa”, dado que diante das fontes históricas e referências bibliográficas consultada, 

parece carecer de uma revisão. Cf.: VILLEN, Patrícia. Amílcar Cabral e a crítica ao colonialismo. Entre 

harmonia e contradição. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2013, p. 127. 
326 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade. Uma entrevista... Op. Cit., 70-

71. 
327 TOMÁS, António. O fazedor de utopias. Uma biografia de Amílcar Cabral. Lisboa: Tinta-da-China, 

2007, p. 72. 
328 A breve interpretação dos versos de Viriato da Cruz não tem a pretensão de realizar uma análise literária, 

mas tomá-los como evidência de um embate de gerações, mobilizando valores e posturas na sociedade 

colonial. CRUZ, Viriato da. “Sô Santo”. In: Poemas. Lisboa: Colecção Autores Ultramarinos, 2015 [1961], 

p. 11-13. De acordo com o Dicionário Kimbundu-Português de António de Assis Jr., “Sandu” significa 

“ser espiritual”. ASSIS JR, António de. Dicionário Kimbundu-Português. Linguístico, botânico, histórico 

e corográfico seguido de um índice alfabético de nomes próprios. Luanda: Edição de Argente, Santos & 

Cia. Ltda., s/d, p. 355. 
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tipo maldição no contexto da sociedade colonial? Para a nova geração, tornava-se claro 

que novos horizontes estavam na forja. 

 

2.3 O Centro de Estudos Africanos: constituição e dinâmicas internas 

Fracassado o plano inicial, os estudantes optaram por criar o seu próprio núcleo, 

a fim de aprofundar os estudos em torno de temas e questões sobre o continente africano, 

e em particular, dos espaços sob dominação colonial portuguesa. Colocado à par do 

intento dos jovens, Januário Espírito Santo, originário de São Tomé, decidiu apoiá-los 

cedendo a casa que alugava em Lisboa para que seus filhos e sobrinhos residissem 

enquanto realizavam seus estudos na metrópole329. Ainda na altura, esta colônia não 

dispunha sequer de estabelecimentos de ensino liceal, obrigando àqueles que desejassem 

prosseguir nos estudos a emigrarem muito jovens para Portugal. A casa, localizada no 

número 37 da Rua Actor Vale, 1º. esquerdo, era dirigida por sua irmã, Andreza Espírito 

Santo, a tia Andreza, como era conhecida por todos. Apesar da acolhida da família 

Espírito Santo, naqueles anos de acirrada perseguição política deflagrada com as 

agitações em torno da candidatura do General Norton de Matos à presidência, era preciso 

muito cuidado para despistar a atenção da PIDE. Assim, ficou combinado que as reuniões 

do grupo aconteceriam aos domingos, no espaçoso salão da residência, sob o pretexto de 

almoços de confraternização, nos quais eram servidas “iguarias das ilhas”, a fim de não 

levantar maiores suspeitas330.  

As atividades do CEA no “37”, alcunha dada à residência dirigida pela Tia 

Andreza, tiveram início em 21 de outubro de 1951. À frente das atividades estavam 

Francisco José Tenreiro, na altura funcionário da administração colonial no ministério do 

ultramar, e Mário Pinto de Andrade. 

Além dos organizadores, o “núcleo duro” do CEA era composto por Amílcar 

Cabral, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto, Noémia de Sousa, Alda do Espírito Santo. 

Com o amadurecimento das reflexões conjuntas, com a exceção de Francisco José 

Tenreiro, os integrantes do “núcleo duro” conformaram o “núcleo clandestino” do CEA, 

que se distinguia por ser favorável a atuação política a partir de uma organização 

autônoma, indo além das discussões teóricas sobre África e o mundo afrodiaspórico. 

 
329 ESPÍRITO SANTO, Alda; LABAN, Michel. “Entrevista com Alda Espírito Santo” ... Op. Cit., p. 68. 
330 ESPÍRITO SANTO, Alda. “Memória de um tempo”. In: ROSINHA, Maria do Rosário; 

FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 91. 
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Também constam como integrantes do CEA Vasco Cabral, Humberto Machado, António 

Domingues, Julieta Espírito Santo, Guilherme Espírito Santo, Arlindo Espírito Santo, 

Américo Boavida, Diógenes Boavida e Maria Helena Vilhena Rodrigues331. De acordo 

com os relatos de António Tomás Medeiros, além deste grupo dos “mais velhos” havia 

também estudantes mais jovens, em idade liceal ou no início dos estudos universitários. 

Os “mais novos” assistiam as sessões, mas não recebiam a responsabilidade de apresentar 

seminários332. Na dinâmica das reuniões, no amplo salão da “37”, as cadeiras eram 

dispostas em torno de uma mesa. O recinto era ocupado a ponto de muitos assistirem os 

seminários em pé333.  

Além dos integrantes “regulares”, houve também quem tivesse frequentado o 

CEA em curtos períodos de estadia em Lisboa. Foi o caso de Joaquim Pinto de Andrade, 

irmão de Mário Pinto de Andrade, que realizava seus estudos em Roma, mas quando 

estava na capital portuguesa, se juntava aos companheiros no salão da Tia Andreza334. 

Como lembrou Alda Espírito Santo, durante os meses que Eduardo Mondlane esteve em 

Lisboa, em 1949, também se tornou frequentador do CEA, através do contato com Mário 

Pinto de Andrade335. Viriato da Cruz, embora não estivesse em Lisboa na altura, chegou 

a enviar por escrito a partir de Angola, um seminário para dar sua contribuição ao grupo.  

Ainda sobre os componentes do CEA há pontos que merecem ser examinados com 

mais vagar. O primeiro deles, a ser retomado adiante, é a presença e participação das 

mulheres no seu interior. O segundo diz respeito a frequência de brancos, fossem eles 

portugueses ou filhos de colonos. Alda Espírito Santo assinalou em mais de uma ocasião 

a participação de Maria Helena Vilhena Rodrigues no CEA, portuguesa e futura esposa 

de Amílcar Cabral. Entre as suas recordações, ela também ressalta a presença de “um 

estudante português, Plácido de Abreu, falecido em plena juventude”336. Sem citar nomes, 

 
331 Os integrantes do CEA foram identificados a partir do cotejamento entre os relatos de Alda Espírito 

Santo e Mário Pinto de Andrade. ESPÍRITO SANTO, Alda; LABAN, Michel. “Entrevista com Alda 

Espírito Santo” ... Op. Cit.; ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade. Uma 

entrevista... Op. Cit. 
332 MEDEIROS, Tomás; LABAN, Michel. “Entrevista com António Tomás Medeiros”. In: LABAN, 

Michel. São Tomé e Príncipe. Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 

2002, p. 177-180. 
333 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade. Uma entrevista... Op. Cit., p. 

73. 
334 Sobre a presença de Joaquim Pinto de Andrade no CEA, vide: ANDRINGA, Diana; SOUSA, Vitória de 

Almeida e (org.). Joaquim Pinto de Andrade. Uma quase autobiografia... Op. Cit. 
335 ESPÍRITO SANTO, Alda. “Memória de um tempo” ... Op. Cit, p. 90. 
336 Idem. 
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António Tomás Medeiros ressaltou que “o Centro de Estudos Africanos não era só para 

africanos, havia também portugueses que o frequentavam”337.   

Ambos os relatos apontam no sentido contrário do que o CEA costuma ser 

retratado, qual seja de um grupo compostos apenas por mestiços e negros. Esta imagem 

se consolidou a partir de escritos e relatos de memória de Mário Pinto de Andrade nos 

quais ele assinala apenas a participação de africanos negros e mestiços no grupo. Se até 

onde foi possível mapear ele não afirmou que a presença de portugueses e filhos de 

colonos brancos era vedada, esta presença muito diminuta foi omitida338.  

Os encontros do CEA funcionavam a partir do formato de seminários: foi definido 

um plano de trabalho com tópicos e subtópicos que deveriam ser abordados em cada 

explanação, acompanhados de bibliografia pertinente. Os responsáveis pelos seminários 

eram definidos previamente, podendo ser ministrados individualmente ou em dupla. Na 

data agendada, expunham suas reflexões, seguidas de um debate coletivo. De acordo com 

Mário Pinto de Andrade, responsável junto a Francisco José Tenreiro pela estruturação 

do formato e escolha dos temas a serem tratados, o plano de trabalho estava arquitetado 

a partir de seis eixos principais: 1) “A Terra e o Homem”; 2) “Socioeconomia africana”; 

3) “Pensamento negro”; 4) “Os problemas do Ultramar português e da restante África 

Negra”, “Como vivia o negro nas regiões autóctones de África”; 5) “O negro no mundo”; 

6) “Problemas centrais para o progresso do mundo negro”339.  

O primeiro ponto, “A Terra e o Homem”, combinava temas relativos à “geografia, 

antropologia, etnologia e história”. Já no segundo ponto, “Socioeconomia africana”, 

estavam compreendidas questões em torno da “exploração econômica e social, os 

problemas da alimentação, da mão-de-obra, da utilização da terra”340. As duas primeiras 

intervenções ficaram à cargo de Francisco José Tenreiro: “Estruturas Geográficas do 

Continente Africano” e “Estruturas Antropológicas do Continente Africano”341. Pouco 

depois foi a vez de Amílcar Cabral, que, segundo Julião Soares, apresentou o tema 

 
337 O relato de memória de António Tomás Medeiros possuí algumas inconsistências fruto do hiato entre 

as décadas que se entrepõe entre o curso dos fatos e sua enunciação. Em decorrência disto, seu testemunho 

precisa ser levado em conta com cautela adicional. Por exemplo, ele deixa implícita a participação de Lúcio 

Lara no CEA, o que não aconteceu. O cotejamento das suas afirmações com as de outros integrantes do 

grupo são indispensáveis para matizar estas nuances. MEDEIROS, Tomás; LABAN, Michel. “Entrevista 

com António Tomás Medeiros”. In: LABAN, Michel. São Tomé e Príncipe...Op. Cit., p. 178. 
338 As razões desta omissão não passariam de meras especulações sem o devido embasamento. ANDRADE, 

Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade. Uma entrevista... Op. Cit. 
339 Idem, p. 71-73. 
340 Idem. 
341 Idem, p. 74. 
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“Sistemas de culturas característicos do mundo negro-africano. Vantagens e desvantagens 

do sistema itinerante”342.  

Pelos temas das duas apresentações é possível vislumbrar a dinâmica almejada 

pelo CEA: ao designar questões que integravam o repertório de formação dos 

“seminaristas”, o movimento pretendido tinha contornos muito semelhantes àquele Mário 

Pinto de Andrade havia realizado em seus estudos sobre o kimbundu. À Francisco José 

Tenreiro, geógrafo com sólida formação e então funcionário do ministério das colônias, 

couberam temas que o possibilitavam destinar seus conhecimentos teóricos e 

metodológicos para apresentar um olhar sobre África desvencilhado dos marcadores 

ufanistas que permeavam os estudos afinados com o regime343.  

Amílcar Cabral, estudante do curso de agronomia, realizou uma operação similar 

à do seu antecessor a partir de uma posição privilegiada: sua infância e adolescência em 

Cabo Verde conferiam também a vivência em torno das situações abordadas. Suas 

indagações acerca da condução do governo colonial diante de cenários de crise social 

gerados por questões ambientais ocupavam seus pensamentos durante os anos em Lisboa. 

Mostra disso é o artigo de opinião publicado em 1949 na circular Mensagem da CEI, 

intitulado “Comentários”. Nele, Amílcar Cabrou tratou do desabamento de uma parede 

em uma entidade assistencial na Praia, que vitimou mais de 300 pessoas desabrigadas que 

estavam ali em busca de alimentos. O pouco espaço dado ao ocorrido na imprensa e o 

silêncio das autoridades na metrópole causaram-lhe uma forte impressão: notícias 

internacionais como a guerra civil na China e os desfechos iniciais da guerra fria 

obtiveram destaque. Em que pese, o acontecimento que tirou a vida de cerca de 5% da 

população da Praia mal merecera algumas linhas nos jornais da capital do império. Aos 

seus olhos, ganhava tons mais evidentes o descaso reservado aos problemas sociais do 

espaço colonial344.  

 
342 SOARES, Julião. Amílcar Cabral (1924-1973). Vida e morte de um revolucionário africano. Coimbra: 

Edição do autor, 2016, p. 147. 
343 Neste sentido, o percurso de Francisco José Tenreiro fez com que ele tivesse um percurso oposto ao dos 

demais integrantes do CEA. Mudou-se para Portugal ainda na infância e, portanto, não detinha a bagagem 

de vivências das dinâmicas sociais, políticas, culturais e econômicas em África clivadas pela situação 

colonial. Em contrapartida, sua formação como geógrafo tendo como mestre o eminente Orlando Ribeiro, 

somado ao acesso a dados e informações privilegiadas que tinha acesso no ministério das colônias, conferia 

a ele um arcabouço de formação que os demais jovens não tinham como dispor. Em poucas palavras, se os 

rapazes e moças do CEA dispunham do conhecimento de África a partir de suas vivências, Francisco José 

Tenreiro se aproximava do continente pela teoria. O encontro entre as duas vertentes está na base da 

proposta do CEA.  
344 No artigo em questão, Amílcar Cabral afirmou: “nós, caboverdeanos (sic), apesar de interessados em 

todos os problemas humanos, não podemos nem devemos descurar dos nossos próprios problemas, não 
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Na sequência destas apresentações, tiveram lugar outros dois seminários: 

“Migrações dos negros africanos, compulsivas e não-compulsivas, aculturação dos 

negros africanos”, de responsabilidade de Agostinho Neto e Humberto Machado e “Os 

conceitos de África Branca e África Negra”, elaborado e remetido em texto a partir de 

Angola por Viriato da Cruz345. Os conteúdos detalhados destes seminários não são 

conhecidos, entretanto é possível notar que eles estavam inscritos nas questões gerais que 

ocupavam seus expositores naqueles e nos anos vindouros. Para mencionar apenas um 

exemplo, Agostinho Neto publicou, em 1952, o conto “Náusea” no periódico luandense 

Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola. Em incontornável diálogo com o romance 

Náusea (1938) de Jean-Paul Sartre, as páginas que Agostinho Neto assinou, marcadas 

pela angústia existencialista compreendem, entre outros temas, a divisão da cidade a partir 

do crivo colonial: está assinalada a Luanda “asfaltada, com casas bonitas onde não moram 

pescadores” e a Luanda das “cubatas de lata de petróleo de Samba Kimôngua”. As marcas 

da diferença entre estes dois espaços se acentuam na medida em que o protagonista Velho 

João transita física e mentalmente entre um espaço e outro, percebendo como a miséria 

humana que acompanha os subjugados não os deixa, não importa o local em que 

estejam346. Apesar de não tratar propriamente migrações, o tema da divisão do espaço e 

as relações de poder colonial presentes no tema da sua exposição no CEA são elementos 

centrais no conto “Náusea”.   

Para o terceiro ponto, “Pensamento negro”, foram designadas Noémia de Sousa e 

Alda Espírito Santo. Porém, antes de adentrar os conteúdos deste tema e aproveitando o 

ensejo das apresentações de Agostinho Neto e Viriato da Cruz, cabe aqui uma pausa na 

exposição para tratar das trocas entre o CEA e o MNIA, movimento cultural que floresceu 

em Luanda em um período aproximado ao grupo do “37”. 

 

2.4 Lisboa-Luanda, percursos alinhavados: CEA e o MNIA  

 Aqueles que se dedicam à história da literatura em Angola sabem que não há como 

tratar do processo de constituição da literatura nacional angolana sem fazer menção ao 

 
esquecemos o desastre e sentimo-nos obrigados a não esquecê-lo nunca”. CABRAL, Amílcar. 

“Comentários”. Mensagem, maio a dezembro, no. 11, 1949, p. 20-23. 
345 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade. Uma entrevista... Op. Cit., p. 

75. 
346 NETO, Agostinho. “Náusea”. In: Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, a.2, no. 2-3-4, outubro de 

1952, p. 33-34. 
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Movimento dos Novos Intelectuais de Angola (MNIA). Entre os investigadores do tema, 

sobretudo entre aqueles que se dedicam à poesia angolana, centenas de páginas já foram 

escritas a este respeito. Apenas para mencionar alguns exemplos, estudiosos com 

diferentes olhares sobre a literatura angolana tais como Alfredo Margarido, Russel 

Hamilton, Manuel Ferreira, José Luís Pires Laranjeira, Jofre Rocha, Ana Paula Tavares, 

Rita Chaves, Tania Macêdo347 destacam o papel do MNIA na constituição da literatura 

angolana. Em A poética da “geração da Mensagem”, Salvato Trigo se dedica 

especificamente à análise da poesia produzida por esta geração na revista Mensagem – A 

Voz dos Naturais de Angola348. Inocência da Mata, em A Casa dos Estudantes do Império 

e o lugar da literatura na consciencialização política ressaltou o destaque que escritores 

do MNIA receberam na coleção “Autores Ultramarinos”, selo editorial da CEI349. Além 

disso, ela chama a atenção para o fato de que a publicação do movimento ter recebido o 

mesmo nome da publicação da CEI: Mensagem350. Nesta senda, cabe ainda lembrar os 

escritos de Carlos Ervedosa e Mário António Fernandes de Oliveira351, ambos sujeitos 

históricos e, posteriormente, estudiosos do movimento352.  

Entre as investigações nas áreas de história e ciências sociais que tratam da 

formação do nacionalismo angolano e da luta de libertação nacional em Angola a partir 

do percurso do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), o MNIA também 

 
347 As referências aqui apontadas não têm a pretensão de realizar um mapeamento completo do tema, mas 

dar uma amostra a respeito da pluralidade de enfoques e, ainda assim, com permanente destaque do MNIA 

neste percurso. Cabe salientar também que estes autores, via de regra, possuem outras publicações que 

assinalam o tema. Aqui seguem apenas algumas das mais relevantes. Vide: MARGARIDO, Alfredo. 

Estudos sobre literaturas africanas das nações de língua portuguesa. Lisboa: A regra do jogo, 1980; 

HAMILTON, Russel G. Literatura africana, Literatura necessária – Angola. Lisboa: Edições 70, 1981, 

vol.I.; FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa: Ministério da Cultura, 

1986, vol. II; PIRES LARANJEIRA, José Luís. A negritude africana de língua portuguesa. Porto: Edições 

Afrontamento, 1995; ROCHA, Jofre. “Geração de 50: percurso literário e sua importância na luta de 

libertação de Angola”. In: Scripta (PUCMG), v.1, no. 1, 2º. sem 1997, p. 220-225; TAVARES, Ana Paula. 

“Cinquenta anos de literatura angolana”. In: Via Atlântica, no. 3, dezembro/1999, p. 124-130; CHAVES, 

Rita. “O passado presente na literatura angolana”. In: Scripta (PUCMG), v.3, no. 6, 2000, p. 245-257; 

MACÊDO, Tania. “A presença da literatura brasileira na formação dos sistemas literários dos países 

africanos de língua portuguesa”. In: Revista Crioula, no. 5, maio de 2009, pp. 1-32. 
348 TRIGO, Salvato. A poética da “geração da Mensagem”. Porto: Brasília Editora, 1979. 
349 A coleção “Autores Ultramarinos será abordada no último capítulo desta tese. 
350 MATA, Inocência da. A Casa dos Estudantes...Op. Cit, p. 26. 

351 ERVEDOSA, Carlos. A literatura angolana. Lisboa: Editorial Minerva/Casa dos Estudantes do Império 

- Série Ensaio, 1963; ERVEDOSA, Carlos. Roteiro da literatura angolana. Lisboa: Edições 70, 1979; 

OLIVEIRA, Mario António Fernandes de. A formação da literatura angolana (1851-1950). Lisboa: 

IN/CM, 1997. 
352  Vale ainda destacar que o MNIA ainda é menção obrigatória entre os investigadores da literatura 

angolana que realizam estudos verticalizados sobre integrantes do movimento. Entretanto, ainda que valha 

a sua lembrança, a elaboração deste extenso mapeamento constituí um esforço de pesquisa à parte que foge 

do escopo desta tese. 
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é menção inescapável. Neste sentido, entre os exemplos, cabe assinalar os estudos de John 

Marcum, Jean-Michel Mabeko-Tali, Marcelo Bittencourt, Carlos Serrano, Maria Anabela 

Ferreira da Silveira, Fábio Baquero Figueiredo, René Pelissier e Douglas Wheeler353, 

além da obra História do MPLA, elaborado pelo Centro de Documentação e Investigação 

Histórica do Comité Central do MPLA (CDIH)354. Também cabe sublinhar a 

heterogeneidade de abordagens destes investigadores, com olhares e interpretações 

distintas sobre o processo histórico, mas que não deixaram de localizar o MNIA no 

panorama intelectual de fins dos anos de 1940 e início da década seguinte. 

Apresentada esta mostra do lugar do movimento entre estudiosos do tema, chega 

o momento de procurar delineá-lo brevemente. Em 1948 o poder imperial promovia, sem 

medir esforços, as comemorações em torno do Tricentenário da Restauração de Angola 

(1648), efeméride que servia de ensejo para reforçar o discurso em torno dos valores 

oficiais, apregoando e unidade e inviolabilidade do império português355. Talvez porque 

no Liceu Salvador Correia - nomeado a partir do “comandante da reconquista” - a tônica 

em torno das celebrações se fizesse sentir com particular ênfase, naquele mesmo ano um 

pequeno grupo de jovens estudantes começou a questionar o conhecimento que lhes era 

transmitido sobre Angola. Entre os membros mais ativos do MNIA, José Luís Pires 

Laranjeira destaca a participação de Viriato da Cruz, Antero Abreu, Mário de Alcântara 

Monteiro, António Cardoso, Mário António Fernandes de Oliveira e António Jacinto, que 

já não era mais estudante e atuava como uma espécie de mentor intelectual do círculo, 

sendo que o quarto que vivia se tornou o ponto de contato do pequeno núcleo356. As 

 
353 Vale enfatizar que os autores e obras aqui citados não esgotam as referências sobre o tema, mas são 

apresentados com o intuito de oferecer um panorama acerca de importantes investigações históricas ou com 

abordagem histórica que ressaltam a importância do MNIA no cenário intelectual de Angola. Cf.: 

MARCUM, John. The Angolan Revolution. The anatomy of an explosion (1950-1962). Cambridge, 

Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press, 1969, vol. I.; MABEKO-TALI, Jean-

Michel. Guerrilhas e lutas sociais - O MPLA perante si próprio (1960-1977). Lisboa: Mercado de Letras 

Editores, 2018; BITTENCOURT, Marcelo. “Estamos juntos”. O MPLA e a luta anticolonial. 742f.  Tese 

(Doutorado em História Social). Universidade Federal Fluminense. 2002; SERRANO, Carlos. Angola, 

nascimento de uma nação: um estudo sobre a construção da identidade nacional. Luanda: Editora 

Kilombelembe, 2009; SILVEIRA, Maria Anabela Ferreira da. Dos nacionalismos à guerra: os movimentos 

de libertação angolanos – 1945/1965. 532f. Tese (Doutoramento em História). Faculdade de Letras, 

Universidade do Porto. 2011; FIGUEIREDO, Fábio Barqueiro. Entre raças, tribos e nações: os intelectuais 

do Centro de Estudos Angolanos, 1960-1980. 440f. Tese (Doutorado em Estudos Étnicos e Africanos). 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia. 2012; WHEELER, Douglas; 

PÉLISSIER, René. História de Angola. Lisboa: Tinta da China, 2011. 
354 CDIH (Centro de Documentação e Investigação Histórica do Comité Central do MPLA). História do 

MPLA. Luanda: CDIH, 2014. 1º. Volume (1940-1966). 

355 Sobre as comemorações do Tricentenário da Restauração de Angola, com ênfase na propaganda do 

regime em torno da efeméride, vide: HENRIQUES, Isabel Castro. “Colonialismo e história”. Disponível 

em: https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/7815/1/WP132.pdf . Consultado em: 03/11/2019. 
356 PIRES LARANJEIRA, José Luís. A negritude africana...Op. Cit, p. 105. 

https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/7815/1/WP132.pdf
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inquietações e experimentações artísticas do grupo foram publicadas na Mensagem - A 

Voz dos Naturais de Angola, periódico publicado sob os auspícios do Departamento 

Cultural da Associação Regional dos Naturais de Angola, mais conhecida pela sigla 

ANANGOLA. Em kimbundu, An’a Ngola significa “filho de Angola”, em uma referência 

ao título da autoridade máxima do estado do Ndongo, o Ngola, onde a toponímia colonial 

“Angola” encontra suas origens. A ANAGOLA era uma associação composta 

majoritariamente por mestiços “assimilados”. 

Dito de forma sucinta, os jovens que constam como identificados com MNIA 

buscavam conhecer os aspectos históricos e geográficos, aproximando-se da pluralidade 

de culturas e línguas do território de Angola. Neste percurso, procuravam avançar para 

além daquilo que lhes era formalmente transmitido a partir das instituições vinculadas ao 

império - como o próprio liceu - para agregar um repertório próprio de conhecimentos 

sobre a sua terra natal formatado a partir do seu olhar sobre a cultura de Angola.  

Como anos depois assinalou Carlos Ervedosa, a partir dos que lhes era transmitido 

nos estabelecimentos de ensino formal, “recitavam de cor todos os rios, todas as serras, 

todas as estações e apeadeiros das linhas férreas de Portugal, mas mal sabiam os afluentes 

do Cuanza que corria ao seu lado, as suas serras de picos altaneiros, os seus povos de 

hábitos e línguas tão diversas”357. Nesta senda, procuravam se desvencilhar da alienação 

advinda do processo de assimilação colonial, assim como contrapor-se ao racismo e ao 

exotismo que marcavam o olhar imperial, cujas produções artísticas e literárias 

apresentavam o espaço sob dominação portuguesa a partir de imagens pasteurizadas, 

vagas e homogeneizadoras. Entre as produções culturais afinadas com a vertente colonial, 

pouco importava a geografia em questão, uma vez que o retrato quase nada variava: 

paisagens pitorescas, animais amedrontadores e povos caricatos eram presença 

constante358. Os anseios norteadores daqueles que se identificavam com o MNIA se 

espraiaram para além do grupo do Liceu Salvador Correia e foram expressos na música, 

principalmente pelo grupo Ngola Ritmos, sob o comando o emblemático do Tio Liceu 

 
357 ERVEDOSA, Carlos. Roteiro da literatura angolana. Lisboa: Edições 70, 1979, p. 81. 
358 HAMILTON, Russel G. “Os descobridores de Angola”. In: Literatura africana, Literatura necessária 

– Angola. Op. Cit., p. 79-90. 
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Vieira Dias359 e procurou ser traduzida no teatro pelo grupo Gexto, por Domingos Van-

Dúnem, Higino Aires e João Brás Van-Dúnem360. 

Como é possível notar tanto pela bibliografia especializada quanto pela profusão 

e ecos das suas propostas, o MNIA foi de grande importância na paisagem cultural, 

intelectual e política de Angola. Entretanto, no que concerne aos fins deste capítulo, 

interessa abordar uma dimensão muito específica do movimento, qual seja, os contatos e 

trocas entre o CEA e o MNIA, entre Lisboa e Luanda.  

Provenientes do mesmo território ou de geografias atravessadas por questões 

muito semelhantes, uma vez que também inscritas na égide do império português, os 

membros do CEA se identificavam com as propostas do MNIA. Mário Pinto de Andrade 

e Viriato da Cruz se conheciam desde os tempos da mocidade, onde as datas e lugares se 

embaralham a perder de vista. Por estes meandros irregulares, foram paisagem na 

meninice um do outro. Durante o secundário, Viriato da Cruz foi aluno do Liceu Salvador 

Correia; Mário Pinto de Andrade esteve no Seminário de Luanda. Ou seja, não foram 

colegas. Quando a família de José Cristiano Pinto de Andrade, sentindo o peso da situação 

econômica se viu forçada a mudar para os musseques, os dois se aproximaram361. Na 

iminência da partida do amigo para Lisboa, Viriato da Cruz, que padecia de uma 

tuberculose pulmonar362, estava internado no Hospital Santa Maria. Mário Pinto de 

Andrade foi visitá-lo. Este gesto se traduziu em uma espécie de pacto de amizade, cujos 

primeiros frutos foram uma correspondência mais ou menos contínua363. Assim, mesmo 

em Lisboa ele estava à par dos ímpetos que guiavam o MNIA. Noémia de Sousa também 

trocava cartas com Viriato da Cruz. Quando a poeta deixou Lourenço Marques rumo à 

 
359 MOORMAN, Marissa J. “In the Days of Bota Fogo: Culture and the Early Nationalist Struggle, 1947-

1961”. Intonations: a social history os music and nation in Luanda, Angola, from 1945 to recent times. 

Athens: Ohio Univeristy Press, 2008, p. 56-80. 

360 Domingos Van-Dúnem, antes integrante do Ngola Ritmos, assinala que a proposta para a criação do 

grupo de teatro Gexto nasceu também a partir do seu relacionamento com Abdias do Nascimento, a partir 

do movimento “Quilombo”. Esta importante lembrança aponta a abrangência dos segmentos de trocas 

culturais entre Angola e o Brasil no século XX. Vide: VAN-DÚNEM, Domingos; LABAN, Michel. 

“Encontro com Domingos Van-Dúnem”. LABAN, Michel. Angola. Encontro com escritores. Porto: 

Fundação Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. I, p. 208. 

361 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista... Op. Cit, p. 

53-54. 
362 O dado sobre a condição de saúde de Viriato da Cruz pertence à Mario António Fernandes de Oliveira. 

Vide: “Memória de Luanda (1949-1953): ‘Vamos descobrir Angola’”. OLIVEIRA, Mario Antônio 

Fernandes de. Reler África. Coimbra: Instituto de Antropologia, 1990, p. 373. 
363 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista... Op. Cit, p. 

53-54. 
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Lisboa, passou algumas semanas em Luanda, onde conheceu expoentes do MNIA que 

colocaram-na em contato com Viriato da Cruz364.  

Do mesmo modo, Agostinho Neto manteve o contato com os colegas e amigos 

quando se mudou para Portugal. Entre eles, cabe destacar suas trocas com António 

Jacinto. Ambos foram alunos do Liceu Salvador Correia e se tornaram muito próximos. 

De acordo com António Jacinto, ele e o então estudante de medicina tinham um troca 

permanente de correspondência. Entre as muitas afinidades, estavam a poesia e a 

política365. Conforme os membros do CEA estreitavam contatos e davam conta das 

afinidades políticas e culturais entre si, passavam a partilhar também os contatos das suas 

redes de afeto em Angola. Foi a partir do intermédio de Agostinho Neto que teve início a 

troca de cartas entre Mário Pinto de Andrade e António Jacinto. Nesta troca, na primeira 

carta remetida de Luanda para Lisboa datada de 1 de fevereiro de 1952, o poeta exprime 

ao universitário, a quem tratou por “Camarada”, a importância de se estreitar o contato 

entre os dois círculos: 

Penso (...) ser absolutamente necessário um mais directo contato entre nós todos que somos – sem 

vaidades – a guarda avançada dum movimento de afirmação e reivindicação que agora se esboça 

e visa interessar toda a nossa gente (...) Contato que não deve circunscrever-se ao campo teórico, 

mas também ao prático366. 

 

Se por “prático” António Jacinto pretendia designar uma atuação política que 

congregasse elementos dos dois grupos, este intuito precisou esperar mais alguns anos 

para ganhar corpo367. Contudo, se o termo (também) comportava circulação de materiais, 

correspondências e publicações autorais nas geografias dos “camaradas” do outro círculo, 

tratando-se, portanto, de uma prática intelectual, seu desejo se materializou.  

Mário Pinto de Andrade e Viriato da Cruz chegaram a trocar leituras que haviam 

realizado e que surtiram efeitos sobre ambos naqueles anos: desde Angola foi enviado um 

livro de Mahatma Gandhi, além de informações colhidas em jornais antigos de Luanda 

 
364 A PIDE estava atenta às correspondências de Viriato da Cruz. Exemplo disto, foi a interceptação da 

carta enviada à Noémia de Sousa em 27 de novembro de 1952. A correspondência foi endereçada à Rua 

Actor Vale, no. 37, 1º. Esquerdo, aos cuidados de Alda Espírito Santo. Um sóbrio bilhete que acompanhava 

à carta solicitava à remetente que o conteúdo fosse entregue à Noémia de Sousa. Apontamentos em torno 

do seu conteúdo são realizados no Capítulo 4. ANTT, PIDE-DGS, SC, SR, 1153/51, UI 2691, fl. 477-489. 
365 LABAN, Michel. “Encontro com António Jacinto”. Angola. Encontro com escritores. Porto: Fundação 

Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. I, p. 150. 
366 “Carta de António Jacinto à Mário Pinto de Andrade”, Luanda 1 de fevereiro de 1952. In: ANDRADE, 

Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista... Op. Cit, p. 189. 
367 A este respeito deve ser consultado o Capítulo 4, que aborda a saída de Viriato da Cruz de Luanda, 

passando por Lisboa e, por fim, instalando-se em Paris, onde já se encontrava Mário Pinto de Andrade. 
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que pudessem auxiliar o jovem estudante de filologia clássica em seus estudos sobre o 

kimbundu. A partir de Lisboa foram remetidos a Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre 

et Malgache de Langue Française (1948) organizada por Léopold Senghor, obra que 

tinha causado uma forte impressão nos integrantes do CEA368, além de poemas de David 

Diop369, denotando o quanto a leitura de escritos do movimento da negritude ecoavam em 

Mário Pinto de Andrade. Os materiais que Viriato da Cruz recebeu não ficaram reclusos 

à sua biblioteca: o poema “Défi a la force”, de David Diop, foi a única publicação de um 

autor da negritude na Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola370.   

Além da itinerância de leituras, também escritos produzidos por membros do CEA 

foram publicados em Luanda371. Além do já referido conto “Náusea”, Agostinho Neto 

publicou o poema “Desfile de sombras” no primeiro número da Mensagem – A Voz dos 

Naturais de Angola 372. Noémia de Sousa também ganhou as páginas da revista: na seção 

“Intercâmbio”, foram publicados seus poemas “Sangue Negro” e “Negra”373, precedidos 

de uma apresentação biográfica assinada por seu conterrâneo José Craveirinha374. 

Entre os componentes do CEA, Mário Pinto de Andrade foi o autor com o maior 

número de páginas na Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, tendo assinado duas 

colaborações: o ensaio “Questões de linguística Bantu – A posição do ‘kimbundu’ nas 

línguas de Angola” e o conto “Eme Ngara, Eme Muene”375. O ensaio linguístico sobre o 

kimbundu é sua única publicação conhecida do período que resulta dos estudos que levou 

à cabo em Lisboa. Nela, Mário Pinto de Andrade traça uma genealogia histórica das 

primeiras gramáticas e dicionários de kimbundu, mostrando como a grafia da língua foi 

sendo alterada e apontando inconsistências linguísticas nos estudos que permaneceram 

 
368 SOARES, Julião. Amílcar Cabral (1924-1973)...Op. Cit., p. 145-151. 
369 Trata-se do poeta e romancista David Mandessi Diop (1927-1960), nascido na antiga África Ocidental 

Francesa e integrante do movimento da negritude. Mário Pinto de Andrade sustenta que chegou a enviar 

mais textos para Viriato, mas não os discrimina em seu relato. ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, 

Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista... Op. Cit, p. 67. 
370 DIOP, David. “Défi a la force”. In: Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, a.2, no. 2-3-4, outubro 

de 1952, p. 36. 
371 Em fins da década de 1950 até meados da década seguintes poemas e contos assinados por integrantes 

do MNIA também foram publicados em Lisboa, sob os auspícios da CEI, no boletim Mensagem quanto na 

forma de livros, em antologias poéticas e através da coleção Autores Ultramarinos. Este ponto é abordado 

no último capítulo desta tese. 
372 NETO, Agostinho. “Desfile de sombras”. In: Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, a.1, no. 1, 

julho de 1951, p. 12 
373 SOUSA, Noémia de. “Sangue Negro”; “Negra”. Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, a.2, no. 2-

3-4, outubro de 1952, p. 41. 
374 CRAVEIRINHA, José. “Noémia de Sousa”. In: Idem. 
375 Traduzido do kimbundu pelo autor como “Eu, senhor. Eu mesmo”. ANDRADE, Mário Pinto de. “Eme 

Ngara, Eme Muene”. In: Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, a.2, no. 2-3-4, outubro de 1952, p. 

27. 
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até os escritos do missionário suíço Héli Chatelain. O autor enfatiza os avanços e a 

abrangência de seus estudos, sem deixar de lembrar também a importância do seu 

contemporâneo e “filho do país” Joaquim Dias Cordeiro da Matta, sem se esquecer das 

importantes contribuições de António de Assis Júnior376. 

O rigor com as citações, a investigação histórica assinalando o contato entre 

diferentes grupos do território então denominado “Angola” e seus efeitos no kimbundu, 

a preocupação com a devida expressão na grafia de prefixos, sufixos e fonemas, além dos 

paralelos com outros estudos de linguística africana – como o tsonga - transmitem a 

impressão de que o estudo de Mário Pinto de Andrade poderia ter sido publicado por um 

periódico especializado da época na metrópole. Aliás, o próprio autor ressaltou à Michel 

Laban que o ministério das colônias (em vias de mudança para a denominação “ministério 

do ultramar”) tinha demanda por leitores de kimbundu377. Assim, sua escolha por publicar 

o seu estudo na Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola pode ser lida como uma 

tentativa de difundir seus estudos sobre o kimbundu não em Portugal, onde quiçá poderia 

granjear um posto em alguma repartição de estudos ultramarinos, mas em Luanda, onde 

o kimbundu compunha com mais ou menos ênfase o cotidiano dos musseques e bairros 

pobres. Entre intenções e gestos, “Questões de linguística Bantu – A posição do 

‘kimbundu’ nas línguas de Angola” concretiza o intuito do MNIA, com as limitações de 

conhecimento de um estudante universitário e do espaço político, social e cultural vigente: 

conhecer e dar a conhecer a cultura de Angola.  

Retomando a abordagem proposta por Edward Said acerca da teoria itinerante, se 

é preciso levar em conta não apenas o contexto histórico, mas também a geografia na qual 

as ideias são recebidas, vale observar o percurso de construção do conhecimento, escrita 

e difusão percorrido por Mário Pinto de Andrade. Em Luanda, teve contato com o 

kimbundu no dia a dia e ouvia os mais velhos comentarem sobre os estudos de Joaquim 

Dias Cordeiro da Matta, além de conhecer António de Assis Júnior. Como estudante 

universitário em Lisboa, se apropriou dos conhecimentos alcançados no curso de filologia 

clássica para realizar uma pesquisa sobre o kimbundu nos acervos portugueses, onde o 

conhecimento produzido sobre a língua estava reunido. Suas reflexões o levaram a 

arriscar seus escritos críticos sobre o tema, publicados na revista do movimento político 

e cultural que buscava um olhar sobre seu país para além dos marcadores coloniais. Se 

 
376 ANDRADE, Mário Pinto de. “Questões de linguística Bantu – A posição do ‘kimbundu’ nas línguas de 

Angola” In: Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, a.2, no. 2-3-4, outubro de 1952. 
377 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista... Op. Cit. 
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importa a geografia da recepção, aqui, no percurso deste intelectual mediador, a geografia 

eleita para a difusão simbolicamente se mostra como o arremate dos seus compromissos 

políticos e intelectuais. Entre territórios sobrepostos e histórias entrelaçadas, Lisboa era 

percurso, enquanto Luanda foi ponto de partida e parecia ser também o de chegada. 

Por suas propostas que alinhavavam o político e o cultural fazendo frente às 

noções oficiais do regime, Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola passou a ser alvo 

da repressão e precisou ser descontinuada. Com isto, o MNIA perdeu o seu dinamismo e 

seus membros passaram a trilhar outros caminhos378. Algumas trocas foram estreitadas 

em decorrência das afinidades políticas, outras arrefeceram379. Motivado também pela 

dinâmica da repressão, o fim do CEA não tardou a chegar. 

 

2.5 As mulheres no CEA e na CEI 

Como já foi aqui demarcado, a explanação do terceiro ponto do programa de 

seminários do CEA, “Pensamento negro”, ficou sob responsabilidade de Noémia de 

Sousa e Alda Espírito Santo. Diferente do que se pode afirmar ou especular sobre os 

demais seminários, quase não há indícios sobre o seu conteúdo: Michel Laban indagou à 

Alda Espírito Santo se haviam tratado sobre música e ela afirmou não se lembrar com 

exatidão dos temas discorridos380. Aliás, a própria autoria do ponto “Pensamento negro” 

foi alvo – ainda que parcial – de esquecimento: Mário Pinto de Andrade assinalou 

inicialmente apenas Noémia de Sousa como “seminarista”, a quem descreve como uma 

espécie de “diva”381 do círculo de estudantes negros e mestiços em Lisboa. Também ele 

não detalha seu conteúdo, sendo sua única observação a este respeito é que o tema foi 

proposto a partir de uma “visão negrista” que Francisco José Tenreiro e ele cultivavam 

na altura382. Ou seja, diferente do que ocorreu com os demais pontos, suas memórias não 

 
378 ERVEDOSA, Carlos. Roteiro da literatura angolana... Op. Cit, p. 100 
379 Sobre este ponto, a efêmera constituição do Partido Comunista Angolano (PCA), formado por alguns 

dos membros mais politizados no MNIA, é abordada no Capítulo 4. 
380  ESPÍRITO SANTO, Alda; LABAN, Michel. “Entrevista com Alda Espírito Santo” ... Op. Cit., p. 69-

70. 
381 “Ela era um pouco a nossa diva, Noémia de Sousa, essa poetisa vinda de Moçambique era cortejada por 

todos nós (...)”. Vide: ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma 

entrevista... Op. Cit, p. 83. 
382 Mário Pinto de Andrade esclarece o que chamou de “visão negrista” nos seguintes termos: “O terceiro 

[tema] era o Pensamento negro: ‘negro’, você vê que há esta incidência, o problema do negro. Nós 

introduzimos talvez uma categoria que parecia, aparentemente, racial - , nós privilegiamos o negro... Para 

nós o negro era o centro de África: era uma visão negrista -, pode ver uma influência vinda de outros 

lugares”. Ibidem, p. 72. 
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se reportam ao conteúdo da apresentação da(s) colega(s), mas sim às suas pretensões ao 

propor o tema. 

Diante desta composição que tramita entre a exaltação da beleza e o esquecimento, 

cabe indagar qual o lugar das mulheres no CEA e, de forma mais alargada, na CEI, 

principal espaço associativo dos estudantes provenientes do espaço sob dominação 

colonial portuguesa. Neste sentido, as memórias de Alda Espírito Santo constituem um 

repositório precioso, uma vez que, diferente dos testemunhos de Mário Pinto de Andrade 

e de António Tomás Medeiros, ela assinala a presença - ainda que reduzida - e o trânsito 

de mulheres na casa dirigida por Tia Andreza. 

Ao ser questionada por Michel Laban sobre a sua relação com Deolinda 

Rodrigues, Alda Espírito Santo respondeu: “Conheci a Deolinda Rodrigues através do 

Amílcar [Cabral]. Antes, vou falar na Maria Helena Vilhena Rodrigues, que foi a primeira 

esposa do Amílcar Cabral”383. De acordo com seu testemunho, elas se conheceram no 

CEA e se tornaram muito amigas. Ali, começaram a ser organizados encontros com 

mulheres, nos quais, além das duas, também participavam “Noémia de Sousa, Rute Neto 

e outras”384. Apesar de não fornecer maiores detalhes, seu testemunho aponta a 

construção de uma pequena rede de trocas, apoios e afetos. Cabe assinalar que as 

mulheres são presença constante no testemunho de Alda Espírito Santo. A exemplo da 

enunciação de Maria Helena Vilhena Rodrigues, trata-se de uma opção consciente de sua 

parte, que inscreve as mulheres em espaços de forja de ideias e estratégias de contestação 

ao discurso colonial, contrapondo-se à invisibilidade a qual são relegadas. 

Quanto à Deolinda Rodrigues, Alda Espírito Santo a conheceu entre 1956 e 1958 

em uma viagem à Angola, quando a futura fundadora e presidente da Organização da 

Mulher Angolana (OMA) vivia na casa da mãe de Agostinho Neto, seu primo. No ano 

seguinte, através de uma bolsa de estudos concedida pela Igreja Metodista, mudou-se para 

o Brasil a fim de realizar seus estudos superiores, seguindo depois para os Estados 

Unidos. Um olhar sobre o percurso de Deolinda Rodrigues, hoje considerada heroína 

nacional em Angola385, auxilia a compreender um pouco mais os meandros da presença 

 
383 ESPÍRITO SANTO, Alda; LABAN, Michel. “Entrevista com Alda Espírito Santo” ... Op. Cit., p. 77. 
384 Idem. 
385 Deolinda Rodrigues (1939-1967) nasceu em Angola. Realizou seus estudos em uma escola missionária 

e, graças a uma bolsa concedida pela Missão Metodista, foi ao Brasil para cursar o ensino superior, que não 

chegou a concluir em decorrência da eclosão da guerra colonial / luta de libertação em Angola (1961). 

Migrou para ao Estados Unidos e, a partir dali regressou a Angola. Integrou o Corpo Voluntário Angolano 

de Assistência aos Refugiados (CVAAR), estabelecido em 1962, em Leopoldville. Sua história é lembrada 

pela atuação na defesa e integração das mulheres na luta de libertação do seu país. Assim como outras 

companheiras, foi vitimada por um ataque da Frente de Libertação Nacional de Angola (FNLA) ao 
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das mulheres nestes círculos pelos contrastes e convergências que ganham evidência a 

partir da comparação. Logo no início de Diário de um exílio sem regresso, livro que reúne 

escritos de Deolinda Rodrigues durante os anos de sua atividade política na luta de 

libertação de Angola, em um registro de 1956, ela ressalta a dificuldade em ser aceita nos 

meios dos movimentos de libertação pelo fato de ser mulher386.  

Ao analisar o percurso de Deolinda Rodrigues, a única mulher a ter ocupado um 

posto no comitê central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), 

Margarida Paredes se vale do conceito de “female masculinities”, preconizado por J. 

Halberstam, a fim de pensar posições de “masculinidades sem homens” e das reflexões 

de Judith Butler em Problemas de gênero, onde a autora trata gênero como uma categoria 

socialmente constituída através de processos performativos por meio dos quais são 

forjadas as “feminilidades” e as “masculinidades”387. Valendo-se destas noções, 

Margarida Paredes identifica posturas e códigos da “masculinidade” adotados por 

Deolinda Rodrigues e suas companheiras nos campos de combate durante a guerra, que 

permitiram adentrar microcosmos antes vedados a ela. São mostras desta afirmação o uso 

do uniforme militar camuflado e o treinamento militar com armamentos durante 45 dias 

com instrutores cubanos na fronteira entre Cabinda e o Congo Brazaville388. 

Diante da reflexão sobre Deolinda Rodrigues, cabe indagar os meandros que 

levaram Noémia de Sousa e Alda Espírito Santo a apresentar o seminário, e ainda, porque 

costumam ser rememoradas como as únicas mulheres a terem integrado o CEA, mesmo 

que seu percurso não esteja livre do silêncio e do esquecimento, como já salientado. Para 

tal, cabe examinar a presença das mulheres na CEI, local que possibilitou os contatos 

entre os integrantes do CEA para depois pensar na posição de Noémia de Sousa e Alda 

Espírito Santo no círculo do “37”. As próximas páginas não poderiam ter a pretensão de 

oferecer um panorama completo da situação das mulheres nestes espaços, o que foge do 

escopo deste trabalho. O que se procura aqui é pontuar algumas questões que contribuem 

para aprofundar reflexões em curso sobre o tema. 

 
Esquadrão Kamy, composto por mulheres. Em memória à Deolinda Rodrigues e às integrantes do 

esquadrão, o governo de Angola instituiu o dia 2 de março como o Dia Nacional da Mulher Angolana. 

Sobre o percurso de Deolinda Rodrigues no MPLA, ver: PAREDES, Margarida. “Deolinda Rodrigues, da 

Família Metodista à Família MPLA, o Papel da Cultura na Política”. In: Cadernos de Estudos Africanos, 

no. 20, 2010, p. 11-26. Sobre o CVAAR, consultar o Capítulo 4. 
386 RODRIGUES, Deolinda. Diário de um exílio sem regresso. Luanda: Nzila, 2003.  
387 PAREDES, Margarida. Combater duas vezes. Mulheres na luta armada em Angola. Vila do Conde: 

Verso da História, 2015, p. 121. 
388 Idem, p. 121-122. 
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No acervo da Associação Casa dos Estudantes do Império (ACEI) depositado na 

Fundação Mário Soares (FMS), há um fundo intitulado “Fotografias provenientes dos 

sócios”. Nas dezenas de registros fotográficos que concernem a história da CEI, as 

mulheres são presença recorrente: elas aparecem desde os primeiros anos nas cerimônias 

oficiais com autoridades do governo; sorridentes nos muitos registros de jantares e 

dançando nos bailes; como atletas de equipes desportivas que representavam a CEI; em 

passeios e comemorações relativas à associação; em capturas no espaço interno do 

edifício da sede; na primeira fila entre o público que assistia a palestras e intervenções na 

Casa, entre outras389. Este conjunto denota que mesmo que em proporção menor que a 

dos homens, elas eram presença constante nos eventos da associação. 

No importante levantamento realizado por Margarida Lima de Faria e Sara 

Boavida nas fichas de sócios da CEI apreendidas pelas PIDE e hoje depositadas no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo foi concluído que em Lisboa as mulheres 

representavam 21% dos sócios; em Coimbra eram 23% e, na efêmera delegação do Porto, 

elas respondiam por apenas 12% do total390. As autoras salientam que apesar do número 

de sócias ser sensivelmente menor, trata-se de um percentual expressivo e argumentam 

que este número traduz uma tendência verificada no ensino superior em Portugal: de 

acordo com Jorge Ramos do Ó, os registros da Universidade de Lisboa apontam que em 

1915 apenas 6% dos matriculados eram alunas, ao passo que no ano letivo de 1961-1962, 

elas ocupavam 42% das vagas391.  

No caso de Lisboa, a atribuição do significativo número de sócias à elevação do 

percentual de mulheres na universidade precisa examinada com mais cautela. Se é certo 

que os efeitos do contexto de transformações sociais na metrópole e nas 

colônias/províncias ultramarinas se fizeram sentir no perfil dos sócios da CEI, também é 

necessário levar em contas outras especificidades que atravessam este quadro. Como as 

próprias autoras argumentaram adiante, foi na sede onde se registrou o maior número de 

sócios que não eram estudantes, como trabalhadores da saúde, dos serviços, do comércio, 

 
389 FMS, ACEI, 1.7 Fotografias provenientes dos sócios. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_11044/p_1 . Consultado em 14/02/2019. Apesar dos esforços 

empreendidos ao longo desta pesquisa, não foi possível obter autorização para a reprodução das fotografias 

na tese.  
390 FARIA, Margarida Lima de; BOAVIDA, Sara. “Os associados da Casa dos Estudantes do Império: 

breve análise sociográfica” ...Op. Cit p. 51-52. 
391 O estudo de Jorge Ramos do Ó sobre o perfil dos estudantes da Universidade de Lisboa durante o século 

XX, intitulado “A população estudantil (1911-2000)”, é retomado por Margarida Lima de Faria e Sara 

Boavida para sustentar o argumento em pauta. RAMOS DO Ó, Jorge. Apud: Idem.  

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_11044/p_1%20.%20Consultado%20em%2014/02/2019
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funcionários públicos, entre outros. Um exame das ocupações profissionais das mulheres 

a partir dos dados dispostos nas fichas de sócios realizado para os fins desta pesquisa, 

mostra que apesar do número notável daquelas que eram estudantes universitárias, havia 

ainda as que eram estudantes do liceu e trabalhadoras, sendo as principais ocupações a de 

professora, enfermeira, datilógrafa, assistente social, entre outras. Aqui, há uma categoria 

profissional que merece destaque: “ocupação doméstica”, exercida sempre por mulheres. 

Como o campo “estado civil” das “domésticas” recebeu em todos os casos a designação 

“solteira” ou “viúva”, ficando a impressão de que se tratavam também de empregadas 

domésticas, e não necessariamente donas-de-casa392.  

Estes dados reveladores da diferença social a partir do marcador de gênero fazem 

pensar sobre as complexidades das relações de poder no interior da Casa. Cabe lembrar 

que apenas 4 mulheres exerceram cargos de direção na história da sede, sendo que entre 

os homens a marca chega a 86 sócios, com o acréscimo de que não foram exceção aqueles 

que desempenharam mais de um cargo ao longo de sua passagem pela Casa. Dito de 

forma breve, como registram as fotos e as fichas de sócias, elas de fato se faziam presente 

na associação, entretanto, ao examinar as condições da sua presença, este quadro 

apresenta outras nuances. 

Em Coimbra, onde as mulheres respondiam por quase um quarto dos associados 

(23%), apenas duas sócias chegaram a cargos de direção, frente a 74 sócios. Nesta 

delegação teve lugar um episódio digno de nota: através da interceptação de 

correspondências, a PIDE tomou ciência de um convite remetido às sócias apelando a sua 

participação em uma reunião agendada para 9 de janeiro de 1957 na associação. Seu 

conteúdo trazia os seguintes dizeres: 

 

Caríssima colega 

Há muito que esta Delegação sente a falta de uma representação constante da massa associativa 

feminina. Achamos que a única maneira de suprimir esta nódoa na nossa agremiação seria 

despertar nas nossas consócias o interesse pelos problemas da CEI, convidando-as a senti-los de 

perto e a procurar, em colaboração com o corpo dirigente, a melhor solução para eles. (...) Venha 

ajudar-nos a fazer desta Casa um verdadeiro lar de estudantes, ultramarinos ou não, que se 

interessem por questões ultramarinas. Não adie a sua intenção de colaborar conosco; não pense 

que é a única que aparecerá à reunião marcada para quarta-feira, dia 9 de janeiro de 1957, às 16 

horas, pois não será. Essa suposição aparecerá no pensamento da maioria das consócias e se todas 

 
392 O estudo de Margarida Faria de Lima e Sara Boavida não traz dados quantitativos das ocupações 

profissionais por gênero.  
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assim procederem abortará mais uma vez, e talvez pela última, o sonho de todos nós: Elevar a Casa 

dos Estudantes do Império e torná-la apta a alcançar todos os seus objetivos. – Esperamo-la pois 

cheios de esperança. A Bem da Casa – Pela direcção – O vogal – a) Manuel Rodrigues Boal.393 

 

O fato da direção de Coimbra precisar enviar uma correspondência insistindo na 

sua participação e enfatizando que outras sócias também estariam presentes, transmite a 

sensação de que talvez houvesse certo constrangimento – das sócias e dos sócios - em 

relação a sua participação em reuniões associativas. Corridos seis dias da data estipulada 

para a reunião, uma nota publicada no Diário de Coimbra com o título “Uma secção 

feminina na Casa dos Estudantes do Império” informava o público leitor: 

 

Na Casa dos Estudantes do Império, foi constituída uma Secção Feminina com a seguinte direcção: 

1ª. Diretora, Maria Angélica Pinto da Cruz; 2ª. Diretora, Sinclética Soares Vieira Dias; Secretária, 

Maria Wanda Fernandes de Freitas; vogal, Mafalda Augusta Cordeiro de Carvalho. Esta direcção 

espera que todas as estudantes ultramarinas das diferentes Faculdades da Universidade de Coimbra 

lhe prestem toda a colaboração possível no sentido de cada vez mais consolidar os laços de 

amizade e camaradagem que une as estudantes ultramarinas e metropolitanas394. 

 

A insistência de um membro da direção – homem - na presença das sócias em um 

encontro cujo intuito era a criação de uma “Seção Feminina” sugere o quão escassa era a 

participação das mulheres na delegação de Coimbra, muito embora o percentual de sócias 

seja expressivo. Em uma altura aproximada, em Lisboa também se procurou criar uma 

seção análoga: além de uma “Seção Feminina”, vislumbrava a criação de um “Lar 

Feminino”, “pelo extraordinário interesse que revestiria e pela solução que traria a muitos 

problemas da estudante ultramarina em Lisboa”395 . Cabe aventar se estas iniciativas 

foram uma tentativa de atrair mais sócias após o fim da primeira comissão administrativa 

ou se, com mais ou menos ênfase a depender do período, a participação das mulheres no 

cotidiano da associação – e não apenas nos seus eventos – era muito mais reduzida do 

que seria de se esperar.  

Para compreender esta dinâmica em seu contexto, precisa ser levado em conta o 

papel destinado às mulheres na ordenação social concebida pelo salazarismo. Irene 

 
393A correspondência não contém a data em que foi remetida ou interceptada pela PIDE, tampouco traz a 

identificação do inspetor responsável pela interceptação. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767 (Coimbra), UI 

4480, fls. 100-101. 
394 Recorte do jornal Diário de Coimbra, com data identificação de data manuscrita: 15 de janeiro de 1957. 

ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767 (Coimbra), UI 4480, fl. 96. 
395 “Programa da Direção”. In: Mensagem, a.1, no. 2, p. 11. 
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Flunser Pimentel argumenta que enquanto o discurso oficial do regime destinado aos 

homens recaía sobre a vocação política e o nacionalismo, em relação às mulheres a tônica 

incidia sobre a vocação religiosa, a família e os costumes, temas de predileção das 

publicações da Mocidade Portuguesa Feminina (MPF). Segundo a autora, ao mesmo 

tempo que a MPF promovia a recusa indelével de igualdade de direitos - o que abrangia 

a questão de gênero, condenando terminantemente o feminismo – promovia o elitismo, 

“dois conceitos que aliás não se contradiziam, mas se complementavam”396. Entre os 

muitos comportamentos reprovados no Boletim da MPF estavam os passeios noturnos; 

as idas ao cinema para assistir produções estrangeiras que promoviam comportamentos 

tidos como condenáveis; o cabelo curto e com permanente (“parecem angolanas”, 

bradava um artigo da publicação em 1945, evidenciando o racismo latente); e, claro, os 

bailes com música dançante397. Este pequeno apanhado de “más-condutas” incide 

justamente sobre as atividades e posturas assumidas pelas sócias nas atividades da Casa, 

conforme apresentado quando foi feita à menção ao conjunto de fotografias da ACEI. 

Assim, sua frequência neste espaço era em si um ato de violação dos comportamentos de 

uma “moça séria”, como dizia o Boletim da MPF.  

Aliás, as idealizações do regime sobre a CEI não compreendiam a frequência das 

mulheres à associação. Na ocasião da sua fundação, o Boletim Geral das Colônias 

publicou uma declaração entusiástica do então ministro das colônias, Francisco Vieira 

Machado, acerca da iniciativa: “A organização da Casa dos Estudantes do Império, onde 

se reúnam os rapazes [grifo nosso] vindos de vários pontos do Ultramar, era 

indispensável. (...) Era necessário reunir, agregar todos os rapazes [grifo nosso] que 

chegam à Metrópole, vindos de tôdas (sic) as colónias africanas e da Índia e Macau”398. 

Frequentar a CEI e ainda assumir cargos associativos, publicar na Mensagem, participar 

e tomar a palavra nas reuniões significava, para uma mulher, colocar-se duplamente na 

contramão do modelo preconizado pelo regime sobre o seu lugar. 

Vistos os dados quantitativos e as implicações em torno da sua presença na 

associação, cabe indagar qual era o perfil das sócias. Inocência da Mata afirma que na 

 
396 Cabe lembrar que a MPF condenava enfaticamente o feminismo. PIMENTEL, Irene Flunser. “A 

transmissão de valores do Estado Novo na MPF”. In: MADEIRA, João (coord.); FARINHA, Luís; 

PIMENTEL, Irene Flunser. Vítimas de Salazar – Estado Novo e violência política. Lisboa: A Esfera dos 

Livros, 2007, p. 297. 

397 Idem, p. 298-299. Da mesma autora, conferir também: PIMENTEL, Irene Flunser. Mocidade 

Portuguesa Feminina. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2007. 
398 Boletim Geral das Colônias. Ano XX, no. 229, julho de 1944, p. 133. 
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CEI “predominavam as ‘Saras’”399, em referência a uma das personagens centrais do 

romance A geração da utopia (1992), de Pepetela. No livro, Sara é estudante de medicina, 

natural de Angola, filha de colonos e manifestamente favorável à libertação de Angola400, 

traços que com as guardadas diferenças – sobretudo em relação à tônica da política - 

lembram muito Alda Lara. Apesar da autora não apontar o que a levou a esta percepção, 

este parece ter sido o perfil predominante das sócias da CEI que eram universitárias, o 

que não pode ser tomado de modo a apagar a diversidade no seio da associação. Exemplo 

que foge a este padrão é o caso de Julieta Espírito Santo, prima de Alda Espírito Santo: 

originária de São Tomé, negra, estudante de medicina em Coimbra, foi sócia desta 

delegação e, depois, da sede. A esta impressão de Inocência da Mata escapa o perfil das 

sócias trabalhadoras e das sócias que eram estudantes dos liceus, que ainda está por ser 

mapeado.  

Na CEI, a presença de Alda Espírito Santo e Noémia de Sousa não condiziam com 

o padrão predominante assinalado por Inocência da Mata. A primeira era negra, atuava 

como professora primária e começava os seus estudos superiores na área de educação. A 

segunda era mestiça, havia se mudado para Portugal a fim de cursar a universidade, mas 

trabalhava como revisora e em funções afins. Ambas já tinham tido seus textos publicados 

em impressos da CEI. Noémia de Sousa publicou o poema “Samba” na Separata da 

Mensagem dedicada à poesia de em Moçambique, organizada em 1951 por Orlando 

Albuquerque (sócio da delegação de Coimbra) e Vitor Evaristo (sócio da sede). Nele, ela 

assinala a marca vibrante de ritmos afrodiaspóricos como o jazz e o samba como 

elementos de uma cultura de afirmação e resistência, encenada a partir da dança e da 

ocupação dos espaços, materiais e simbólicos, com seus sons e movimentos. Mostra disto 

pode ser encontrada nos versos a seguir:  

 

Ah! Na paisagem familiar, 

Os risos se tornaram brancos como mandioca 

Os requebros na dança traziam a febre primitiva 

de batuques distantes, 

e os vestidos brilhantes da civilização desapareceram 

e os corpos prosseguiram, vitoriosos, 

 
399 MATA, Inocência da. A Casa dos Estudantes do Império...Op. Cit, p. 33. 
400 PEPETELA. A geração da utopia. São Paulo: Leya, [1992] 2013.  
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sambando e chispando, 

dançando, dançando... 
401

 

 

 

 Por sua vez, Alda Espírito Santo assinou “Luares de África” publicado na 

Mensagem em 1949. Seus parágrafos iniciais dão um boa mostra dos contornos do texto: 

 

África, esse grande continente de calor, essa terra grande de gente escura, de flora ridente e 

esquisita de clima tropical, é África de histórias, de lendas de mistérios, de selvas e selvas sem 

fim, para muita gente que vê África através de livros de aventuras e de páginas de imaginação. 

Eu não vejo essa África. Vejo a África real e abraço no meu problema luares escondidos desta 

terra prodigiosa, de séculos de esquecimento – Eu acompanho a sombra esquecida, à beira dos 

caminhos, e sigo as negras da imensa África. Sigo passo a passo a história da mulher de pele 

bronzeada – que é a minha história, dos avós dos meus avós e da geração futura e interrogante, 

que eu ainda não sei e talvez nem venha a saber.  

Mas para elas, para as negras do futuro eu não quero a sorte das negras do presente. Eu quero vê-

las guindadas a um plano real estabelecido – eu quero-as mulheres, com direitos, e não as quero 

escravas dos homens, da sociedade inteira, dos velhos preconceitos402. 

 

A negativa frente aos estereótipos coloniais nas representações sobre África abre 

caminhos para apontar questões que permanecem encobertas não pelos mistérios das 

aventuras coloniais, mas pelo esquecimento e/ou desconhecimento das situações 

enfrentadas pelas mulheres negras. Ao peso das permanências de uma história de opressão 

é feito um contraponto em relação a um desejo de um futuro digno, “com direitos” e sem 

as velhas formas de subjugação.  

Observando em perspectiva os escritos de Noémia de Sousa e Alda Espírito Santo, 

um ponto de convergência se sobressai: ambas demarcam um afastamento, um 

distanciamento de olhares e valores da cultura colonial significado como um ato de 

emancipação. Na pena de Noémia de Sousa, este movimento aparece no verso “e os 

vestidos brilhantes da civilização desapareceram / e os corpos prosseguiram, vitoriosos”. 

Já em “Luares da África”, o encadeamento narrativo de Alda Espírito Santo conduz a esta 

percepção: ela apresenta as representações coloniais do continente para negá-las, 

 
401 O intuito aqui é assinalar alguns elementos temáticos presentes no poema, sem a pretensão de realizar 

uma análise literária, o que cruzaria os limites deste trabalho. SOUSA, Noémia de. “Samba”. In: 

ALBUQUERQUE, Orlando; EVARISTO, Vitor. Separata da Mensagem dedicada à poesia de 

Moçambique. 1952, s/n.  
402 ESPÍRITO SANTO, Alda. “Luares da África”. In: Mensagem, a. 1, no. 7, janeiro de 1949. 
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assinalar a realidade que conhece e fazer conhecer suas expectativas de transformação 

social, incompatíveis com o establishment colonial. Não se pode deixar de assinalar que 

as duas autoras ainda elegem como temas centrais referências culturais ou questões 

sociais relativas a África e ao mundo afrodiaspórico: o samba, os batuques, o jazz a 

condição social da mulher negra em África. 

Retomando a reflexão de Margarida Paredes apresentada no início deste tópico 

sobre posturas e códigos da masculinidade adotados por Deolinda Rodrigues para se 

afirmar em um universo masculino, cabe pensar os contornos deste movimento realizado 

por Alda Espírito Santo e Noémia de Sousa que fez com que a ambas fosse confiada a 

apresentação de um seminário do CEA, um meio majoritariamente masculino. Não é 

demais frisar que a adoção destes códigos não implica no apagamento da feminilidade 

e/ou na negação de uma identidade feminina.  

No caso de Deolinda Rodrigues, a guerra é um espaço de exercício da 

masculinidade por excelência, o que torna a identificação das posturas e códigos 

assumidos mais evidentes. No que tange ao grupo de jovens intelectuais negros e mestiços 

que viviam em Lisboa entre as décadas de 1940 e 1950 e desejavam refletir sobre África 

e o mundo afrodiaspórico a partir de uma abordagem crítica, que procurava se 

desvencilhar do olhar colonial, quais seriam os códigos e posturas da masculinidade 

adotados pelas “seminaristas”? Não se trata de uma resposta simples, mas alguns 

caminhos corroboram para dar mostras neste sentido.  

Em primeiro lugar, cabe retomar um dado já apontado: ambas trataram de 

questões sociais e culturais da África e da diáspora a partir de uma abordagem crítica ao 

olhar colonial. Além disso, nenhuma das duas era branca e ambas buscavam marcas e 

elementos de uma estética negra em seus escritos, o que aos olhos deste círculo, conferia 

a legitimidade necessária para tratar dos temas403. Na altura e nestes espaços, 

preocupações intelectuais desta ordem eram exercidas principalmente por homens. 

O segundo ponto que merece ser considerado é a abordagem de temas e questões, 

na escrita e nas práticas cotidianas, ancoradas um posicionamento político crítico aos 

ditames oficiais do regime. Se para os homens no império português esta já seria uma 

 
403 Mário Pinto de Andrade afirmou à Michel Laban que os jovens do CEA buscavam “cortejar as mulheres 

negras” no “quadro da negritude”. Adiante, retifica a afirmação ao ponderar que “não havia negras, na 

nossa busca, que tinha um caráter, não digo racial, mas negrista, era uma afirmação um pouco negrista”. A 

este respeito, Michel Laban o indagou sobre o fato de Noémia de Sousa ser “mestiça”, ao que recebeu a 

seguinte resposta: “Mestiça, sim, mas entrava no quadro da negritude, ela pertencia à negritude, a negritude 

não excluía os mestiços, longe disso, integrou-os; excluía sim os brancos”. ANDRADE, Mário Pinto de; 

LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista... Op. Cit, p. 83. 
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postura no mínimo contestatária, para as mulheres ela comportava também o fato de 

estarem tratando de política, algo que fugia ao corolário apregoado pela MPF. Em poucas 

palavras, se para os homens era aceito tratar de política e questões nacionais dentro dos 

marcadores políticos e ideológicos estabelecidos pelo regime, às mulheres nem isto era 

bem aceito.  

Por fim, talvez caiba elencar a demonstração pública dos dois pontos anteriores a 

partir da publicação de seus manuscritos, denotando uma postura intelectual. Vale 

lembrar que os expoentes de maior relevo do CEA assumiam uma postura pública de 

intelectuais mediadores também através da publicação de sua produção literária e 

intelectual. Todos os “seminaristas” partilham desta característica, à exceção de 

Humberto Machado, que por sua vez dividiu o seminário com Agostinho Neto. 

 

2.6 A desagregação do CEA: Alda Espírito Santo e o Massacre de Batepá (1953) 

Apesar do seminário destinado à Alda Espírito Santo e Noémia e Sousa integrar o 

terceiro de um total de seis pontos definidos para o programa de estudos, ele foi o último 

concretizado. Mais uma vez, os motivos que levam à compreensão deste desfecho não 

despontam em Portugal, mas no espaço sob dominação colonial portuguesa em África, 

mais especificamente, em São Tomé. Em fevereiro de 1953 tiveram lugar os eventos 

conhecidos como Massacre de Batepá. Diante da crescente escassez de mão-de-obra em 

São Tomé e Príncipe, alastraram-se rumores de que os forros, vocábulo que indica os 

“filhos-da-terra”, seriam rebaixados à condição de “indígenas” nos termos do Estatuto do 

Indigenato e, portanto, passariam a estar submetidos aos contratos de trabalhos nas roças. 

Frente às manifestações de resistência, Carlos de Sousa Gorgulho, governador de São 

Tomé, ordenou que a população fosse reprimida com violência ímpar, incendiando casas, 

ordenando prisões coletivas que lotaram de sobremaneira a cadeia central a ponto de 

dezenas de pessoas terem falecido asfixiadas, autorizando torturas em uma cadeira-

elétrica, assim como deportações para o campo de trabalho em Fernão Dias. O número 

exato de vítimas é desconhecido, mas as estimativas apontam para cerca de mil mortos, 

um número muito alto se considerada a diminuta população da ilha. A justificativa 



149 

 

apresentada pelo governador às autoridades em Lisboa afirmava que a repressão ocorreu 

para sufocar um levante supostamente comunista404.  

Para dimensionar o potencial de violência nestes eventos cabe ressaltar que a 

PIDE foi mobilizada para intervir e averiguar o processo, despontando como uma espécie 

de força moderadora. A partir destes acontecimentos, a PIDE, até então um organismo 

sob tutela do ministério do interior com seu raio de atuação centrado na metrópole, passou 

por uma mudança fundamental. Em 9 de agosto de 1954 foi promulgado o decreto-lei 

39.749, que versava sobre sua reorganização e criava um quadro específico para as 

províncias ultramarinas405. Era um claro indício de que tempos de repressão ainda mais 

duros se avizinhavam para aqueles que se opunham à ordem colonial em África. 

Entre os acusados pelo governador Carlos de Sousa Gorgulho de ser um dos 

mandantes do dito levante comunista estava Salustino Graça do Espírito Santo. Como 

sentença, foi-lhe imposto o desterro na ilha do Príncipe. Os referidos termos da acusação 

– liderar um levante comunista - eram de tal força que seus dividendos incidiram sobre 

toda família Espírito Santo. Na ocasião, Alda Espírito Santo estava em Trindade (São 

Tomé) para visitar a família e vivenciou circunstâncias de horror. Tão logo conseguiu um 

portador de confiança, escreveu aos companheiros do CEA fazendo saber o que se 

passava em São Tomé, informações que os “seminaristas” não conseguiam obter de outro 

modo em decorrência do cerco da censura. “Confesso-vos que se eu não estivesse cá a 

viver e a sentir a exterminação total a que pretendiam reduzir os nativos, eu julgaria que 

em tudo isto houve uma boa parte de exagero”406, ela assumia logo no início do seu relato.  

Para perceber a importância e o impacto dos relatos de Alda Espírito Santo é 

preciso primeiro compreender o seu lugar neste cenário. De acordo com suas recordações, 

Salustino Graça do Espírito Santo solicitou a presença do advogado português Manuel 

João da Palma Carlos: ligado ao MUD e muito ativo na campanha do General Norton de 

Matos, é lembrado como um dos mais destemidos advogados nos tribunais em defesa dos 

 
404 SEIBERT, Gerhardt. “From the origins of forro nationalism to Independence”. In: Comrades, clientes 

and cousins. Colonialism, socialism and democratization in São Tomé and Príncipe. Leiden-Boston: Brill, 

2006, p. 59-120. 
405 Diário do Governo, 1ª. Série, no. 174, 9 de agosto de 1953. Disponível em: 

https://files.dre.pt/1s/1954/08/17300/08250832.pdf . Consultado em 17/11/2019. 

406 ESPÍRITO SANTO, Alda.“Anexo 5 – Carta de Alda Espírito Santo sobre os massacres de São Tomé 

[dactilografada, sem data, de 1953]”. In: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Itinerário do MPLA através 

de documentos e anotações de Lúcio Lara – Vol. I (até Fev. 1961). Luanda: Edição da Associação Tchiweka 

de Documentação (ATD), 3ª. Edição (revista e aumentada), 2017, p. 504. 

https://files.dre.pt/1s/1954/08/17300/08250832.pdf
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presos políticos durante o estado novo407. Assim que desembarcou em São Tomé, os dois 

foram apresentados e ele lhe pediu que ela passasse a atuar como uma espécie de sua 

assistente, uma vez que Alda Espírito Santo conhecia as pessoas, os locais e ainda contava 

com um nível de instrução mais elevado que a média. Segundo lhe informou, esta era a 

única forma dela escapar da prisão. Palma Carlos não estava errado: a mãe e a irmã de 

Alda Espírito Santo passaram meses encarceradas, mas ela não408.  

Fora do cárcere, ela vivenciou o horror sob diferentes prismas: exercendo suas 

funções, ela assistiu os julgamentos dos civis em tribunais militares, ouviu relatos de todo 

tipo de desmando contra a população (castigos corporais, estupros, torturas, execuções 

com corpos lançados ao mar amarrados em blocos de cimento), visitou a cadeia. Nas ruas, 

sentia o clima de terror, o pânico perante o toque de recolher às 21h, a tensão insuportável 

que gerava a impressão de que algo pior ainda estava por vir409. Transitando entre o 

universo jurídico-penal e a vivência social e afetiva, quando lhe sobraram alguns minutos, 

ela se sentou à máquina e datilografou em uma toada a já referida carta aos companheiros 

do CEA, na qual advertia:  

 

Eu desejo fazer uma exposição puramente baseada em dados concretos para que façais sentir aí 

todo o estendal de crimes que se passou por aqui, porque é impossível que fique no silêncio toda 

esta tragédia que estamos vivendo e que em Portugal se continue a julgar que foi uma rebelião de 

nativos, quando tudo que se passou não foi mais que uma matança em série (...)410. 

 

As últimas linhas reforçavam o pedido: “Não tenho tempo para escrever mais. Só 

me escrevam quando houver portador de confiança. Pelo correio só a falar no tempo, na 

saúde e mais nada. Estou convencida que procedereis no sentido de fazer ver aí o que se 

passou por cá [grifo nosso]”. E despedia-se: “Para vós toda amizade”411. 

O relato Alda Espírito Santo surtiu um grande impacto no CEA. A partir de então, 

o endereço na rua Actor Vale deixava de ser um lugar seguro para todos. A desagregação 

do CEA estava dada, tanto por motivos de segurança, quanto pelos sentidos dos percursos 

de cada um: Amílcar Cabral já havia deixado Lisboa em setembro de 1952 rumo à Guiné, 

 
407 “Manuel João Palma Carlos”. In: Memorial aos presos e perseguidos políticos. Disponível em: 

https://memorial2019.org/presos/manuel-joao-palma-carlos . Consultado em 24/11/2019. 
408 ESPÍRITO SANTO, Alda; LABAN, Michel. “Entrevista com Alda Espírito Santo” ... Op. Cit. 
409 Idem. 
410 “Anexo 5 – Carta de Alda Espírito Santo sobre os massacres de São Tomé [dactilografada, sem data, de 

1953]. In: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit. 
411 Ibidem, p. 506. 

https://memorial2019.org/presos/manuel-joao-palma-carlos
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onde assumiu a posição de diretor do posto agrícola experimental de Pessubé412. 

Francisco José Tenreiro foi nomeado professor da Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, colocando-o sob o foco das autoridades e fazendo com que precisasse se afastar 

do grupo para a segurança de todos. 

Meses depois, no verão de 1953, Mario Pinto de Andrade mudou-se para Paris, 

onde Marcelino dos Santos estava estabelecido. Ali, instalou-se na Casa do Marrocos, 

que recebia principalmente estudantes da África do Norte e, em menor número, africanos 

de outras regiões do continente413. Sua ida para a capital francesa devia-se ao convite que 

recebera de Alioune Diop para trabalhar como seu secretário na revista Présence 

Africaine. A alçada de Mário Pinto de Andrade a este círculo foi de grande importância 

para os jovens intelectuais dos territórios africanos sob dominação colonial portuguesa, 

permitindo a construção de redes de circulação de impressos sobre África e o mundo 

afrodiaspórico entre a França e Portugal414, além de divulgar as questões enfrentadas por 

estes territórios em uma publicação de renome internacional.  

Foi por esta via que o pedido de Alda Espírito Santo de dar visibilidade aos 

eventos ocorridos em São Tomé se concretizou: em 1955, sob o pseudônimo Buanga Fele, 

Mário Pinto de Andrade publicou o artigo “Massacres a São Tome” na Présence 

Africaine. O texto trazia uma breve contextualização histórica acerca da presença colonial 

portuguesa na ilha citando Francisco José Tenreiro, dados sobre a demografia da 

população e da economia, centrando-se no massacre avalizado pelo governador Carlos de 

Sousa Gorgulho e apontava a postura condescendente do estado português com os seus 

atos:  

Tout cela semble avoir continué au même rythme jusqu'à ce qu'un avocat arrivé dans l'île, parvînt 

grâce à l'application de quelques lois simples à mettre un frein aux débordements poli ciers. Les 

criminels, cependant, restèrent impunis, notamment le gouverneur C. Gorgulho: le Journal Officiel 

du 11 Juin 1953 faisait à peine mention de sa démission et le louait « pour les éminents services 

rendus au cours de l'exercice de sa fonction » (sic)415. 

 
412 ANDRADE, Mário Pinto de. Amílcar Cabral. Essai de Biographie Politique. Paris: François Maspero, 

1980. 
413 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista... Op. Cit, p. 

109. 
414 O tema é abordado no Capítulo 3 desta tese. 
415 “Tudo parece ter continuado no mesmo ritmo até que um advogado chegou à ilha, o que ocorreu graças 

à aplicação de algumas leis simples para coibir os excessos policiais. Os criminosos, no entanto, ficaram 

impunes, incluindo o governador C. Gorgulho: o Diário Oficial de 11 de julho de 1953 mal mencionou a 

sua demissão e o elogiou ‘pelos eminentes serviços prestados no exercício da sua função’ (sic)” [tradução 

nossa]. FELE, Buanga. “Massacres a Sao Tome”. In: Présence Africaine, Nouvelle Serie, no. 1-2, avril-

juillet 1955, p. 151. 
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De acordo com Mário Pinto de Andrade, o último encontro do CEA não foi um 

seminário, mas uma espécie de reunião administrativa ocorrida no início de 1954 para 

fazer um balanço das atividades do grupo. A desagregação física do círculo não significou 

um afastamento dos seus membros. Ao contrário: o núcleo clandestino do CEA foi o 

responsável pela redação do já referido artigo “Situation des étudiants noirs dans le 

monde”, publicado em 1953 pela revista Présence Africaine, no qual tratavam das 

condições de ensino e da situação dos estudantes nos territórios africanos sob dominação 

colonial portuguesa. No mesmo ano, veio à lume o Caderno de Poesia Negra de 

Expressão Portuguesa, organizado por Mário Pinto de Andrade e Francisco José Tenreiro 

com poemas de Alda Espírito Santo, Agostinho Neto, António Jacinto, do próprio 

Francisco José Tenreiro, Noémia de Sousa, Viriato da Cruz e ilustrado com uma gravura 

de António Domingues416. Tratou-se, portanto, de uma publicação que envolveu 

membros do CEA e do MNIA.  

Os laços de afinidade política e de afetos vingados no CEA transcenderam o “37” 

e foram os alicerces do primeiro movimento unitarista politicamente autônomo marcado 

por posições e práticas do incipiente nacionalismo anticolonial que emergia nas então 

províncias ultramarinas, o Movimento Anticolonial (MAC), fundado em 1957, cujos 

caminhos se imbricam aos da CEI417. O despertar para a urgência de uma ação política 

nestes moldes se deu a partir dos efeitos do Massacre de Batepá sobre o grupo, muito 

sensibilizado com a situação da família Espírito Santo e com os relatos na carta de Alda 

Espírito Santo. Se o esquecimento que com frequência recai sobre o percurso e a agência 

de mulheres em seus trânsitos por universos da masculinidade, o firme e corajoso 

testemunho transmitido aos companheiros e amigos merece ser assinalado com a escala 

que lhe é devida.  

Contudo, antes mesmo da criação do MAC, os seminaristas propagaram através 

de diferentes meios os conhecimentos adquiridos no CEA sobre os seus locais de origem 

na África acompanhados sempre da crítica ao colonialismo português, cujo estado novo 

após contexto de revisão do seu discurso oficial, insistia em apresentar como 

“benevolente”.  Fosse pela escrita, pela palavra falada ou pelo posicionamento em 

cerimônias públicas, as trocas do CEA extrapolaram o salão da Tia Andreza para 

 
416 ANDRADE, Mário Pinto de; TENREIRO, Francisco José. Caderno de poesia negra de expressão 

portuguesa. 1953 (edição facsimilar). Lisboa: Nós Somos, 2012. 

417 O MAC e suas relações com a CEI são examinados no Capítulo 4. 
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ganharem a forma de posicionamento político. As reflexões que se seguem apresentam 

ocasiões e espaços nos quais componentes do CEA buscaram, apesar das limitações 

vigentes, fazer das ideias semeadas naquele círculo a sua prática. 

 

2.7 Mudanças legislativas na primeira metade da década de 1950 no espaço sob 

dominação colonial portuguesa 

A década de 1950 foi inaugurada em meio a nuances delicadas para o império 

português: diante dos conflitos com a União Indiana, António Salazar afirmou em uma 

reunião com o Conselho de Ministros que os destinos do Ultramar pareciam estar mais 

ameaçados do que durante a segunda guerra mundial (1939-1945)418. Suas preocupações 

não eram infundadas: o documento que lançou as bases da Organização das Nações 

Unidas (ONU), a Carta das Nações Unidas (1945), consagrou seu Capítulo XI 

“Declaração relativa a territórios não-autônomos”419, à situação dos territórios sob 

dominação colonial. Seu artigo 73 versava especificamente sobre as obrigações das 

metrópoles em relação aos territórios sob a sua chancela, definidas em cinco eixos:  

 

a. assegurar, com o devido respeito à cultura dos povos interessados, o seu progresso político, 

econômico, social e educacional, o seu tratamento equitativo e a sua proteção contra todo abuso;  

b. desenvolver sua capacidade de governo próprio, tomar devida nota das aspirações políticas dos 

povos e auxiliá-los no desenvolvimento progressivo de suas instituições políticas livres, de acordo 

com as circunstâncias peculiares a cada território e seus habitantes e os diferentes graus de seu 

adiantamento;  

c. consolidar a paz e a segurança internacionais;  

d. promover medidas construtivas de desenvolvimento, estimular pesquisas, cooperar uns com os 

outros e, quando for o caso, com organismos internacionais especializadas, com vistas à realização 

prática dos propósitos de ordem social, econômica ou científica enumerados neste artigo; e;  

e. transmitir regularmente ao secretário-geral, para fins de informação, sujeitas às reservas 

impostas por considerações de segurança e de ordem constitucional, informações estatísticas ou 

de outro caráter técnico, relativas às condições econômicas, sociais e educacionais dos territórios 

 
418 SILVA, António Duarte. “Mudanças na década de 1950”. O império e a constituição colonial 

portuguesa (1914-1974). Lisboa: Imprensa de História Contemporânea, 2019, p. 149-150. 
419 Por vezes, a tradução deste documento também define o caput do Capítulo XI como “Declaração relativa 

a territórios sem governo próprio”. Por entender que “territórios não-autônomos” expressa melhor a 

situação dos territórios submetidos ao jugo colonial, os destinatários do texto, opto por esta tradução. Carta 

das Nações Unidas. 1945. Disponível em: https://brasil.un.org/sites/default/files/2022-

04/A%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf . Consultado em: 23/07/2016. 

https://brasil.un.org/sites/default/files/2022-04/A%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf
https://brasil.un.org/sites/default/files/2022-04/A%20Carta%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.pdf
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pelos quais são respectivamente responsáveis e que não estejam compreendidos entre aqueles a 

que se referem os Capítulos XII e XIII da Carta420. 

 

No plano internacional, a imagem de Portugal acerca da sua conduta com as 

colônias não era nada favorável. Em 1924, o sociólogo estadunidense Edward Ross foi à 

Angola e a Moçambique a convite de missões protestantes ali instaladas. Durante algumas 

semanas, investigou as condições de trabalho das populações “indígenas” que resultou no 

documento conhecido como Relatório Ross (1925), apresentado à Comissão Temporária 

sobre a Escravatura da Sociedade das Nações. Seu conteúdo aproximava as formas de 

trabalho as quais este grupo estava submetido ao trabalho escravo, tornando-se um 

escândalo internacional421 e com significativa repercussão em Portugal422. Casos de 

situações de submissão das ditas populações indígenas as condições de trabalho tidas 

como inaceitáveis nos territórios sob dominação colonial portuguesa à luz dos preceitos 

do supracitado item “a” do artigo 73 adentraram a década de 1950 e continuavam a 

mobilizar a opinião pública internacional contra o estado colonial português nas 

colônias423. 

Contudo, o vulto maior que pairava sobre o estado novo no tocante às colônias 

eram os conteúdos do item “b”, que previa que as potências coloniais deveriam ser 

parceiras no processo de desenvolvimento de condições que levassem ao autogoverno das 

populações sob o seu jugo. Por um lado, o texto em questão ainda comporta uma marca 

hierarquizadora por considerar que este processo deveria ser conduzido pelas potências – 

confirmando de forma subjacente assimetrias construídas por marcadores legais424, que 

 
420 Ibidem. 
421 Sobre este e outros escândalos acerca das condições de trabalho dos indígenas nas colônias 

portuguesas e sua repercussão no plano internacional, vide: CAHEN, Michel. “Seis teses sobre o trabalho 

forçado no império português continental em África”. In: África, São Paulo, no. 35, 2015, p. 129-155. 

Para uma abordagem destas polêmicas em contexto global: JERÓNIMO, Miguel Bandeira. Livros 

brancos, almas negras: a missão civilizadora do colonialismo português (1870-1930). Lisboa: Imprensa 

de Ciências Sociais, 2009. 

422 Sobre a repercussão do Relatório Ross em Portugal: ALEXANDRE, Valentim. “Ideologia, economia e 

política: a questão colonial na implantação do estado novo”. In: Análise Social, vol. XVIII (123-124), 1993 

(4º.-5º.), p. 1117-1136. Sobre os efeitos da apresentação do Relatório Ross na dinâmica do trabalho forçado 

em Angola: NETO, Maria da Conceição. “De Escravos a ‘Serviçais’, de ‘Serviçais’ a ‘Contratados’: 

Omissões, percepções e equívocos na história do trabalho africano em Angola colonial”. In: Caderno de 

Estudos Africanos, no. 33, janeiro-junho de 2017, p. 107-129.  
423 Como exemplo desta afirmação, consultar: KEESE, Alexander. “The Constraits of Late Colonial Reform 

Policy: Forced Labour Sacndals in the Portuguese Congo (Angola) and the Limits of Reform under 

Authoritarian Colonial Rule, 1955-1961”. In: Portuguese Studies, vol. 28, no. 2, 2012, p. 186-200. 
424 MENESES, Maria Paula. “O ‘indígena’ africano e o colono ‘europeu’: a construção da diferença por 

processos legais”. E-cadernos CES, no. 07, 2010, p. 68-93. 
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operavam como produtoras de diferenças entre colonizadores e colonizados. Por outro, o 

conteúdo é claro ao colocar o fim do jugo colonial como um devir histórico.  

Nestes termos, Portugal não conseguia cumprir as condições da Carta das Nações 

Unidas para ser aceito como membro da ONU. E mais: assistia o vingar de uma nova 

ordem internacional que condenava sua imagem de nação cuja identidade se firmava pela 

colonização, um preceito fundamental sobre o qual o estado novo se edificara. Algo 

precisava ser mudado para garantir a permanência das colônias. 

A principal preocupação do governo na altura era a manutenção dos territórios do 

espaço colonial português, preservando assim o preceito da inviolabilidade do “império”. 

Este termo, entretanto, estava ultrapassado: nas discussões e nos foros internacionais, 

entendia-se que a noção de “império” esteve entre as bases para os conflitos mundiais nas 

últimas décadas e que era urgente rever as formas que as relações entre os estados se 

davam, com vistas a conservar a paz. A saída encontrada pelo regime foi propor uma 

revisão constitucional que reposicionasse o modo como os territórios coloniais eram 

percebidos e compunham jurídica e administrativamente os quadros legais do estado 

português.  

De forma sucinta, o governo propunha integrar o Ato Colonial (1930), legislação 

que tratava das colônias, à Constituição. Este movimento vinha acompanhado da revisão 

do termo “colônia”, uma vez que no pós-guerra o vocábulo adquiriu uma conotação 

pejorativa, carregada das mesmas implicações que cabiam à “império”. Os debates 

institucionais foram intensos, a Câmara Corporativa (CC) e a Assembleia Nacional (AN) 

chegaram a resoluções divergentes, mas, por fim, decidiu-se pela opção do termo 

“províncias ultramarinas” em substituição a “colônias” e pela revisão constitucional425, 

posta em vigor a partir da Lei no. 2048 de 11 de junho de 1951426 para colocar termo ao 

Ato Colonial. Tais alterações possuem um sentido convergente e precisam ser analisadas 

em conjunto: a designação “províncias ultramarinas” mudava o entendimento jurídico 

sobre a situação do ultramar por indicar que se tratava de parcelas do território português 

fora do perímetro contínuo localizado na Europa. Assim, o estado português passava a 

 
425 Para uma explanação detalhada dos debates entre António Salazar e membros do alto escalão do 

governo, assim como seus desdobramentos na CC e na AN, conferir: SILVA, António Duarte. 

“Mudanças na década de 1950”...Op. Cit, p. 149-202; CASTELO, Cláudia. “O pós-II Guerra Mundial e a 

revogação do Acto Colonial”. O modo português de estar no mundo. Porto: Edições Afrontamento, 2011, 

p. 48-61. 

426 Lei no. 2048 de 11 de junho de 1951. Disponível em: 

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/Lei2048.pdf . Consultado em 12/01/2017. 

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/Lei2048.pdf
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ser composto de provinciais continentais e províncias ultramarinas, fazendo com que o 

seu desmembramento constituísse um atentado à “nação pluricontinental”, e não mais a 

territórios outros sob sua administração colonial. Uma mudança no estatuto jurídico-

administrativo que visava, acima de tudo, a preservação do espaço ultramarino, 

procurando escudar-se da intervenção de instituições internacionais e da crescente onda 

de descolonização427. 

A elevação das “colônias” ao estatuto de “províncias ultramarinas” implicava na 

revisão do Ato Colonial. Uma parcela do seu conteúdo legislativo foi integrada à revisão 

constitucional, com a devida remodelação dos termos para conferir coesão jurídica. 

Também parte das atribuições do ministério das colônias – a partir de então, ministério 

do ultramar – tornou-se competência de outros ministérios. Esta descentralização, bem 

como outras alterações da administrativas estavam expressas no “Título VIII – Do 

Ultramar Português” da revisão constitucional428.  

No que diz respeito ao Ultramar, as mudanças na carta maior implicaram em 

readequações de outras leis basilares. Assim, em 27 de junho de 1953 foi promulgada a 

Lei no. 2006, conhecida como Lei Orgânica do Ultramar Português. Diferente do que se 

sucedera com os debates da revisão constitucional, a CC e a AN acolheram sem grandes 

reservas as propostas apresentadas pelo regime, enfatizando a importância de se respeitar 

as especificidades nas condições de governo e desenvolvimento de cada província. 

Cláudia Castelo apresenta uma boa síntese do seu conteúdo: 

Em traços gerais, com o novo diploma pretende-se reforçar a unidade entre as províncias 

ultramarinas e a metrópole (artigo II), estipular a natureza especial da legislação destinada às 

províncias ultramarinas (artigos III e IV), garantir-lhes um grau de descentralização compatível 

com a Constituição, o seu estado de desenvolvimento e os seus recursos (artigo IV), estabelecer 

conselhos legislativos de constituição electiva e de atribuições deliberativas no domínio legislativo 

local (artigo XXV), reforçar o poder das autoridades locais (artigo XLVI), eliminar o estatuto do 

indigenato nas províncias de São Tomé e Príncipe e Timor, mas conservá-lo em Angola, Guiné e 

Moçambique num regime transitório (artigo LXXXIV)429. 

 

Além da manifesta tendência de estreitar os vínculos entre metrópole e províncias 

ultramarinas, assim como as mudanças nas competências administrativas do governo, 

 
427 Consoante com o que sustenta Cláudia Castelo. Vide: CASTELO, Cláudia. “O pós-II Guerra Mundial e 

a revogação do Acto Colonial”... Op. Cit. 
428 A revisão constitucional abrangeu também outros aspectos do texto da carta maior, porém para os fins 

desta pesquisa importa tratar da situação dos territórios sob dominação colonial portuguesa. Lei no. 2048 

de 11 de junho de 1951... Op. Cit. 
429 CASTELO, Cláudia. O modo português...Op. Cit, p. 59-60. 
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chama a atenção a abolição do estatuto do indigenato em São Tomé e Príncipe, como uma 

resposta pública aos ecos do Massacre de Batepá. No Timor, o propósito era fazer frente 

à onda de descolonização asiática que se estendera à vizinha Indonésia – cuja libertação 

do jugo neerlandês foi proclamada em 1949 – e, como já assinalado, também provocara 

tensões na Índia Portuguesa. Cabe também assinalar que os três territórios nos quais o 

estatuto do indigenato foi mantido, Angola, Guiné e Moçambique, na década seguinte 

tornar-se-iam palco dos confrontos da guerra colonial, denotando a sua dimensão para o 

histórico de acirramento das tensões coloniais430.  

A extinção do Ato Colonial também colocou na ordem do dia uma questão central 

para o desenho da sociedade colonial nos territórios sob dominação colonial portuguesa 

em África431: a assimilação. Para definir os contornos pelos quais se obteria tal condição, 

foi promulgado o Decreto-Lei 39.666 em 20 de maio de 1954, intitulado Estatuto dos 

Indígenas das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique432. A nova legislação definia 

aqueles considerados “indígenas” nos seguintes termos expressos no “Capítulo I – Dos 

indígenas portugueses e do seu estatuto”: 

 

Artigo 1º. Gozam de estatuto especial, de harmonia com a Constituição Política, a Lei Orgânica 

do Ultramar e o presente diploma, os indígenas das províncias da Guiné, Angola e Moçambique. 

§ único. O estatuto do indígena português é pessoal, devendo ser respeitado em qualquer parte do 

território português onde se ache o indivíduo que dele goze. 

Art. 2º. Consideram-se indígenas das referidas províncias os indivíduos de raça negra ou seus 

descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas não possuam ainda a ilustração 

e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado 

dos cidadãos portugueses433. 

 

Em comum com a definição do estatuto do Indigenato de 1929, permanece o 

preceito de definição dos indígenas a partir dos seus “usos e costumes” (artigo 3º.)434. 

Cabe destacar alguns pontos referidos no excerto que expressam novos entendimentos 

acerca da condição do indígena no Estatuto do Indigenato posto em vigência em 1954. 

 
430 Em 1961, após a eclosão da guerra em Angola, foi revogado o estatuto do indigenato, em um movimento 

similar ao que foi operado em 1953 em relação a São Tomé e Príncipe e o Timor. Entretanto, esta 

prerrogativa não suspendeu a guerra. Este tema é retomado no Capítulo 5. 
431 A exceção entre os territórios fica por conta de Cabo Verde, onde o Estatuto do Indigenato nunca foi 

aplicado e São Tomé e Príncipe, que tal como assinalado, deixou de estar submetido a esta legislação no 

ano anterior. 
432 “Decreto-Lei 39.666”. In: Diário do Governo, 1ª. Série, no. 110, 20 de maio de 1954. 
433 Idem. 
434 Idem. 
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No parágrafo único do artigo 1º. está expresso que tal condição acompanha o indivíduo 

em seus deslocamentos435. Assim, embora a legislação não se aplicasse mais à população 

nascida em São Tomé e Príncipe, ela continuava a valer para os contratos de trabalho 

forçado com “indígenas” da Guiné, Angola e Moçambique que se encontrassem naquela 

província, um recurso jurídico que fazia com que a exploração desta mão-de-obra se 

mantivesse nas roças, porém não mais aplicada à sua população originária, o que serviu 

para reforçar os trânsitos e, paradoxalmente, marcar a especificidade da situação colonial 

em cada território, não obstante o discurso oficial que retratava Portugal como uma 

“nação una”.  

Um dos pontos mais salutares do Estatuto do Indigenato de 1954 é a definição do 

“indígena” como “português” (parágrafo único do Artigo 1º.), porém não como “cidadão 

português” (Artigo 2º.). Ou seja, nas províncias de Angola, Guiné e Moçambique, onde 

os “indígenas” respondiam por mais de 90% da população a cidadania lhes era vedada, 

mas para dar coesão jurídica a nova terminologia de “províncias ultramarinas” passavam 

a ser considerados “portugueses”. Buscando compreender o fundamento jurídico desta 

situação, António Duarte Silva apresenta um interessante paralelo histórico com a 

situação do Império Francês, ressaltando a situação da Argélia, que também gozava do 

estatuto de “província”: 

Como regime legal, o indigenato fora criado no século XIX pelo Império Francês, onde provocou 

“um debate sem fim” por causa da variedade e complexidade destes estatutos pessoais. Em 1945, 

vivendo-se ainda sob a forma de Império (substituída pela Constituição de 1946), reclamar a 

cidadania era um gesto revolucionário pois a esmagadora maioria dos africanos — e dos argelinos 

[grifo nosso] — eram considerados nacionais franceses e súbditos franceses, mas não cidadãos 

franceses. Só poderiam tornar-se cidadãos se renunciassem ao respectivo estatuto pessoal (islâ-

mico ou costumeiro), aceitassem as regras do código civil francês sobre o casamento e a herança 

e persuadissem os administradores que tinham assimilado completamente as normas sociais 

francesas436. 

 

Outra inovação trazida pela legislação de 1954 diz respeito à situação dos 

“assimilados”. Esta camada intermediária entre indígenas e colonos, composta por 

africanos mestiços e negros que aos olhos do estado colonial haviam abandonado a seus 

“usos e costumes” originários e se integrado à cultura euro-ocidental, mas sobretudo, 

portuguesa, deixou de ser definida a partir deste termo. Assim, pela nova legislação a 

 
435 Idem. 
436 SILVA, António Duarte. O império e a constituição... Op. Cit, p. 182. 
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sociedade colonial em Angola, Guiné e Moçambique era composta por “civilizados” e 

“indígenas”437. No novo Estatuto do Indigenato entre as condições elencadas para que o 

indígena pleiteasse a cidadania portuguesa constava no artigo 56º. os seguintes requisitos: 

a) Ter mais de 18 anos;  

b) Falar correctamente a língua portuguesa; 

c) Exercer profissão, arte ou ofício de que aufira rendimento necessário para o sustento próprio 

e das pessoas de família a seu cargo, ou possuir bens suficientes para o mesmo fim; 

d) Ter bom comportamento e ter adquirido a ilustração e os hábitos pressupostos para a integral 

aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses; 

e) Não ter sido notado como refratário ao serviço militar nem dado como desertor438. 

 

O artigo 60º. afirmava que o bilhete de identidade, documento comprobatório de 

cidadania, também poderia ser conferido a indivíduos que independente dos itens listados 

no artigo 56º. satisfizesse ao menos uma das seguintes condições: 

 

a) Exercer ou ter exercido cargo público, por nomeação ou contrato;  

b) Fazer ou ter feito parte de corpos administrativos; 

c) Possuir o 1º. ciclo dos liceus ou habilitação literária equivalente; 

d) Ser comerciante matriculado, sócio de sociedade comercial, exceptuando as anónimas e em 

comandita por acções ou proprietário de estabelecimento industrial que funcione 

legalmente439. 

 

Além destas condições, o Estatuto do Indigenato também previa que o bilhete de 

identidade poderia ser conferido pelo governador. António Duarte Silva argumenta que, 

na prática, esta nova legislação tornou ainda mais difícil a obtenção da cidadania, uma 

vez que envolvia tramites burocráticos complexos, dispendiosos, reversível, além do fato 

de que aqueles que requeriam tal condição passavam a vistos com cinismo pelos 

considerados “indígenas”440.  

Em Angola, as imposições culturais para a obtenção do bilhete de identidade eram 

tidas como “paradoxais” a ponto do escritor Raul David se recordar de provocações como: 

“começavam a chacotear com ele [aquele que requisitava a cidadania]: ‘Então, já não 

 
437 Ibidem, p. 183-185 
438 “Decreto-Lei 39.666”. In: Diário do Governo, 1ª. Série, no. 110, 20 de maio de 1954. 
439 Idem. 
440 SILVA, António Duarte. O império e a constituição... Op. Cit, p. 185. 



160 

 

danças batuque? Já não falas kimbundu?’, e coisas assim do gênero...”441. O pleito da 

condição de cidadania era encarado como uma situação vexatória por aqueles 

considerados negros e mestiços e mais, passava a figurar como uma arma nos discursos 

contra o estado colonial. Em 1958, membros da LNA enviaram ao governo uma petição 

cujo conteúdo confrontava o argumento da presença histórica de Portugal em Angola com 

o postulado da missão civilizatória: 

 

O bilhete de identidade é para nós, indígenas, uma questão de vida ou morte. Dela depende o nosso 

futuro e o futuro dos nossos filhos (...) como é que ao cabo de quatro séculos de governação 

portuguesa, a fim de obtermos tão importante documento ainda temos de nos apresentar às 

autoridades administrativas não para nos dizerem que somos bem comportados (sic) ou que não 

somos vagabundos, mas para nos darem um documento de emancipação social.442  

 

Apesar da extinção do vocábulo na nova legislação, “assimilado” continuou a ser 

utilizado no cotidiano de modo coloquial443, denotando que a mudança da norma não 

implicara em alterações na estratificação social.  

No quadro do Estatuto de 1954, Christine Messiant constatou uma particularidade 

no caso de Angola: não obstante as dificuldades no trato com a burocracia colonial, a 

aquisição da cidadania foi concedida a novo grupo social, a quem nomeia como “novos 

assimilados”. Confirmando a heterogeneidade que atravessa a condição destes indivíduos 

que passam a ser considerados como “civilizados” pela legislação colonial, as origens dos 

“novos assimilados” remontam o final da década de 1930 e se estendem até fins dos anos 

1950, quando passou a ocorrer um significativo fluxo migratório de “indígenas” das 

pequenas cidades e vilas para Luanda, buscando escapar das condições de trabalho do 

interior. Os “novos assimilados” se aproximavam muito mais das culturas das sociedades 

africanas do que daquelas portuguesas; eram majoritariamente negros, descendiam de 

famílias “indígenas” e não tinham o português como língua materna444. Mas mesmo 

 
441 DAVID, Raul; LABAN, Michel. “Encontro com Raul David”. Angola. Encontro com escritores. Porto: 

Fundação Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. I, p. 57. 
442 Douglas Wheeler não identifica o documento original de onde a citação foi extraída. WHEELER, 

Douglas. “Descobrindo Angola, 1926-1961”. In: WHEELER, Douglas; PÉLISSIER, René. História de 

Angola. Lisboa: Tinta da China, 2011, p. 202. 
443 SILVA, António Duarte. O império e a constituição... Op. Cit, p. 186. 
444 O escritor Raul David se enquadrava no grupo dos “novos assimilados”. MESSIANT, Christine. 

“Angola, les voies e l’ethnisation et de la décomposition”. Lusotopie. n. 1-2, 1994, p. 155-210. Além do 

trabalho pioneiro de Christine Messiant, cabe assinalar o estudo de Washington Santos Nascimento sobre 

o tema: NASCIMENTO, Washington Santos. Gentes do mato: os “novos assimilados” em Luanda (1926-

1961). 235f. Tese (Doutorado em História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Universidade de São Paulo. 2013.  
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requerendo a cidadania, eram social e culturalmente distintos das famílias que já possuíam 

o bilhete de identidade há tempos, predominantemente enquadradas como “mestiças” nos 

sensos coloniais e que há décadas – em alguns casos, há séculos445 – eram percebidas 

como um grupo intermediário na sociedade colonial. Entre os “novos assimilados” havia 

também aqueles cuja proveniência se entrelaçava às missões protestantes na região.  

O aumento no número de assimilados em Angola parece ter repercutido no 

número de estudantes negros e mestiços que seguiam para Portugal a fim de realizar seus 

estudos na segunda metade da década de 1950. Como atestam as fotografias do acervo da 

ACEI446 e o testemunho de Edmundo Rocha447, estas alterações se traduziram em uma 

mudança na composição social dos indivíduos provenientes de Angola no interior da 

Casa, com um número mais elevado de sócios negros e mestiços, em que pese os sócios 

brancos ainda fossem maioria. Parece ser também nesta altura que surgem nas 

intermediações de Lisboa os lares protestantes, que acolheram jovens universitários desta 

orientação religiosa - alguns deles, agraciados com bolsas de estudo fornecidas por estas 

igrejas. Como será apresentado adiante nesta tese, estas mudanças tiveram surtiram efeito 

no itinerário histórico da CEI. 

A nova orientação das mudanças na legislação do regime veio acompanhada de 

uma remodelação no discurso oficial sobre as relações de Portugal com os territórios no 

ultramar: o lusotropicalismo, formulado por Gilberto Freyre.  

 

2.8  O CEA e o lusotropicalismo: Gilberto Freyre diante de Mário Pinto de Andrade 

Como mostra o estudo pioneiro de Cláudia Castelo, nas décadas de 1930 e 1940 

as formulações de Gilberto Freyre sobre a colonização portuguesa nos trópicos não 

granjeavam entusiastas na política lusa: entravam de tal modo em contradição com os 

preceitos da mística imperial, que sua recepção oscilava entre a “rejeição implícita e a 

crítica aberta”448. Na década de 1950, diante da nova ordem internacional emergente após 

o fim da segunda guerra mundial que afrontava o estado novo com a urgência de 

 
445 A condição destas famílias integrou as reflexões apresentadas na minha dissertação de mestrado: 

MORENO, Helena Wakim. Voz d’Angola clamando no deserto: protesto e reivindicação... Op. Cit. 
446 FMS, ACEI, 1.7 Fotografias provenientes dos sócios. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_11044/p_1 . Consultado em 14/02/2019. 
447 ROCHA, Edmundo. Angola - Contribuição ao Estudo da Génese do Nacionalismo Moderno 

Angolano (período 1950-1964). Lisboa: Dinalivros, 2009, p. 90-91. 

448 CASTELO, Cláudia. O modo português... Op. Cit., p. 84-87. 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_11044/p_1
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reposicionar sua imagem pública no cenário mundial com vistas a garantir a manutenção 

do “ultramar português”, o lusotropicalismo ganhou terreno em Portugal, sendo elevado 

à condição de discurso oficial do regime sobre a relação entre o país e suas “províncias 

ultramarinas”. 

Antes de prosseguir com a explanação, é necessário traçar uma breve síntese sobre 

o lusotropicalismo. Ainda segundo Cláudia Castelo, Gilberto Freyre enxergava um 

elemento de singularidade na forma em que os portugueses se lançavam na empreitada 

colonial, marcada pelo gosto pela aventura, assim como pela predisposição à 

miscigenação e à interpenetração cultural, fruto da sua formação “étnica e cultural”, 

forjada a partir do contato com mouros e judeus. Este último ponto teria conferido aos 

portugueses uma habilidade especial para lidar com os “povos dos trópicos”, 

caracterizada pela tolerância no trato e pela centralidade do postulado do cristianismo na 

sua “aventura colonial” 449. Assim, como o próprio termo sugere, o lusotropicalismo 

designava a aptidão dos portugueses para conduzir a obra civilizatória nos trópicos, 

marcada pela harmonia e benevolência ao lidar com povos africanos, asiáticos ou 

ameríndios, sem que este traço colocasse em dúvida o seu inquestionável protagonismo 

social e cultural neste processo450.  

Não é difícil perceber como a tônica conferida por Gilberto Freyre a elementos 

culturalistas, que na esteira das propostas de Franz Boas assinalam “contribuições” 

africanas e asiáticas das colônias/províncias ultramarinas na urdidura da “civilização luso 

tropical”, colidiu com os contornos da mística imperial de Armindo Monteiro, substrato 

do Ato Colonial. Esta última, embasada no darwinismo social, sustentava a inferioridade 

inata da “raça negra”, com a qual só podiam ser estabelecidos contatos baseados na 

hierarquia451. Na ocasião da votação da revisão constitucional, Armindo Monteiro, então 

 
449 Ibidem, p. 35-40. 
450 Cabe notar como a semântica do termo “lusotropicalismo” comporta uma boa síntese da dinâmica das 

relações formulada por Gilberto Freyre: “luso”, o prefixo, designa uma nação com traços identitários bem 

definidos pelo sociólogo brasileiro, já “tropicalismo” é sua ação nos trópicos, independente das suas 

coordenadas cartográficas, sejam estes trópicos na África, Ásia ou na América. Note-se, por exemplo, 

como esta mecânica se relaciona ao movimento operado pela “literatura colonial” promovida em Portugal 

na altura: a agência colonial portuguesa ganha nestas narrativas contornos nítidos e preponderantes, ao 

passo que a ambientação nos cenários coloniais é secundária, sendo que as mesmas características dos 

“trópicos”, “colônias” ou “ultramar” são diluídas em elementos pitorescos e genéricos, que poderiam 

caber a qualquer um dos territórios sob dominação colonial portuguesa. Sobre a literatura colonial, vide: 

PINTO, Alberto Oliveira. “O Concurso de Literatura Colonial como veículo da propaganda colonial 

portuguesa”. In: Representações literárias coloniais de Angola, dos angolanos e das suas culturas (1924-

1939). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2013, p. 278-283. 

451 CASTELO, Cláudia. O modo português... Op. Cit. 
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procurador da CC, foi o principal antagonista do governo nas votações, entendendo-as 

como um ato fraqueza do regime perante as pressões internacionais452. Sua indignação 

com os novos rumos do governo foi tamanha que renunciou ao seu posto na sequência, 

porém manteve a aparência graciosa: em carta a António Salazar datada de fevereiro de 

1951, Armindo Monteiro justifica a sua saída em função do excesso de obrigações453. As 

primeiras fileiras do regime não faziam das divergências - por vezes inconciliáveis - um 

palco de detratação. 

Ciente das boas relações de Gilberto Freyre com o governo brasileiro454 e do 

prestígio internacional da sua reputada obra, em 1951 o governo salazarista o convidou 

para fazer uma viagem de suposto reconhecimento e estudo por algumas das províncias 

ultramarinas. Deste percurso, realizado entre 1951 e 1952, resultaram duas publicações: 

Aventura e rotina e Um brasileiro em terras portuguesas455, ambas publicadas em 1953. 

O primeiro livro é uma espécie de “diário de viagem” do autor, ao passo que o segundo 

congrega conferências, discursos e agradecimentos proferidos na ou pela ocasião das suas 

andanças. Como o próprio Gilberto Freyre esclarece no prefácio de Um brasileiro em 

terras portuguesas, apesar da divisão dos textos, as obras se completam456. Nos anos 

vindouros, o regime utilizaria amplamente as impressões reunidas nestas e em outras 

obras do sociólogo natural de uma antiga colônia portuguesa, para justificar sua posição 

no ultramar em organismos internacionais, fazendo do lusotropicalismo sua ideologia 

oficial457. 

Como não poderia deixar de ser, seu itinerário tinha como ponto de partida 

Portugal: Gilberto Freyre desembarcou em Lisboa em agosto de 1951 para dar início a 

 
452 Idem, p. 54-55. 
453 Documento 76, Lisboa, Fevereiro de 1951. In: ROSAS, Fernando; BARROS, Júlia Leitão de; 

OLIVEIRA, Pedro de. Armindo Monteiro e Oliveira Salazar. Correspondência política, 1926-1955. 

Lisboa: Editorial Estampa, 1996, p. 462. 
454 Foge ao escopo deste trabalho uma análise das relações políticas e diplomáticas entre os governos 

português e brasileiro, com ênfase na questão dos territórios sob dominação colonial portuguesa. Para uma 

abordagem pormenorizada do tema, conferir: DÁVILA, Jerry. Hotel trópico. O Brasil e o desafio da 

descolonização africana, 1950-1980. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
455 Um brasileiro em terras portuguesas recebeu o extenso subtítulo Introdução a uma possível 

lusotropicologia, acompanhada de conferências e discursos proferidos em Portugal e em terra lusitanas e 

ex-lusitanas da Ásia, África e do Atlântico. Cf.: FREYRE, Gilberto. Um brasileiro em terras portuguesas. 

São Paulo: É Realizações Editora, [1953] 2010. 
456 FREYRE, Gilberto. “Prefácio” In: Idem, p. 31. 
457 De acordo com Cláudia Castelo, este posicionamento contou com a concordância de Gilberto Freyre. 

Como demonstram a exposição da autora, conforme o sociólogo foi enveredando seus estudos para o 

“lusotropicalismo”, o caráter científico de sua produção foi dando lugar a uma argumentação cada vez mais 

ideológica. Esta transição não foi abrupta: Cláudia Castelo assinala que já em Casa-Grande & Senzala 

(1933) é possível identificar traços daquilo que nomeia como “ideias mestras” do lusotropicalismo. Cf.: 

CASTELO, Cláudia. O modo português... Op. Cit. 
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sua longa viagem, seguindo a partir dali para Angola. Antes da partida, cumpriu algumas 

visitas, compromissos públicos e recepções, entre estas “a visita de um grupo de 

estudantes pretos e mestiços de Angola”, como consta em Aventura e rotina458. As 

análises e cotejamentos realizados para os fins desta pesquisa acerca do registro de 

Gilberto Freyre confrontando-o com uma entrevista concedida por Mário Pinto de 

Andrade a Fernando Costa Andrade em 1981459, permite assegurar que o antigo 

componente do CEA integrou o pequeno comitê de estudantes que se encontrou com o 

sociólogo brasileiro, confirmando a aposta levantada por Michel Cahen sobre o contato 

entre ambos460.  

Gilberto Freyre destinou dois parágrafos para tratar desta recepção, marcados pelo 

descrédito destinado ao grupo:  

Agosto 

Recebo a visita de um grupo de estudantes pretos e mestiços da Angola. Um deles, seminarista, 

junta ao preto de pele africana o da sobrecasaca clerical. Gente simpática, ainda que um tanto 

contraditória no que me diz da Angola. Que os portugueses não fazem pelos nativos da Angola o 

que lhes cumpre fazem, diz-me um, desejoso de uma política da mais viva assimilação cristã. 

Outro, ao contrário, sustenta que a política lusitana com relação à gente nativa, naquela província, 

deveria ser a de deixar intactos os grupos primitivos para que o seu desenvolvimento se processasse 

normalmente. O sistema de outros europeus na África.  

Do que eu sei do assunto, duvido muito da possibilidade desse desenvolvimento “normal” de 

grupos primitivos em áreas já invadidas ou apenas tocadas pela civilização europeia. Mas é 

problema do qual devo esperar meu contato com a África, para encará-lo de modo menos vago. 

Cada um destes estudantes angolanos está com certeza a dizer-me uma verdade. Mas uma daquelas 

verdades bicudas que falava Ganivet: verdades que não se harmonizam umas às outras. Só as 

verdades arredondadas se completam461.  

 

 

 
458 FREYRE, Gilberto. Aventura e rotina. São Paulo: É Realizações Editora, [1953] 2010, p. 45 
459 De acordo com os registros do Arquivo Mário Pinto de Andrade locado na Fundação Mário Soares, a 

entrevista que Fernando Costa Andrade realizou com Mário Pinto de Andrade teve lugar em Paris, em 22 

de fevereiro de 1981. A transcrição do documento data de 29 de maio de 1982. Vide: “Entrevista concedida 

a Costa Andrade sobre Agostinho Neto e a fundação do MPLA”, 1982. FMS, Arquivo Mário Pinto de 

Andrade. Disponível em: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04356.005.001#!16 , Consultado 

em: 17/06/2019. 
460 A partir de uma entrevista concedida por Gilberto Freyre em 1962 na qual são tecidas duras críticas à 

Mário Pinto de Andrade, Michel Cahen levantou a hipótese de que ambos poderiam ter se encontrado 

durante a estadia do sociólogo brasileiro em Lisboa. O conteúdo da entrevista de Mário Pinto de Andrade 

confirma o encontro. Vide: CAHEN, Michel. “A mestiçagem colonialista ou a colonialidade de Gilberto 

Freyre na colonialidade do Brasil”. In: Portuguese Studies Review, no. 26 (1), 2018, p. 302-304. 
461 FREYRE, Gilberto. Aventura e...Op. Cit, p. 45. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04356.005.001#!16
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As palavras de Gilberto Freyre não informavam com sobriedade o conteúdo que 

lhe fora transmitido, antes transmitiam uma impressão enviesada, uma reunião de falas e 

imagens destinadas a apresentar o retrato de um grupo confuso. O testemunho de Mário 

Pinto de Andrade sobre o encontro traz elementos que permitem outra apreciação: 

 

(...) essa questão do Gilberto Freire (sic) no que me diz respeito porque há um episódio 

interessante, porque os nossos camaradas Lúcio Lara e Agostinho Neto tinham-nos encarregado 

(porque obviamente nenhuma dessas “démarches” era pessoal) de ir ver o Gilberto Freire (sic) no 

Hotel (sic) antes dele iniciar a viagem para Angola. E eu lembro-me que fui ver o Gilberto Freire 

(sic) com a carta escolar de Angola que me tinha sido fornecida pelo Lúcio Lara, carta escolar de 

Angola que mostrava realmente para quem quisesse refletir uma convergência entre a população 

branca, densidade de população branca e o número de escolas. Claro que só havia escolas em 

número significativo lá onde a presença branca justificava. E lembro-me perfeitamente desta carta 

dos anos [19]50, em que todo Kuando-Kubango (sic) tinha só postos escolares, não tinha escolas 

e postos muito poucos. Esse foi um dos elementos da conversa com Gilberto Freire (sic). Nessa 

conversa com o Gilberto Freire (sic) estava presente o Joaquim [Pinto de Andrade] e o Agilio (sic) 

que morreu há pouco tempo em Portugal. Isso é interessante porque o Gilberto reproduziu a nossa 

conversa na ‘Aventura e rotina’ de uma maneira deturpada. Deturpou a conversa. Ele disse que 

nesse grupo havia um padre evidentemente e que nesse grupo já havia os radicais e os moderados. 

O radical seria naturalmente eu que dizia que (sic) em Angola não devia haver contactos com o 

cristianismo nem com o elemento ocidentado (sic) e o meu irmão [Joaquim Pinto de Andrade] a 

quem ele atribuiu uma posição moderada. E ele dizia que a verdade devia estar entre as duas 

posições, mas que se reservava o direito de ver por ele próprio462. 

 

A longa citação é justificada pela notoriedade do seu conteúdo. A partir das 

palavras de Mário Pinto de Andrade fica patente o intuito do comitê organizado a partir 

do CEA: demonstrar para Gilberto Freyre que elementos da dita missão civilizatória em 

Angola – no caso, as escolas – eram estabelecidos na medida em que o contingente de 

população branca na área se tornava expressivo. Subjacente à indignação do grupo estava 

o fato de que a ausência de estabelecimentos escolares era um dos principais elementos 

que acabava por minar a requisição de negros e mestiços ao bilhete de identidade, 

confirmação da ascensão à sua condição de assimilados/cidadãos portugueses, uma vez 

que parte das condições elencadas para esta alçada (ter cursado o 1º. ciclo do liceu ou 

habilitação literária equivalente, falar corretamente a língua portuguesa...) tinham nas 

 
462 “Entrevista concedida a Costa Andrade sobre Agostinho Neto e a fundação do MPLA”, 1982. FMS, 

Arquivo Mário Pinto de Andrade. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04356.005.001#!16 , Consultado em: 17/06/2019. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04356.005.001#!16
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escolas um espaço privilegiado de transmissão. E mais: a exposição dos dados 

apresentados por Mário Pinto de Andrade levava a concluir que a colonização portuguesa 

em Angola na altura tinha o componente racial como um fator de hierarquização, 

discriminação e de produção social de desigualdades. Em suma, sustentavam que a 

colonização portuguesa tinha como esteio o racismo.  

Gilberto Freyre não podia conceber tais argumentos, uma vez que eles colidiam 

frontalmente com suas elaborações acerca do lusotropicalismo. Talvez tenha sido certa 

ingenuidade numa avidez por um debate das ideias que levou os estudantes de Angola a 

visitarem o sociólogo, talvez tenha sido o furor do embate diante da discrepância dos 

postulados do lusotropicalismo e a realidade da sua terra natal. Ou ainda, talvez ambas as 

expectativas pairassem sobre diferentes elementos do grupo. Contudo, estas são apenas 

especulações. O fato é que nem mesmo a constatação empírica dos desmandos do 

colonialismo português em Angola durante a viagem fizeram com que o sociólogo revisse 

suas posições. Mária da Conceição Neto recorda da emblemática visita de Gilberto Freyre 

à Companhia de Diamantes de Angola, mais conhecida pela sigla DIAMANG, na qual ao 

se deparar com as condições de trabalho desumanas às quais os trabalhadores eram 

submetidos, Gilberto Freyre concluiu que aquela situação se explicava porque a empresa 

administrada com capitais internacionais aplicava “princípios colonizadores não-

portugueses”, tamanha “a cegueira e incapacidade analítica do autor brasileiro em 

África”463.  

Após as mudanças legislativas que alteraram o status das colônias para províncias 

ultramarinas e uma campanha internacional tendo o lusotropicalismo de Gilberto Freyre 

como aliado, em 1955 Portugal finalmente conseguiu ser admitido na ONU. No mesmo 

ano veio à lume a primeira crítica pública formalizada ao lusotropicalismo: sob o 

pseudônimo Buanga Fele, Mário Pinto de Andrade publicou o artigo “Qu'est-ce que le 

‘luso-tropicalisme’?”, no qual além de confrontar as noções de Gilberto Freyre, refuta 

sem atenuantes, excertos de Aventura e rotina e Um brasileiro em terras portuguesas. 

Para Mário Pinto de Andrade, as formulações em torno do lusotropicalismo eram 

 
463 NETO, Maria da Conceição. “Ideologias, contradições e mistificações da colonização em Angola no 

século XX”. Lusotopie, agosto de 1997, p. 330. 
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“viciadas desde a base”464. Neste trecho, arrematado pela ironia, faz uma pequena síntese 

dos argumentos falhos de Gilberto Freyre: 

 

Sous la plume brillamment superficielle de G. FREYRE on peut donc lire que le “luso 

tropicalismo” est à la fois un concept, une théorie, un système et une méthode de colonisation 

[grifo nosso]. On pourrait donc le définir comme étant:  

1°) Une vocation congénitale du Portugais d'être attiré par la femme de couleur dans ses rapports 

sexuels.  

2°) Le désintéressement du portugais de l'exploitation économique dans les tropiques.  

3°) L'entretien des rapports sociaux avec les habitants des pays tropicaux vers la création de la 

mobilité verticale dans la vie sociale et politique.  

En voici le corollaire: Une partie de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique dominées 

par un netit nombre de Portugais vaillants qui portaient dans leur sang l'héritage tropical des 

croisements avec les Maures accusent la marque d'une unité de sentiment et de culture: la 

civilisation luso-tropical. On ne saurait mieux justifier la colonisation portugaise!...465 

 

Entre seus argumentos, Mário Pinto de Andrade explicita a falácia da 

“reciprocidade cultural”, enfatizando que não se verificava nos territórios do ultramar um 

entrelaçamento de culturas, mas uma relação entre aquilo que nomeia como cultura 

“dominante” e culturas “dominadas”, salientando seus permanentes marcadores de 

hierarquização.  Discorre também acerca da mestiçagem, refutando a assertiva de 

Gilberto Freyre ao concebê-la como mostra da tolerância e plasticidade dos portugueses 

ao lidar com os povos dos trópicos. Mário Pinto de Andrade assinala que esta não era 

uma exclusividade da história da colonização portuguesa e que suas causas respondem 

mais pela ausência de mulheres brancas nestes contextos do que por alguma suposta 

aptidão inata466.  

 
464 “Il ressort de notre exposé, que ce ‘complexe culturel’ inventé par FREYRE est vicié à sa base”. 

FELE, Buanga. “Qu'est-ce que le ‘luso-tropicalisme’?”. In: Présence Africaine, Nouvelle Serie, no. 4, 

octobre-novembre 1955, p. 34. 

465 “Na pena brilhantemente superficial de G. FREYRE é possível ler que o “lusotropicalismo” é ao mesmo 

tempo um conceito, uma teoria, um sistema e um método de colonização [grifo nosso]. Poderemos defini-

lo como sendo: 1º) Uma vocação congênita do Português para ser atraído pela mulher de cor nas suas 

relações sexuais. 2º) O desinteresse do português pela exploração econômica nos trópicos. 3º) A 

manutenção das relações sociais com os habitantes dos países tropicais com vistas à criação da mobilidade 

vertical na vida social e política. Aqui está o corolário: uma parte da África, Ásia, Oceania e América 

dominadas por um pequeno número de portugueses valentes que traziam no seu sangue a herança tropical 

dos cruzamentos com os mouros acusam a marca de uma unidade de sentimento e de cultura: a civilização 

lusotropical. Não se poderia melhor justificar a colonização portuguesa!...” [tradução nossa]. Idem, p. 30. 
466 No final do artigo, Mário Pinto de Andrade assinala a necessidade de uma abordagem histórica 

aprofundada a fim de refutar o argumento calcado num suposto historicismo desenvolvido por Gilberto 

Freyre. Esta empreitada será levada a cabo pelo historiador Charles Boxer em seu livro As relações raciais 

no império colonial português (1977). Sobre os embates entre Charles Boxer e Gilberto Freyre, consultar: 
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Além de ter sido a primeira crítica formalizada ao lusotropicalismo, o artigo de 

Mário Pinto de Andrade comportou duas importantes contribuições que merecem ser 

ressaltadas, afinadas com o tom das críticas subsequentes ao lusotropicalismo: em 

primeiro lugar, aponta seu aspecto ideológico nas pretensões com contornos totalizantes. 

Mostra disto pode ser encontrada ao afirmar que o “lusotropicalismo é ao mesmo tempo 

um conceito, uma teoria, um sistema e um método de colonização”467. Este primeiro 

ponto é corroborado pelo segundo: as formulações do sociólogo brasileiro não 

correspondiam à realidade social do dito “ultramar português”. Assinando como “Buanga 

Fele”, Mário Pinto de Andrade narra o episódio no qual “estudantes africanos” visitaram 

Gilberto Freyre e mostraram a carta escolar de Angola e arrematou: “L'impression qu'ils 

ont retirée de l'attitude de FREYRE c'est que ces réalités venaient troubler son schéma 

‘luso-tropical’”468.  

Marcada por alguns silenciamentos – notoriamente em relação às identidades dos 

sujeitos históricos - contingentes ao contexto de ditadura e repressão, a agência de 

membros do CEA trazia duplamente a público os contornos ideológicos do 

lusotropicalismo: nos relatos das impressões do encontro com Gilberto Freyre em Lisboa 

(1951) e pela crítica tecida por Mário Pinto de Andrade em “Qu'est-ce que le ‘luso-

tropicalismo?’”.  

 

2.9 O IV Festival Mundial da Juventude (Bucareste, 1953): a afirmação da 

autonomia política 

Coerente com seu percurso biográfico, um dos principais recursos utilizado por 

Mário Pinto de Andrade para dar corpo às reflexões gestadas no CEA foi a escrita, através 

da publicação de antologias poéticas e ensaios, como exposto ao longo deste capítulo. 

Entretanto, outros membros do núcleo clandestino do CEA pautaram por vias e meios 

distintos as percepções políticas e sociais amadurecidas no interior do grupo sobre o jugo 

colonial português em seus territórios de origem, organizando-se de forma autônoma. 

Exemplo emblemático desta atitude foi o que se sucedeu quando Agostinho Neto, 

Marcelino dos Santos, Guilherme Espírito Santo e Vasco Cabral integraram o III 

 
SCHNEIDER, Alberto Luiz. “Charles Boxer (contra Gilberto Freyre): raça e racismo no Império Português 

ou a erudição histórica contra o regime salazarista”. In: Estudos Históricos, v. 26, no. 52, 2013, p. 253-273. 
467 FELE, Buanga. “Qu'est-ce que le ‘luso-tropicalisme’?”... Op. Cit. 
468 “A impressão que tiveram da atitude de FREYRE foi que estas realidades perturbavam o seu esquema 

‘lusotropical’” [tradução nossa]. In: Idem, p. 31. 
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Congresso e IV Festival Mundial da Juventude, realizado entre julho e agosto de 1953, 

em Bucareste (Romênia)469.  

Sua participação se dava através da delegação portuguesa: aquele era o primeiro 

ano em que o MUDJ se fazia presente nestes eventos após sua adesão formal à Federação 

Mundial da Juventude Democrática (FMJD)470. Os quatro sócios da CEI e integrantes do 

CEA471 haviam tido sólidas relações com o MUDJ e, em diferentes níveis de 

entrosamento, com o PCP: Agostinho Neto fora dirigente do MUDJ em Coimbra e 

travava estreito contato com o partido; Marcelino dos Santos, além da proximidade com 

a frente de juventude, mantinha relações com os comunistas portugueses em Paris; 

Guilherme Espírito Santo também dispunha de regularidade tanto com o Juvenil, quanto 

como partido; ao passo que Vasco Cabral era militante do MUDJ e do PCP472. 

Após a chegada à Bucareste, os quatro fizeram frente à delegação portuguesa, 

insistindo que deveriam desfilar à parte, posição subsidiada pelo argumento de que não 

 
469 A identificação destes quatro nomes foi realizada por um dos Marcelino dos Santos, um dos integrantes 

da “dissidência”. MATEUS, Dalila Cabrita; SANTOS, Marcelino. “Marcelino dos Santos”. In:  MATEUS, 

Dalila Cabrita. Memórias do colonialismo e da guerra. Porto: ASA Editores, 2006, p. 471-472. João 

Madeira, em seu rico artigo sobre o PCP e a questão colonial, elenca apenas três nomes: Agostinho Neto, 

Marcelino dos Santos e Vasco Cabral. Cf.: MADEIRA, João. “O PCP e a Questão Colonial – dos fins da 

guerra ao V Congresso (1943-1957)”. In: TORGAL, Luís Reis; ANDRADE, Luís Oliveira (coord.). 

Estudos do Século XX – Colonialismo, anticolonialismo e identidades nacionais. CEIS 20 – Coimbra, no. 

3, 2003, p. 209-243. Sobre os acontecimentos em Bucareste, José Neves traz as informações anunciadas no 

Avante!: “Em 1953, o Avante! informa que no IV Festival da Juventude Democrática, realizado em 

Bucareste, a delegação que partiria de Portugal acabara de desfilar em duas partes: uma em representação 

de Portugal e outra de Moçambique, sinalizando assim publicamente uma diferenciação nacional”, o que 

evidencia a fragmentação das informações noticiadas em Portugal na altura. NEVES, José. Comunismo e 

nacionalismo em Portugal. Política, história e cultura no século XX. Lisboa: Tinta da China, 2008, p. 140. 

Um documento expedido pela comissão central do MUDJ, afirma que jovens de Cabo Verde e de Goa 

também compuseram a delegação portuguesa. Entretanto nenhum registro da sua identificação ou 

informação sobre terem optado por desfilar à parte foram encontrados. Cabe aventar se o representante de 

Goa foi Orlando Costa, sócio da CEI. Vide: COMISSÃO CENTRAL DO MUDJ. “Carta aos Jovens 

Coloniais de Lisboa”. In: ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – 

número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 207. Após um cotejamento entre os poucos 

registros sobre o episódio, foi feita a opção pela identificação dos quatro representantes apresentada por 

Marcelino dos Santos para os fins desta exposição. 
470 A FMJD foi criada após o término da segunda guerra mundial, em Londres (1945). Em decorrência das 

suas pautas e ações, nos anos subsequentes passou a ser considerada uma organização da área de influência 

do bloco soviético, levando os EUA e seus alinhados a deixarem sua composição. Para uma boa discussão 

acerca das disputas da guerra fria travadas a partir de associações internacionais de juventude, conferir: 

KOTEK, Joel. “Youth organizations as a Battlefield in the Cold War”. Intelligence and National Security. 

18.2, 2003, p. 168-191. 
471 Cabe lembrar que Marcelino dos Santos se mudou para Paris antes da desagregação do CEA e Vasco 

Cabral frequentava as reuniões do grupo de forma menos orgânica que os demais. De acordo com Edmundo 

Rocha, Guilherme Espírito Santo também se mudou para a capital francesa na primeira metade da década 

da década. ROCHA, Edmundo. Angola - Contribuição ao Estudo...Op. Cit. Na entrevista concedida à 

Michel Laban, Mário Pinto de Andrade elenca apenas Agostinho Neto como integrante núcleo clandestino 

do CEA entre os quatro que viajaram para Bucareste citados por Marcelino dos Santos. ANDRADE, Mário 

Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit 
472 MADEIRA, João. “O PCP e a Questão Colonial – dos fins da guerra ao V Congresso (1943-1957)”... 

Op. Cit. 



170 

 

se consideravam portugueses. O relato de Marcelino dos Santos à Dalila Cabrita Mateus 

permite uma aproximação dos fatos: 

 

R – (...) A ida para Bucareste fora organizada ainda no contexto de pertencermos à Portugal. Mas 

já ninguém se sentia bem. Há muito que já tínhamos posto de lado a ‘brincadeira’ de sermos 

representados por organizações portuguesas. Por isso fomos falar com os camaradas, discutimos 

o caso, porque já ninguém se sentia bem a desfilar com a bandeira de Portugal. Fizemos, pois a tal 

reunião, uma reunião dura, em que sentimos que os camaradas portugueses ficaram chocados, 

embora compreendessem. Mas o chefe da delegação ficou mal 

P – Lembra-se quem era o chefe da delegação? 

R – Não me lembro bem. (...) Então decidimos que, a nível interno, permanecíamos unidos, mas a 

nível externo era Portugal, Moçambique, Angola e Guiné. Foi assim, que avançámos no desfile. 

Angola com Agostinho Neto, a Guiné-Bissau com Vasco Cabral, Moçambique com Marcelino dos 

Santos, São Tomé e Príncipe com Guilherme do Espírito Santo. E foi, assim, que a coisa se 

realizou. Das outras vezes já não houve problema
473

. 

 

O testemunho de Marcelino dos Santos comporta uma ambivalência no que diz 

respeito à relação entre os antigos membros do CEA, o MUDJ e o PCP na altura do 

evento. Entre os quatro, Vasco Cabral era aquele que possuía relações mais orgânicas 

com a oposição portuguesa. Agostinho Neto, por exemplo, fora preso no ano anterior 

distribuindo panfletos em uma ação do MUDJ. Se os quatro não fossem tidos pelo Juvenil 

como elementos de confiança, dificilmente teriam composto a primeira delegação 

portuguesa após a adesão formal do MUDJ à FMJD. Entretanto, a sua negativa em 

desfilarem como portugueses, optando por se apresentarem publicamente pelos seus 

países a despeito do mal-estar gerado, é um gesto incontornável para compreender as 

mudanças marcadas pela autonomia em relação à oposição portuguesa nas elaborações 

sobre identidade e afirmação política. 

Os desdobramentos destas tomadas de posição não se limitaram à Bucareste: de 

volta à Portugal, instaurou-se um tenso e delicado debate entre os jovens provenientes do 

espaço sob dominação colonial portuguesa – os quatro componentes do CEA que 

viajaram para Bucareste, além de outros não identificados que faziam coro à sua posição 

– e a comissão central do MUDJ. Os meandros desta polêmica, abrangendo suas 

premissas, argumentos, silêncios e divergências, auxiliam a compreender os itinerários 

 
473 De acordo com as informações no final da transcrição, a entrevista foi concedida e gravada em 

Maputo, em Agosto de 2000. MATEUS, Dalila Cabrita; SANTOS, Marcelino. “Marcelino dos Santos”... 

Op. Cit. 
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da autonomia política de um setor de sócios da CEI, composto sobretudo por jovens tidos 

como “mestiços” e “pretos” em um movimento demarcação de suas posições políticas em 

relação à esquerda portuguesa no que diz respeito a chamada “questão colonial”. 

Os motivos que os levaram a não desfilar por Portugal foram expostos em um 

documento que ficou conhecido como “XI Teses”474. Nele, sustentam que as “colônias 

portuguesas são países africanos ou asiáticos dominados por Portugal” (Tese I) com 

direito à independência nacional (Tese III). Em relação a estes pontos, o MUDJ alegava 

concordância, inclusive no tocante às independências, defendendo uma posição mais 

progressista que o PCP na altura475. Nas “XI Teses”, defendiam a publicação de um 

‘boletim colonial’ com distribuição em larga escala em Portugal e “nas colônias, como 

contribuição para a consciencialização dos jovens africanos ou asiáticos das colónias, 

combate ao racismo, etc...” 476 (Tese XI), proposta que também contava com a aceitação 

do MUDJ. A inconformidade não explicitada - e talvez percebida de forma difusa e 

nebulosa – repousava sobre o entendimento em relação ao que cada uma designava por 

“racismo”, questão que será retomada adiante.  

Em relação aos demais pontos, as divergências eram parciais ou frontais. Nas “XI 

Teses”, as independências nacionais das províncias ultramarinas eram tidas como 

imprescindíveis para a melhoria das condições de vida e para o “progresso material e 

cultural” destas sociedades, bem como para a manutenção da paz no mundo (Tese IV). 

Por conta disto, sustentavam os jovens provenientes do espaço sob dominação colonial 

portuguesa deveriam se estruturar principalmente em função das questões dos seus 

territórios de origem, de modo que “a organização da base nacional seria aquela que se 

procurará realizar logo que possível” (Tese V). Alegando que em decorrência do “número 

e consciência” destes jovens em Portugal, esta mobilização deveria ter lugar em 

 
474 O paradeiro da versão original das “XI Teses” é desconhecido, entretanto, ao respondê-las, a comissão 

central do MUDJ as reproduz. Não se sabe se havia algum texto introdutório ou observações adicionais. O 

documento produzido pela comissão central do Juvenil foi publicado na revista Vértice:  Vértice, no. 72, 

maio-junho de 1996, p. 15-22. João Madeira se vale desta versão para analisar o embate em questão, 

abordando-o a partir do olhar do MUDJ. Cf.: MADEIRA, João. “O PCP e a Questão Colonial – dos fins da 

guerra ao V Congresso (1943-1957)”... Op. Cit. O número especial da Mensagem produzido pela ACEI 

republicou na íntegra o documento contido na Vértice. Foi a partir desta publicação que foram realizadas 

as análises aqui apresentadas. Vide: COMISSÃO CENTRAL DO MUDJ. “Carta aos jovens coloniais de 

Lisboa”. ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 

1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 2017-2013 
475 Em 1953, o PCP seguia as resoluções do seu IV Congresso (Lousã, 1946). No que tange a questão 

colonial, suas resoluções foram mais conservadoras do que as do III Congresso (Loulé, 1943). Para uma 

abordagem do Congresso de Lousã, conferir o Capítulo 1. O PCP passou a defender a independência total 

das províncias ultramarinas a partir da linha tirada no V Congresso (Estoril, 1957). Sobre o tema, conferir 

o Capítulo 4. 
476 COMISSÃO CENTRAL DO MUDJ. “Carta aos jovens coloniais de Lisboa”... Op. Cit. 
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associações a serem criadas para este fim ou na “Casa dos Estudantes do Império, Clube 

Marítimo Africano, Grupo Desportivo do Ultramar, Centro de Estudos Africanos”477 

(Tese VI). Vislumbravam que a partir da estruturação dos progressistas originários do 

espaço sob dominação colonial nestas associações, eleger-se-ia um representante para 

levar suas pautas como representante junto ao MUDJ (Tese VI). Frisavam, entretanto, 

que a atuação destes jovens no Juvenil que estas condições fossem cumpridas era 

“improfícua”, uma vez que “a luta democrática” deveria ser travada “através dos 

interesses nacionais” (Tese IX). Porém, o argumento que gerou o impasse mais estridente 

foi o seguinte: “Consideramos que as populações desses países são constituídas por 

colonos portugueses, agentes do colonialismo, e pela população colonizada: os povos 

africanos ou asiáticos” (Tese II)478.  

Sobre os argumentos expostos nas Teses V e VI, o Juvenil endossava que não 

estava em sua alçada avaliar se os “jovens das colônias” deveriam ou não se organizar de 

forma autônoma, e que caso assim desejassem, o MUDJ deveria oferecer suporte para 

auxiliar a criar estes meios. Contudo, advertia que “não nos parece compatível com as 

condições actualmente existentes a organização de movimentos próprios ou de um único 

movimento dos estudantes e restantes jovens coloniais que se encontram na metrópole”. 

Sublinhava ainda o risco do “intelectualismo estéril” destas organizações, sendo 

“necessário assegurar que a direcção da actividade dos jovens coloniais fique na mão 

daqueles que estudam e agem e não nas ‘daqueles que se preparam’ [grifo original]”, 

sinalizando uma crítica ao CEA. Muito provavelmente o comentário estendia-se à Mário 

Pinto de Andrade: na entrevista à Michel Laban, afirmou que seu vínculo ao MUDJ se 

deu na distribuição de panfletos pela paz e na ida à uma manifestação em homenagem 

aos mortos na primeira guerra mundial, em 1951. Não se considerava, portanto, um 

militante orgânico do Juvenil479.  

Em seus apontamentos, a comissão central do Juvenil endossava que os problemas 

dos “jovens coloniais” que estavam na metrópole na condição de estudantes, eram os 

mesmos problemas dos seus “camaradas” portugueses. Esta percepção é evidenciada nas 

críticas à Tese IV, sobre a qual é firmado que embora os termos fossem “justos em si 

 
477 Apesar dos esforços empregados nesta pesquisa, não foi localizado na documentação consultada, 

tampouco na historiografia sobre o tema, referências ao “Grupo Desportivo do Ultramar”. 
478 COMISSÃO CENTRAL DO MUDJ. “Carta aos jovens coloniais de Lisboa”... Op. Cit. 
479 Mário Pinto de Andrade sustenta que havia diferentes níveis de relação com o MUDJ e da atuação do 

movimento no espectro da clandestinidade. Assinala ainda que não chegou a recolher assinaturas, tampouco 

atuou em outras causas. ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, 

p. 105-106. 
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mesmos”, “revelam uma limitação quanto à compreensão da luta dos povos asiáticos e 

africanos das colónias portuguesas”480. Tal avaliação demonstrava que ainda que a 

presença do MUDJ e do PCP nas províncias fosse muito reduzida, como sustenta João 

Madeira481, ainda assim a comissão central do Juvenil julgava entender melhor sobre os 

caminhos da luta naquelas geografias do que os indivíduos que dali provinham.  

Em suas posições, a comissão central do MUDJ destacava que Portugal apesar de 

“colonizador, é dependente [grifo original]” do imperialismo inglês e estadunidense e, 

portanto, cabia aos jovens progressistas lutarem pela “independência nacional”, 

compreendida aqui como o fim do jugo dos referidos imperialismos sobre o povo 

português, assim como pela instauração de um regime democrático, mudança que 

conduziria à paz e à independência das províncias ultramarinas482. Este esquema marcado 

por etapas da luta (remontadas como fim da opressão imperialista sobre Portugal, 

estabelecimento da democracia no país e, por fim, libertação das províncias), raciocínio 

comum aos partidos comunistas na altura, encontrava fundamento nas já mencionadas 

resoluções da Carta das Nações Unidas (1945) acerca dos “territórios não-autônomos”, 

segundo as quais as potências coloniais desempenhavam um papel de destaque nas 

independências dos territórios sob o seu domínio. Este olhar se fazia sentir, entre outras 

passagens, na seguinte afirmação da comissão central: 

 

O MUDJ considera que cabe à juventude portuguesa e em especial aos rapazes e raparigas 

generosos organizados no MUDJ a honrosa tarefa de auxiliar por todas as formas a luta dos seus 

irmãos das colónias portuguesas vulgarizando a sua situação, condenando os preconceitos racistas 

e a mentalidade colonialista, ajudando-os organicamente e com a sua experiência de luta, 

facilitando e auxiliando o contacto dos jovens das colónias portuguesas com os seus irmãos em 

luta em todos os campos do Mundo483. 

 

Apesar da intenção de demonstrar espírito de solidariedade e cooperação, o não-

dito, ressoa: ao disponibilizar, pela “generosidade”, sua “experiência de luta” e “facilitar 

e auxiliar” com contatos transnacionais, partia-se do pressuposto que aos “irmãos das 

colônias portuguesas” faltavam estes elementos e que cabia ao MUDJ facultá-los. Se é 

verdade que o apoio dos comunistas e da oposição ao regime foi necessário em 

 
480 COMISSÃO CENTRAL DO MUDJ. “Carta aos jovens coloniais de Lisboa”... Op. Cit. 
481 MADEIRA, João. “O PCP e a Questão Colonial – dos fins da guerra ao V Congresso (1943-1957)”... 

Op. Cit. 
482 COMISSÃO CENTRAL DO MUDJ. “Carta aos jovens coloniais de Lisboa”... Op. Cit. 
483 Idem. 
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circunstâncias importantes para os integrantes do CEA e, de maneira mais alargada, para 

os sócios da CEI de Angola, ao longo desta investigação são assinalados diversos 

exemplos de experiências de luta e da construção de redes transnacionais tecidas a partir 

da sua agência.  

Por fim, mas não menos importante, é preciso levar em consideração o espaço de 

experiência484, sobre o qual os marcadores geográficos desempenharam um papel 

determinante. Em 1953, parte dos primeiros processos que conduziriam a independência 

de países africanos acontecia de forma negociada, tal como o que se passava na África 

Ocidental sob o domínio colonial britânico, nomeadamente no caso da Nigéria, Gâmbia, 

Serra Leoa e Costa do Ouro, que viria a ser o primeiro território africano a emancipar-se 

do jugo colonial em 1957, mudando seu nome para Gana485. Ainda que estes processos 

tenham sido marcados por vivências de crescentes mobilizações e reivindicações sociais, 

a primeira luta de libertação a ganhar contornos militares, deflagrando uma guerra com 

dimensões e legados ímpares no continente foi a luta de libertação nacional na Argélia 

(1954-1962)486. Portanto, parece que o espaço de experiência do MUDJ não tinha como 

vislumbrar uma luta de libertação delineada em tais nuances, expondo as diferenças 

irreconciliáveis entre “colonizadores” e “colonizados” a partir dos mecanismos de 

violência da sociedade colonial, nos termos que viriam a ser desenvolvidos por Franz 

Fanon487.  

 
484 A categoria “espaço de experiência”, desenvolvida por Reinhardt Koselleck, é uma metáfora especial 

que remonta ao passado, utilizada para designar o acúmulo de experiências do passado que, pela 

permanência do aprendizado, tornam-se parte do presente. A esta noção articula-se a de “horizonte de 

expectativa”, também uma metáfora espacial, mas que se reporta ao futuro, precisamente ao futuro 

almejado em direção ao qual começa-se a se mover no presente, buscando sua construção. O autor ressalta 

que ambas as categorias se entrelaçam. Cf.: KOSELLECK, Reinhart. “‘Espaço de experiência’ e ‘horizonte 

de expectativa’: duas categorias históricas”. In: Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos 

modernos. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2006, p. 305-328. 
485 Sobre o tema, conferir: HERNANDEZ, Leila Leite. “A urdidura da autonomia e da autodeterminação e 

os esgarçamentos do paradigma eurocidental”. In: HERNANDEZ, Leila Leite; MARCUSSI, Alexandre 

Almeida (org.). Ideias e práticas em trânsito. Poderes e resistências em África (séculos XIX-XX). São 

Paulo: Editora Intermeios, 2020, p. 351. 
486 Sobre a luta de libertação nacional na Argélia e seus legados globais, vide: BYRNE, Jeffrey James. 

Mecca of Revolution. Algeria, Decolonization & The Third World Order. New York: Oxford University 

Press, 2016. 
487 Como sustentou Franz Fanon: “A violência com a qual se afirmou a supremacia dos valores brancos, a 

agressividade que impregnou o confronto vitorioso desses valores com os modos de vida ou de 

pensamento dos colonizados fazem com que, por uma justa contrapartida, o colonizado tenha um riso 

irônico quando se evocam diante dele esses valores. No contexto colonial, o colono só se detém em seu 

trabalho de exaustão do colonizado quando este reconhece em alta e inteligível voz a supremacia dos 

valores brancos. No período de descolonização, a massa colonizada escarnece esses mesmos valores, 

insulta-os, vomita-os totalmente.” FANON, Frantz. “Sobre a violência”. In: Os condenados da terra. Juiz 

de Fora: Editora UFJF, 2010 [1961], p. 61. 
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Já para os autores das “XI Teses”, a percepção acerca da luta de libertação e das 

relações sociais nas províncias ultramarinas era marcada pelo conflito inerente ao 

encontro colonial, reforçada a partir do recém-ocorrido Massacre de Batepá e embasada 

em seus percursos biográficos desenrolados nos seus territórios de origem e na metrópole, 

cuja dimensão da violência do jugo colonial ganhava uma tradução mais nítida por meio 

das leituras, dados e debates ocorridos nas reuniões do CEA. Seu horizonte de 

expectativa488 não comportava a luta pela queda do regime como percurso da luta de 

libertação, ainda que fossem completamente favoráveis à sua derrubada. 

Some-se a estes apontamentos outro incontornável e de primeira relevância: 

Agostinho Neto, Guilherme Espírito Santo, Marcelino dos Santos e Vasco Cabral eram 

considerados “pretos” ou “mestiços” pela régua do estado colonial, o que lhes conferia 

uma vivência ainda mais ampliada e latente do racismo, condição que, pelos argumentos 

apresentados, os “camaradas portugueses” do MUDJ não conseguiam dimensionar. 

A questão ganha ainda mais saliência nas considerações apresentadas pela 

comissão central do Juvenil em relação à afirmação contida na Tese II, que apresentava 

os “colonos portugueses” como “agentes do colonialismo”. As réplicas merecem uma 

leitura cautelosa: com razão, ponderava-se que os colonos não são um “conjunto 

homogéneo com interesses idênticos”489. O caso de Angola, em particular, demonstra essa 

afirmação: a diversidade de posições políticas em relação ao governo de Lisboa, 

autonomia político-administrativa e, por fim, a independência total em relação à Portugal 

eram temas que rondavam os círculos de colonos progressistas com mais ou menos 

recorrência desde o início do século490. Entretanto, se a comissão central do MUDJ 

acertava na afirmação inicial, o mesmo êxito não se verificava em relação ao seu 

desdobramento: asseverava que se havia aqueles que se beneficiavam dos ganhos das 

grandes companhias, não se podia perder de vista que muitos dos colonos eram 

“trabalhadores portugueses”. Estes últimos procuravam escapar do desemprego na 

metrópole e estabeleciam-se no ultramar como “pequena e média burguesia”, camada que 

 
488 KOSELLECK, Reinhart. “‘Espaço de experiência’ e ‘horizonte de expectativa’: duas categorias 

históricas”... Op. Cit. 
489 COMISSÃO CENTRAL DO MUDJ. “Carta aos jovens coloniais de Lisboa”... Op. Cit. 
490 As posições políticas de setores dos colonos em Angola serão retomadas em diferentes passagens ao 

longo da tese, em especial no Capítulo 4 e no Capítulo 5. Especificamente sobre o tema, cabe consultar os 

estudos de Fernando Tavares Pimenta: PIMENTA, Fernando Tavares. Angola, os Brancos e a 

Independência. Porto: Edições Afrontamento, 2016; PIMENTA, Fernando Tavares. “O Estado Novo 

português e a reforma do Estado colonial em Angola: o comportamento político das elites brancas (1961-

1962)”. In: História (São Paulo), v. 33, no. 2, jul./dez. de 2014, p. 250-272. 
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poderia ter um caráter progressista. Aos olhos da comissão central do MUDJ, os termos 

expostos na Tese II minavam “a aliança entre os povos coloniais e as camadas 

progressistas do povo português numa luta comum”491, que se daria a partir das etapas já 

expostas. Se o que é sustentado pelo MUDJ confirma seus apontamentos anteriores, a 

ausência de uma explanação que levasse em conta os marcadores raciais instituídos por 

processos legais desde a metrópole como produtores permanentes de desigualdades – 

algumas delas, intransponíveis – torna-se um silêncio que não pode ser ignorado.  Em 

outras palavras, o racismo, elemento estruturante e definidor nas sociedades coloniais, 

não é levado em conta na análise sobre o processo de luta de libertação das províncias 

ultramarinas.  

Sobre o tema, constam apenas duas alusões na avaliação proposta pelo MUDJ: a 

primeira, ao afirmar que os jovens portugueses deveriam “auxiliar por todas as formas a 

luta dos seus irmãos das colónias portuguesas vulgarizando a sua situação, condenando 

os preconceitos racistas (...)” e ao endossar que “devemos orientar os jovens estudantes 

coloniais progressistas a enfileirarem (sic) nas comissões e nas actividades do MUDJ sem 

distinção de raça”492. Em ambas as menções, a comissão central do Juvenil rechaça a 

discriminação racial, circunstância que ao menos um dos quatro que viajaram à Bucareste 

já havia enfrentado com indivíduos tidos como progressistas: João Madeira chama a 

atenção para um testemunho de Carlos Veiga Pereira, amigo próximo de Agostinho Neto, 

que se recordava de dois sócios da CEI relacionados ao partido comunista receberem 

como uma espécie de provocação o anúncio de que o estudante de medicina havia 

assumido a direção da delegação da CEI em Coimbra, em 1948493.  

Apesar da comissão central do MUDJ repelir os episódios de discriminação racial, 

esta postura não implicava na forma como o racismo era vivenciado no cotidiano dos 

estudantes provenientes do espaço colonial em Portugal, fosse no decorrer das suas 

atividades cotidianas, no trato com colegas progressistas ou mesmo entre alguns sócios 

da CEI que eram filhos de colonos. Com recorrência, os limites para se tratar de temas 

relacionados ao racismo e aos marcadores raciais evidenciavam as dificuldades do 

diálogo e suas complexidades. Lúcio Lara, em uma carta redigida em 24 de março de 

 
491 COMISSÃO CENTRAL DO MUDJ. “Carta aos jovens coloniais de Lisboa”... Op. Cit. 
492 Ibidem. 
493 MADEIRA, João. “O PCP e a Questão Colonial – dos fins da guerra ao V Congresso (1943-1957)”... 

Op. Cit., p. 226. 
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1960 ao seu primo Ernesto Lara Filho, que procurava se estabelecer em Paris na época, 

discorre sobre o tema a partir das suas vivências em Portugal: 

 

Tua carta é um documento que eu conservarei ciosamente. (...) Faz-te impressão veres os negros 

abraçados às loiras parisiennes (sic). Nada mais natural. Isso é afinal uma demonstração concreta 

de que o colonialismo português (que se defende de ser RACISTA e que muitos como tu acreditam 

que não o seja) é tão racista como o da União Sul-Africana, apenas se manifestando por outros 

meios. Tu tinhas lá o bichinho, tu que sempre te deste com africanos, que tens africanos na família 

e que tens tomado posições favoráveis ao povo africano. Lembro-me dos meus tempos de 

Coimbra, quando em cavaqueio c/ a malta do ACE ali na Pr. Da República. Havia muito coimbrão 

que gostava muito de falar com a malta africana e que condenava categoricamente todas as 

manifestações de racismo. O Eduardo [dos] Santos (lembras-te?) só ouvia. Quando a discussão 

estava muito acesa e quando finalmente o orador estava convencido de que tinha convencido a 

assistência de que nele não havia uma parcela de preconceito racial, o Santos perguntava à (sic) 

amigo da onça: “Se tivesses uma irmã gostarias que ela casasse (sic) com um negro?”. 

Evidentemente a resposta era em geral “que a irmã podia casar (sic) com quem muito bem lhe 

apetecesse”, mas o orador ficava suficientemente engasgado para que nós pudéssemos avaliar até 

onde é que ia tanto idealismo... Não sei se percebes o que quero dizer494. 

 

Adiante, Lúcio Lara demarca que, na altura, esta percepção não deveria ser 

estendida a todos os brancos: “Procura conhecer o Castro Soromenho. Lê os seus livros, 

nomeadamente Viragem e Terra Morta. Verás um Europeu que compreende e se esforça 

sempre por compreender o povo africano. Procura falar com ele. É um homem simpático 

e um óptimo camarada. E dá-lhe um grande abraço meu”495. 

No embate entre os jovens do espaço sob dominação colonial portuguesa e a 

comissão central do MUDJ, particularmente no que diz respeito à questão racial, ganha 

contornos mais nítidos a partir do testemunho de Mário Pinto de Andrade sobre o seu 

afastamento do movimento: 

 

Recordo-me de uma conversa com [Carlos] Amboim Inglês (sic) quando eu lhe disse que não 

queria militar no MUD Juvenil porque a minha intenção estava fixada no Centro de Estudos 

Africanos. Ele chamava a isto uma posição racista e, sobretudo, considerava que nós não tínhamos 

em conta a especificidade da colonização portuguesa, que nós estávamos sobretudo influenciados 

 
494  Na carta redigida em 24/03/1960 por Lúcio Lara a partir de Casablanca para seu primo, Ernesto Lara 

Filho, é notável pelo tom mais pessoal e aberto com que trata os temas expostos, com menos cautela em 

relação às palavras do que costumava exprimir no trato com os companheiros de luta. LARA, Lúcio. Um 

amplo movimento... Op. Cit., p. 353. 
495 Idem, p. 360. 
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pela pelas acções de outros colonizados do domínio francês e do domínio inglês, que a questão 

não devia colocar-se nestes termos porque o que era necessário - do seu ponto de vista – era criar 

um vasto movimento antifascista, unir todas as forças, africanas e europeias, para o derrube (sic) 

do regime. Era o derrube (sic) do fascismo que ia abrir perspectivas à libertação das colónias. Era 

o ponto de vista do Partido Comunista – um ponto de vista, aliás, que ele exprimiu publicamente 

e que, mais tarde, considerou com um erro no famoso quinto congresso [V Congresso do PCP]. 

Era uma posição oficial496. 

 

A exposição evidencia a interdição do diálogo sobre o tema: para o MUDJ, colocar 

em pauta os marcadores raciais significava assumir uma postura racista, ao passo que para 

setores dos jovens provenientes do espaço sob dominação colonial portuguesa, 

marcadamente os “pretos” e “mestiços” não era possível ignorar a questão, haja vista que 

ela integrava de forma incontornável seus percursos de vida. As palavras de Mário Pinto 

de Andrade permitem posicionar, ou ainda, acentuar uma questão latente que perpassou 

a proposta do CEA na forma de debates intelectuais e que ganhou corpo como afirmação 

de autonomia em Bucareste: a construção das identidades, marcada aqui pelo processo de 

identificação. No limite, o MUDJ reclamava uma aliança de luta construída a partir da 

história colonial, responsável por apresentar-lhes além do passado e do presente, um devir 

histórico comum. Por sua vez, os integrantes do CEA buscavam tramar novas narrativas 

acerca do mundo africano e afrodiaspórico, construindo sua identificação a partir de 

outras alteridades, a exemplo do grupo da Présence Africaine e do MNIA. Entre a 

narrativa do colonizador - mesmo a do colonizador progressista – e a dos colonizados, 

ainda que originários de outros territórios africanos, buscavam respostas para tecer seus 

caminhos ao olhar para o exemplo daqueles que também carregavam a marca do jugo 

colonial. 

A inconformidade de posições entre os dois lados da polêmica, levou os 

integrantes do CEA a buscar outras formas de organização mais compatíveis com a sua 

percepção de mundo. Como já referido, no médio prazo, estas diferenças conduziram à 

criação do primeiro movimento autonomista e anticolonial dos países africanos sob jugo 

colonial português, o MAC497.  

 

 
496 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, p. 107. 
497 Os percursos de fundação e atuação do MAC são tratados no Capítulo 4. 
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2.10 O CEA e o Clube Marítimo Africano (CMA): contatos e mediações entre 

estudantes e trabalhadores africanos 

Na tentativa de buscar ampliar seu leque de atuação498, os integrantes do CEA 

aproximaram-se dos embarcadiços africanos que se encontravam em Lisboa nos períodos 

de pausa entre as carreiras dos navios. Apesar de contar com os importantes esforços de 

investigação de Edmundo Rocha (1998)499 e de Felipe Zau (2007)500, a história dos 

marítimos africanos na capital portuguesa ainda carece de dados que possibilitem 

compreender, a partir de uma abordagem transnacional, um panorama acerca das origens 

de sua presença na capital portuguesa no século XX, seus intentos de organização, hábitos 

de ofício, assim como suas conexões e construção de redes entre a África e a Europa. 

Foge aos propósitos desta investigação realizar um estudo de tal abrangência, importando 

aqui assinalar os contatos entre os integrantes do CEA e os marítimos na primeira metade 

da década de 1950, assinalando como esta aproximação inscrevia-se no intuito dos 

“seminaristas” de buscar espaços de organização e disseminação das suas ideias.  

De acordo com Filipe Zau, a maior parte dos marítimos em Lisboa eram 

originários de Angola, empregados nas segunda e terceira classe dos navios da 

Companhia Nacional de Navegação (CNN), da Companhia Colonial de Navegação 

(CCN) e da Sociedade Geral (SG)501. Nestas companhias, assumiam postos na lavanderia, 

camarotes, cozinha, entre outros502. De origens modestas e, não raro, sem terem tido 

acesso aos estudos, não se sentiam à vontade para frequentar as confraternizações da CEI, 

ambiente que contava com filhos de colonos, onde a presença de universitários era 

predominante503. 

Na aproximação entre os embarcadiços e os integrantes do CEA, Humberto 

Machado504 parece ter desempenhado um papel de relevo: residia na Graça, na Rua Leite 

 
498 Tal como sustenta o relato de Lúcio Lara. Vide: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit, p. 14. 
499 ROCHA, Edmundo. O Clube Marítimo Africano: a sua contribuição para a luta pela independência 

nacional dos países sob domínio colonial português 1955-1961. Lisboa: Biblioteca Museu República e 

Resistência, 1998. 
500 ZAU, Filipe. Marítimos Africanos e um clube com história. Lisboa: Paralelo Editora, 2007. 

501 Ibidem, p. 81. 
502 LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit, p. 14. 
503 ROCHA, Edmundo. O Clube Marítimo Africano... Op. Cit. 
504 Edmundo Rocha aventa a possibilidade de Humberto Machado ter integrado os quadros PCP, uma vez 

que compareceu ao Congresso Republicano em Aveiro (1957), autorizado pelo governo. Se sua suspeita 

estiver correta, trata-se de mais um exemplo de um membro do CEA com passagem pelo partido. ROCHA, 

Edmundo. Angola - Contribuição ao Estudo...Op. Cit, p. 97. 
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de Vasconcelos, número 82, cave esquerda505, bairro próximo ao porto onde a presença 

destes trabalhadores era acentuada, o que auxiliou a estreitar os contatos. Estas relações 

não passaram despercebidas pela PIDE: foi recebida uma denúncia, centrada em 

Agostinho Neto506, destacando o intuito de se criar um clube para os marítimos que 

serviria de fachada para a disseminação de “propaganda antinacionalista”507. Entre seus 

principais pontos constam:  

 

5 – Que será dado a semelhante associação o caracter de “cultura e desporto”, embora a sua 

finalidade real seja a de propaganda anti-nacionalista. 

6 – Que inicialmente fora assente que os associados só poderiam ser indivíduos de cor, mas, 

actualmente, é indiferente a questão racial. 

7 – Que esta alteração, independente a proporcionar maior números de associados, obedecerá ao 

propósito de se conseguir elementos que figurem nos estatutos como membros directivos, 

porquanto se figurasse o nome de Neto, os estatutos correriam o risco de não serem aprovados, 

dado a sua ideologia. 

8 – Que em casa do casal Humberto-Julia costumam estar alojados alguns tripulantes, sendo ali 

que o Neto costuma reunir-se508. 

 

O conteúdo da denúncia rendeu um expediente de busca e apreensão na residência 

de Humberto Machado, no qual foram encontrados manuscritos, uma relação de nomes e 

endereços, seguido de um longo interrogatório sobre as suas atividades políticas e as de 

seu irmão, Ilídio Machado509, na altura dirigente da LNA, em Luanda. Entre as 

declarações atribuídas à Humberto Machado registradas pela PIDE na ocasião, consta que 

“a quotização é de sete escudos e cinquenta centavos da importância que no total é 

depositada na Caixa Geral de Depósitos até terem o club legalizado”. Curiosamente, trata-

se de um valor similar àquele pago como mensalidade pelos sócios da CEI na altura510. 

 
505  ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 2668/54, UI 2752, fls. 646-647. 
506 Como já mencionado, Agostinho Neto era conhecido pela PIDE em função da sua atuação política no 

MUDJ, o que o levou à prisão em 1952. 
507 De acordo com o ofício da PIDE, a denúncia foi realizada por Serafina Assis, filha do escritor de Angola 

António de Assis Jr., que teria se apresentado como ex-namorada de Agostinho Neto. Em que pese o 

conteúdo, é preciso ter em mente as condições e formas de obtenção destas informações pela PIDE, que 

evidentemente não aparecem no documento, atentando para evitar uma narrativa construída em contornos 

descuidadamente binários sobre o caso. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 2668/54, UI 2752, fls. 646-647. 
508 Idem. 
509 Na segunda metade da década de 1950, Ilídio Machado esteve envolvido com os incipientes movimentos 

nacionalistas que despontavam em Luanda. Sobre sua participação nestes círculos, conferir o Capítulo 4. 
510 Esta afirmação se baseia no cotejamento realizado entre os dados firmado pela PIDE a partir do 

depoimento prestado por Humberto Machado e as fichas de sócios da CEI.  Vide: ANTT, PIDE/DGS, SC, 

SR 2668/54, UI 2752, fls. 634 (frente e verso), 635 (frente e verso), 636 (frente e verso); “Listagens dos 

associados da Casa dos Estudantes do Império, existentes na Torre do Tombo, em Lisboa”. Consultado 
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 Cientes da atenção que a PIDE dispensava aos seus encontros, estudantes e 

marítimos organizaram-se para institucionalizar o quanto antes criação do Clube 

Marítimo Africano (CMA), oficialmente identificado como uma associação de caráter 

recreativo e desportivo, a fim de afastar o argumento de que se tratava de uma organização 

ilegal511. Assim, o CMA teve seus estatutos aprovados em 13 de dezembro de 1954 e 

publicados no Diário do Governo em 20 de dezembro do mesmo ano512. Entre alguns dos 

estudantes que participaram mais ativamente da associação estão, além de Humberto 

Machado, Lúcio Lara, Agostinho Neto, Ivo Loió, Pedro Sobrinho, Luís Barreto, António 

Espírito Santo, Noémia de Sousa. Amílcar Cabral e Mário Pinto de Andrade513 também 

integraram o Clube nos seus primórdios. Em comum, todos eram sócios da CEI. Já entre 

os marítimos cabe destacar a atuação de Francisco Barros Jack, João António (Zito) Van 

Dunem, Manuel Van Dunem, António Rodrigues Costa, Manuel Soares Gomes, entre 

outros514. 

Pelas fontes históricas consultadas e consoante com os estudos sobre o tema, o 

CMA parece ter funcionado com maior regularidade até 1961515. Sua história, entretanto, 

denota as dificuldades de manutenção de uma organização sustentada por trabalhadores 

e estudantes e que, ao contrário da CEI, não contava com subsídios provenientes do 

regime. Em 1961, o CMA já tinha passado por três endereços: seu primeiro núcleo de 

organização “informal” foi na casa de Humberto Machado, depois contou com uma sede 

na Rua Augusto Rosa e, por fim, foi instalado na Calçada de São Vicente, número 85, no 

endereço da Academia Recreativa Leaes Amigos516.  

 
em 30/08/2016. Disponível em: http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-

imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa 

511 Como atestou Lúcio Lara sobre a necessidade de regularização do CMA. Vide: LARA, Lúcio. Um amplo 

movimento... Op. Cit, p. 17. 
512 ZAU, Filipe. Marítimos Africanos...Op. Cit., p. 81. 
513 Cabe ressaltar que a participação dos estudantes no CMA foi contingenciada pela sua estadia em Lisboa. 

Assim, Amílcar Cabral e Mário Pinto de Andrade participaram dos primórdios desta iniciativa. Idem; 

ROCHA, Edmundo. O Clube Marítimo Africano... Op. Cit.; ROCHA, Edmundo. O Clube Marítimo 

Africano... Op. Cit. 
514 Idem. 
515 Após a saída de Agostinho Neto e Lúcio Lara de Portugal, em fins da década de 1950, Graça Tavares 

tomou a frente nas atividades do CMA. ROCHA, Edmundo. Angola - Contribuição ao Estudo...Op. Cit, p. 

100.  Em 1961, Graça Tavares deixou Lisboa junto com Edmundo Rocha com o fito de organizar a saída 

clandestina de jovens africanos que pretendiam se juntar aos movimentos de libertação no exterior. Sobre 

o tema, deve ser consultado o Capítulo 5. 
516 Os dois últimos endereços foram fornecidos em um depoimento de Humberto Machado à PIDE, após 

ter sido preso em 1961 tentando sair de Portugal. A Academia Recreativa Leaes Amigos, fundada em 1916, 

é ainda hoje uma associação cultural localizada na Graça. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 2668/54, UI 2752, 

fls. 122 (frente e verso) – 123 (frente e verso). 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa


182 

 

Como o CMA se definia como associação recreativa e desportiva, seus encontros 

costumavam acontecer por ocasião de confraternizações. Além de música, dança e 

comidas africanas, nestas ocasiões eram trocadas impressões sobre a situação política nas 

províncias ultramarinas, com destaque para Angola. O intuito dos integrantes do CEA ao 

se aproximarem dos marítimos, é esclarecido pelo relato de Mário Pinto de Andrade:  

 

“As pessoas do Centro [de Estudos Africanos] alfabetizavam, davam uma assistência intelectual, 

política, aos embarcadiços; não evidentemente de uma maneira muito visível, por vezes 

individualmente, encontrávamo-nos com frequência, era a classe operária para nós... Era a 

aplicação das ideias à classe operária (...)517. 

 

Em contrapartida, conseguiam através dos marítimos, um canal confiável para 

comunicação e trocas de materiais com os companheiros que estavam em Angola518. 

Entre as ações empreendidas pelos integrantes do CEA junto aos embarcadiços, o fato 

que consta como o mais memorável foi a encenação da peça O Mestre-escola, de Keita 

Fodeba, publicada em 1952519. O jovem dramaturgo da Guine Conacry suscitava uma 

forte impressão entre os integrantes do CEA. Em 1953, Agostinho Neto publicou o ensaio 

“A propósito do teatro de Keita Fodeba” no boletim Meridiano, no qual transborda suas 

percepções acerca do contato com os temas e a estética das peças de teatro: 

 

Em Keita Fodeba, o fundo é a vida das sanzalas, os contos conservados por tradição oral e relatados 

pelos trovadores, as lendas, as canções cheirando a lenha queimada das fogueiras, o ritmo negro, 

as melodias do xilofone, enfim, o substrato emocional e artístico da cultura africana, da vida 

africana520. 

 

Ao tratar das referências presentes na obra de Keita Fodeba, não pode passar 

despercebido o cuidado de Agostinho Neto na busca de um léxico acessível aos leitores 

do Meridiano, publicado em Portugal: por exemplo, nomeia como “trovadores” os griots, 

evidenciando um esforço de mediação cultural.  

 
517 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, p. 81. 
518 LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit, p. 36. 
519 A primeira publicação de O Mestre-escola foi realizada pela editora Seghers. Posteriormente, a peça foi 

incluída em outras obras do autor. FODEBA, Keita. Le Mâitre d’école. Paris: Seghers, 1952. 
520 Apesar do ensaio ter sido publicado em 1953, após a sua conclusão consta “Lisboa, 13 de março de 

1952”, indicando que havia sido composto no ano anterior. NETO, Agostinho. “A propósito do teatro de 

Keita Fodeba”. In: Meridiano, a. VIII, no. 10, janeiro a março de 1953, p. 7. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04354.006.001#!7 , Consultado em: 22/10/2017. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04354.006.001#!7


183 

 

Por esta altura, Mário Pinto de Andrade realizou uma conferência sobre literatura 

africana na delegação de Coimbra da CEI521. Junto com Mário Barradas, na altura um 

jovem estudante de direito e declamador português, encenaram o poema Minuit de Keita 

Fodeba.  Ambientando no século XIX durante o governo de Samori Touré, liderança 

malinquê cuja resistência ao colonialismo francês era evocada pelos movimentos 

nacionalistas guineenses, Minuit aborda a morte do filho de um líder local em decorrência 

de uma contenda com as autoridades coloniais francesas. Segundo Andrew W. M. Smith, 

Minuit foi proibido na Guiné Conacry, tendo sido publicado em forma de livro pela 

editora Seghers em 1952522. Portanto, este foi o conteúdo eleito para ser encenado para 

os sócios da delegação de Coimbra. A apresentação foi acompanhada por um grupo de 

tocadores de kora523. 

A montagem de O Mestre-escola para os marítimos foi um projeto conjunto dos 

membros do CEA. Foi encenada por Arlindo Espírito Santo, Mário Pinto de Andrade, 

entre outros do círculo, além de contar também a participação Mário Barradas. Como não 

tinham boubous, adaptaram o figurino com alguns lençóis524. A partir do original em 

francês, a peça foi traduzida para a língua portuguesa por Noémia de Sousa e Mário Pinto 

de Andrade, que afirmou ter realizado algumas “adaptações”: 

 

 
521 Mário Pinto de Andrade sustenta que Alda Lara também declarou poemas na ocasião. ANDRADE, 

Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, p. 83.  
522 Andrew W. M. Smith esclarece que o poema era divulgado na Guiné em forma de disco, banido pelo 

governo colonial francês em 1948. O autor ainda registra outras ocasiões em que o poema foi declamado e 

encenado fora do país até sua publicação. SMITH, Andrew W. M. “African Dawn: Keita Fodeba the 

imagining of National Culture in Guinea”. In: Historical Reflections / Réflexions Historiques, vol. 43, no. 

3, Winter 2017, p. 102-121. 
523 Em uma entrevista publicada em 2007, concedida a Christine Zurbach e a José Alberto Ferreira, Mário 

Barradas esclarece que naqueles anos era aderente do MUDJ e fala sobre seu contato com a CEI: “Nos 

cinco anos em que fui estudar em Lisboa, dizia poesia por todo o lado, nas casas do Povo, eram instituições 

(deixem-me usar a expressão) de esquerda, todas, nos Penicheiros, no Barreiro, na Padaria do Povo, e na 

Casa dos Estudantes do Império, um grande ponto onde eu caí graças a um colega indiano, o Luís de Abreu 

Ribeiro. Lá conheci o Mário Pinto de Andrade, o Agostinho Neto, o Amílcar Cabral, o Marcelino dos 

Santos e outro, de que fiquei grande amigo, o Lúcio Lara, que era e ainda é do MPLA, em Angola. E 

comecei a ser uma espécie de declamador oficial da Casa dos Estudantes do Império. Dizia poemas do 

Agostinho Neto, ainda tenho muitos poemas assinados por ele, e poemas traduzidos pelo Mário Pinto de 

Andrade, do David Diop, do Senghor, de vários poetas, de expressão francesa quase todos (...). Na 

delegação de Coimbra fizemos um recital meu e, no dia seguinte, uma apresentação pelo Mário Pinto de 

Andrade de um poema lindíssimo do Keita Fodeba, “Minuit”, que encenámos com um grupo de koras que 

tocava. A minha vinda para o teatro foi assim”. Nos anos vindouros, Mário Barradas tornou-se um 

importante ator e diretor de teatro, tendo sido um dos fundadores do Teatro Universitário de Moçambique. 

Cf.: ZURBACH, Christine; FERREIRA, José Alberto. “Mário Barradas. Um impertinente fazedor de 

teatro”. In: Sinais de Cena, no. 7, 2007, p. 36. 
524 O boubou é uma espécie de túnica, geralmente de mangas curtas e de modelagem solta, muito utilizada 

na África Ocidental. A informação sobre a adaptação dos boubous consta em: ANDRADE, Mário Pinto de; 

LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, p. 82. 
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É uma pequena intriga, muito simples: uma aula, um mestre que pede à classe para citar o nome 

de um sábio. Os alunos dizem Pasteur, sábios universais, franceses, de origem francesa, e eu tinha 

adaptado: Camões no lugar de Lamartine, etc. Bom, no fim há uma criança que diz “O mestre é 

um sábio...”. Evidentemente, o mestre diz: “Não, não, mas então porquê?”. E era isso525. 

 

A apresentação ocorreu no dia 21 de fevereiro de 1954, “num ‘Centro 

Republicano’ no bairro da Graça”. Apesar do receio da PIDE, a sala estava cheia para 

receber a primeira peça de teatro africano encenada em Lisboa526. Foram realizados 

alguns discursos, notavelmente uma breve apresentação biográfica sobre Keita Fodeba, 

destacando o fato de ter sido professor em sua terra natal; sua obra, onde se delineava sua 

recepção e circulação na Europa; bem como sua proposta de realização de um teatro que 

trouxesse ritmos, ambientes, pessoas e temas da Guiné Conacry, expressos por um 

guineense527. Na sequência, teve início o espetáculo. O resultado não poderia ter sido 

melhor: Mário Pinto de Andrade descreveu sua recepção como “um grande sucesso” e 

Lúcio Lara frisou “o caloroso entusiasmo da assistência”528. 

O movimento coletivo realizado pelos integrantes do CEA na montagem de O 

Mestre-escola revela um projeto cuidadosamente pensado em diferentes instâncias. A 

primeira, talvez a mais evidente, diz respeito ao conteúdo: a escolha da encenação de uma 

peça de um artista africano que se valia de uma estética e recursos narrativos das 

sociedades africanas originárias de seu país, com a mensagem subjacente de que neste 

espaço reconhecidamente se produz cultura. Também sobre o conteúdo, merece destaque 

os empenhos de tradução da língua, conteúdos e figurinos, tornando-a mais acessível a 

quem ele era endereçado – os marítimos – num notável esforço de apreensão dos 

conteúdos e mediação.  

A segunda, mas não menos importante, concerne à sua atenção com o público 

receptor: foi selecionado um conteúdo com personagens africanos cuja mensagem, dita 

de forma simples, é que não apenas as personalidades ressaltadas pelo colonizador são 

“sábias”. A exemplo do professor, também eles, os africanos, são. Além disso, a escolha 

de uma peça ambientada em uma sala-de-aula em África, com professor e alunos 

 
525 Idem.  
526 Como assentam os testemunhos de Lúcio Lara e Mário Pinto de Andrade. Vide: LARA, Lúcio. Um 

amplo movimento... Op. Cit, p. 36; ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de 

Andrade... Op. Cit, p. 82. 
527 ATD, d0002.000.016, “Keita Fodeba e seu teatro africano”, dactilografado (2ª via), 2 pp. 
528 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade... Op. Cit, p. 82; LARA, Lúcio. 

Um amplo movimento... Op. Cit, p. 36. 
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originários daquela geografia, transmitia aos embarcadiços que aquele era um espaço que 

poderia comportar a sua presença, reforçando indiretamente o trabalho de alfabetização 

realizado pelos membros do CEA. Lembrando que muitos dos marítimos não sabiam ler 

ou escrever, cabe salientar a escolha da forma para transmitir os conteúdos: uma peça de 

teatro, registro que se servia de marcadores orais e cênicos e, portanto, não reproduzia as 

assimetrias sociais instituídas pelo colonialismo vigentes entre aqueles trabalhadores e 

estudantes. Talvez aí residisse parte do êxito da apresentação de O Mestre-escola: ao 

mostrar outras ordenações de mundo eram possíveis.  

 

2.11 Novos horizontes: da “elegância” ao andrajo 

Os meados da década de 1950 foram marcados por eventos internacionais 

responsáveis por alargar os horizontes de expectativas dos integrantes do CEA, da CEI e 

dos territórios sob dominação colonial em África, em um sentido mais lato. Neste sentido, 

importa assinalar um acontecimento decisivo, com grande efeito sobre a condução dos 

processos de independência, notavelmente acerca do protagonismo dos povos subjugados 

pelas potências coloniais em tomarem as rédeas na condução dos seus destinos: a 

Conferência de Bandung (1955). Evento transnacional com ecos incontornáveis para as 

lutas de libertação em África, suas resoluções tiveram repercussões diretas sobre os 

caminhos dos sócios da CEI provenientes de Angola que aderiram aos movimentos de 

libertação, assim como para a situação de Portugal em relação às “províncias 

ultramarinas”, como será tratado nos próximos capítulos. A Conferência de Bandung foi 

liderada pelos primeiros-ministros Sukarno (Indonésia), Jawaharlal Nehru (Índia) e 

Gamal Abdel Nasser (Egito).  

Em poucas palavras, a Conferência de Bandung constituiu um marco na percepção 

dos sentidos partilhados das lutas políticas travadas em países africanos e asiáticos 

submetidos ao jugo colonial ou que haviam recém-conquistado suas independências, 

pautando o respeito aos direitos humanos, dando os tons da noção de solidariedade afro-

asiática e afirmando o direito à autonomia de povos e nações nestas geografias, tendo 

como pressuposto o direito de decidirem por si próprios sobre seus destinos coletivos. No 

contexto da guerra fria, a Conferência de Bandung sinalizou uma postura geopolítica dos 

países afro-asiáticos de não adesão aos postulados da União Soviética, tampouco dos 
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Estados Unidos, buscando conformar um “bloco” alternativo529. Amílcar Cabral foi o 

único dos integrantes do CEA a estar presente na Conferência de Bandung para assisti-

la. 

Nesta senda, também precisa ser assinalado o I Congresso de Escritores e Artistas 

Negros promovida pela Présence Africaine, em Paris. O evento contou com a participação 

de 63 integrantes, oriundos da África, Caribe e Estados Unidos, assinalando a 

predominância de participantes de língua francesa e inglesa. Cabe destacar a presença de 

personalidades como Léopold Senghor, Aimé Césaire, Richard Wright e Franz Fanon no 

evento. Alioune Diop elegeu simbolicamente a Sorbonne para sediar o evento, com o 

intuito de sublinhar seu caráter intelectual, de ampla circulação de ideias e debates ao 

ocupar um espaço identificado com a produção de conhecimento no mundo ocidental.  

Não obstante os acirrados debates travados do seu decorrer entre intelectuais do 

círculo da revista, como Aimé Césaire e Léopold Senghor, e escritores estadunidenses em 

torno das concepções de raça e cultura, o evento buscou sinalizar no plano internacional 

uma ocasião modelar de afirmação das culturas negras, africana e afrodiáspórica, 

pautando sua originalidade e singularidades, com acentuado tom anticolonial530. Mário 

Pinto de Andrade, Joaquim Pinto de Andrade e Marcelino dos Santos assistiram ao 

congresso, além de Manuel dos Santos Lima, sócio da CEI. Em comum, ambos os eventos 

assinalavam a afirmação de povos e culturas subjugadas no cenário mundial a partir de 

uma incontestável afirmação, assinalando no plano da política e das ideias o que os 

próximos anos reservavam. 

*** 

Entre os registros disponíveis no Arquivo Mário Pinto de Andrade na Fundação 

Mário Soares, há uma fotografia datada de 1947, tirada em Luanda, na qual Mário Pinto 

de Andrade, então com dezenove anos, pousa para a câmera abraçado à sua mãe, 

Francisca Pinto de Andrade. Ela traja um vestido branco com estampa floral, ostenta 

brincos, penteado da época e batom nos lábios. Ele usa um paletó que parece 

perfeitamente alinhado, gravata, cabelo e bigode bem aparados. Nada na foto destoa, a 

 
529 A partir da Conferência de Belgrado (1961), com escopo geográfico ampliado, as lideranças dos então 

chamados países do “terceiro mundo” passaram a adotar a designação “não-alinhados” em referência à 

postura geopolítica adotada. Sobre a Conferência de Bandung: PRASHAD, Vijay. “Bandung – the 1955 

Afro-Asian Conference”. In: The Darker Nations. A pelople’s history of the Third World. New 

York/London: The New Press, 2007, p. 31-51. 
530 BONNER, Christopher. “Alioune Diop and the Cultural Politics of Negritude: Readring the First 

Congress of Black Writers and artists, 1956”. In: Research in African Literatures, vol 50, no. 2, Summer 

2019, p. 1-18. 
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não ser, quiçá, a forma como ele franze o senho ao encarar o fotógrafo531. Parece haver 

ali algum desconforto: talvez a fotografia, talvez as roupas, talvez as expectativas da 

família na eminência de sua partida para a Portugal, talvez o desconhecido que o esperava, 

talvez o conjunto.  

Contudo, estas são apenas apostas. O fato é que a imagem que a fotografia busca 

transmitir, qual seja a de um rapaz alinhado, em nada converge com o termo que Alda 

Espírito Santo o descreve: “andrajoso”. Ela se recordava de ter pregado botões em seus 

casacos de inverno, tamanho era sua indiferença com a forma que se apresentava532. 

Poderia ser argumentado que sua aparência era fruto da falta de recursos na metrópole, 

mas dificilmente o colega lembrado por deter a mais vultuosa biblioteca no círculo de 

estudantes negros e mestiços não teria como custear este reparo. Em suas fotografias em 

Lisboa, ostenta cabelo e barbas mais longos, deixando no passado a imagem de 

meticuloso cuidado na apresentação533.  Uma aposta: o andrajo não era desleixo, 

tampouco escassez de recursos. O andrajo era uma evidência do processo de 

desvencilhamento dos códigos de assimilação. O CEA foi parte incontornável desta 

equação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
531 “Mário Pinto de Andrade e Francisca Pinto de Andrade” (1947). FMS, Arquivo Mário Pinto de Andrade. 

Disponível em: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07223.001.035 . Consultado em: 02/05/2019. 
532 ESPÍRITO SANTO, Alda; LABAN, Michel. “Entrevista com Alda Espírito Santo”... Op. Cit, p. 71-72. 
533 Conferir, por exemplo: “Mário Pinto de Andrade com colegas” (1953). Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07223.002.007 . Consultado em: Consultado em: 02/05/2019. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07223.001.035
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07223.002.007
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Capítulo 3: Os cômodos. A Seção da Biblioteca e a itinerância de impressos na CEI 

 

Dando prosseguimento a proposta formulada para este estudo, qual seja a se 

investigar a construção de redes e os processos de tomada de consciência de jovens 

intelectuais de Angola que entre as décadas de 1940 e 1960 tiveram suas trajetórias 

vinculadas à Casa dos Estudantes do Império (CEI), torna-se uma questão central pensar 

nos modos como este espaço contribuiu para a sua formação. Dito de outra forma, é 

indispensável ao historiador que se debruça sobre o estudo da história de grupos de 

intelectuais investigar, nos termos de Jean-François Sirinelli, “como as ideias vêm aos 

intelectuais”.534   

Em decorrência das características específicas àqueles que assim são 

considerados, faz-se necessário conjugar uma série de fatores, tais como os contextos 

histórico, político e social no qual estão imersos, as disputas intra e entre grupos, suas 

relações com as instâncias de poder, entre tantos outros fatores. Ao se deter nos aspectos 

que concernem à sua formação, torna-se especialmente caro refletir sobre as afiliações de 

ideias que compuseram o seu repertório. Longe de desconsiderar o papel das artes 

plásticas, do teatro, da música, do cinema e demais de formas manifestação artística, esse 

capítulo se concentra nos impressos, livros e periódicos, pelo destaque conferido pelo 

próprio grupo estudado ao papel cimeiro das leituras realizadas nesta altura para a sua 

formação. 

O processo de mapeamento da circulação de livros regulares e clandestinos está 

fadado a ser parcial e lacunar, uma vez que se trata de uma história a partir do que Michael 

Pollak chamou de “memória subterrânea”, ou seja, da memória que para além de não ser 

uma memória oficial, é clandestina.535 Assim, nos arquivos, quer sejam eles relatórios 

produzidos pela PIDE, ou mesmo a documentação apreendida por esta polícia na ocasião 

do encerramento da Casa, fornecem pistas escassas a esse respeito. Em decorrência disso, 

a tentativa de esboçar uma pequena cartografia deste subterrâneo teve de ser realizada 

desde uma articulação entre os textos legislativos, a documentação dos órgãos da censura 

e da PIDE, notícias da Seção da Biblioteca no boletim Mensagem e testemunhos sobre as 

memórias de leituras realizadas no período. 

 
534 SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”. In: RÉMOND, René (org.). Por uma história política. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 256. 
535 POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. In: Estudos Históricos, vol. 2, no. 3, 1989, pp. 

3-15. 
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Como mais uma vez ensina Jean-François Sirinelli, mais que “a direção da 

paisagem ideológica, é a observação da localização dos intelectuais – e eventualmente de 

seu deslocamento – no interior dessa paisagem que o historiador deve particularmente se 

dedicar”.536 Assim, antes de investigar a natureza das leituras é necessário compreendê-

las no contexto do regime salazarista, examinando como se configura a censura e o que 

caracterizava um livro, texto ou autor como censurável perante o Estado Novo.  

 

3.1 A censura aos impressos durante o regime salazarista 

A fim de buscar melhor compreender a dinâmica em torno dos impressos e seus 

leitores ligados à CEI, faz-se importante traçar um panorama acerca dos seus objetivos e 

funcionamento da censura em Portugal e em Angola, ao longo das décadas de 1940 e 

1960, a fim de identificar os mecanismos de repressão que incidiam sobre a publicação e 

circulação de materiais impressos e seus autores.537 

Ao refletir sobre a noção da censura em um sentido ampliado, Helen Freshwater 

sustenta que se trata de um dispositivo que tem por base a suspensão da liberdade de 

expressão e que pode ser implementado pelo estado através de recursos jurídicos, por 

imposições do mercado ou ainda pelo discurso dominante.538 A censura imposta pelo 

Estado Novo enquadra-se no primeiro caso e, como será exposto, não incidiu diretamente 

sobre o mercado editorial e buscou - não raro, com êxito - criar discursos dominantes a 

partir do controle do tipo de informação e de conhecimento que permitia circular em 

Portugal e no espaço colonial. 

Ao longo do século XX, a censura foi um recurso basilar dos regimes autoritários, 

a fim de fazer valer suas premissas, uma vez que prezavam pela manutenção do status 

quo através da repressão a qualquer manifestação que encarassem como oposicionista. 

De modo ambivalente, a mesma postura repressora que faz valer a imposição do silêncio 

revela, indiretamente, o reconhecimento do próprio regime em relação às suas 

fragilidades, uma vez que o simples fato da crítica ou da oposição poder se pronunciar é 

tomado como ameaça.  

 
536 SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”. Op. Cit, p. 256. 
537 Apesar da censura no Estado Novo ter incidido sobre outros materiais, tais como músicas, discos, 

manifestações das artes plásticas, entre outros, o intuito dessa explanação são os impressos. 
538 FRESHWATER, Helen. “Towards a redefinition of censorship”. MÜLLER, Beate (edit.). Censorship 

& Cultural regulation in the Modern Age. Amsterdam/New York: Rodopi, 2004, pp. 217-237. 
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Como assinala Daniel Melo, ao passo que em outros impérios coloniais a censura 

era exercida nas colônias enquanto estava em vigência uma democracia no espaço 

metropolitano, o caso do império colonial português foi o único no século XX no qual a 

censura foi exercida na metrópole e nas colônias até o seu fim, em 1975. Cabe lembrar, 

contudo, que a censura não era uma novidade trazida pelo Estado Novo. Delineando essa 

genealogia da censura em Portugal, o mesmo autor demonstra como a censura foi um 

aspecto constante em sua história desde a época moderna, identificando suas raízes no 

período da Inquisição (1536-1821), quando entrelaçava-se censura religiosa à censura 

régia, conferindo um caráter sacro sobre suas deliberações.539  

No caso específico do Estado Novo português, a censura foi herdada da Primeira 

República (1910-1926) e se estendeu até o seu fim, em 1974. A promulgação de uma 

nova constituição em 1933 assinalava oficialmente o fim da Ditadura Nacional e o início 

do Estado Novo, sendo mantida em vigor ao longo de todo o regime.540 O caput do 

parágrafo 4 do artigo 8º. do texto constitucional dispunha “direitos e garantias individuais 

dos cidadãos portugueses”, assegurando “a liberdade de expressão do pensamento sob 

qualquer forma”. Contudo, o inciso 2 do parágrafo 20 deste mesmo artigo, ao versar sobre 

a revisão de sentenças criminais, abria caminhos para impedir a liberdade de expressão: 

Leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão do pensamento, de ensino, de 

reunião e de associação, devendo, quanto à primeira, impedir preventiva ou repressivamente a 

perversão da opinião públicas na sua função de força social, e salvaguardar a integridade moral 

dos cidadãos, a quem ficará assegurado o direito de inserir gratuitamente a rectificação (sic) ou a 

defesa na publicação periódica em que forem injuriados ou infamados, sem prejuízo de qualquer 

outra responsabilidade ou procedimento determinado na lei.541 

 

Afinado com o texto constitucional, no início dos anos 1930, Salazar costumava 

declarar que era contrário à censura, entretanto ela era justificada como necessária para 

evitar que o comunismo, o marxismo, a calúnia e a propagação de mentiras instaurassem 

o caos542. Considerava-a, portanto, legítima e em suas declarações fazia com que tal 

 
539 MELO, Daniel. “A censura salazarista e as colónias: um exemplo de abrangência”. Revista de História 

da Sociedade e da Cultura. Vol. 16, 2016, pp. 475-496. 
540 A Constituição Política da República Portuguesa de 1933 vigorou até o 1976, estendendo-se, portanto, 

até depois da Revolução dos Cravos, quando foi promulgado um novo texto constitucional.  
541 Constituição de 1933. Consultado em 22/03/2019. Disponível em: 

https://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP-1933.pdf  
542 PIMENTEL, Irene Flusner. “A censura”. MADEIRA, João (coord.); FARINHA, Luís; PIMENTEL, 

Irene Flusner. Vítimas de Salazar – Estado Novo e violência política. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2007, 

p. 38. 

https://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP-1933.pdf
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recurso parecesse algo menor ao sustentar, por exemplo, que o regime português “era o 

mais brando e tolerante dos regimes autoritários” em vigência543.   

A constituição dava continuidade a imprensa como o principal alvo da censura na 

I República e na Ditadura Militar. Mais do que isso, naquele mesmo ano a instituição do 

Decreto-lei no. 22.469 de 11 de abril de 1933 regulava os termos da liberdade de 

expressão da imprensa e dos demais impressos. Composto por nove artigos, o decreto 

definia a censura como incumbência do regime e no artigo 2º. reforçava que continuavam 

“sujeitas a censura prévia as publicações periódicas (...), as folhas volantes, folhetos, 

cartazes e outras publicações, sempre que em qualquer delas se versem assuntos de caráter 

político ou social”.544 O decreto definia ainda os objetivos da censura no artigo 3º., qual 

fossem: 

(...) impedir a perversão da opinião pública na sua função de força social e deverá ser exercida por 

forma a defende-la de todos os fatores que desorientam contra a verdade, a justiça, a moral, a boa 

administração e o bem comum, e a evitar que sejam atacados os princípios fundamentais de 

organização da sociedade545.  

 

O mesmo decreto definia que o governo seria o responsável pelo exercício da 

censura e pelos procedimentos do trabalho do censor: “não poderão alterar o texto 

censurado com aditamentos ou substituições, devendo limitar-se a eliminar os trechos ou 

passagens reputados (sic) inconvenientes, de harmonia com o disposto no artigo 3º.” 546. 

Porém, o texto do decreto previa, de forma indireta, que o trabalho da censura poderia 

autorizar publicações tidas como inconvenientes à manutenção da ordem pelo regime. 

Assim, o parágrafo único deste mesmo artigo asseverava que: “A permissão, pela 

Comissão de Censura, da publicação de qualquer escrito não releva de responsabilidade 

civil e criminal os autores ou responsáveis pelo escrito”.547 Por “responsáveis” podem ser 

entendidos editores, diretores de periódicos, coordenadores de coleção, tipografias ou 

casas editoriais.  

Como fica explicitado pelo artigo 2º. do decreto em questão, a censura no Estado 

Novo foi regulada como “censura prévia”, ou seja, a censura que visa o material impresso 

antes da sua publicação. Contudo, a partir do texto do parágrafo único do artigo 8º., que 

antecipava possíveis falhas da censura e atribuía responsabilidade civil e criminal aos 

 
543 Idem. 
544 “Decreto-lei no. 22.469 de 11 de abril de 1933”. Diário do Governo, no. 83, 11 de abril de 1933. 
545 Idem. 
546 Conforme disposto no artigo 8º. In: Idem. 
547 Idem. 
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responsáveis, é presumível que os impressos que desencadeassem tal processo fossem 

tirados de circulação. Situações dessa natureza começaram a se tornar uma prática 

recorrente, caracterizando um novo tipo de censura conhecida como “censura repressiva”, 

ou seja, aquela que visa o material impresso após a sua publicação, circulação e recepção. 

A censura prévia e a censura repressiva foram as mais habituais no Estado Novo.548 

O conteúdo expresso no parágrafo único do artigo 8º. do Decreto-lei no. 22.469 

ainda permite inferir, como desdobramento, uma modalidade de censura amplamente 

disseminada em regimes autoritários: a autocensura. A aprovação do texto pelo censor 

não significava que o “autor ou responsáveis” estivessem isentados de punição, abrindo 

brechas para um entendimento segundo o qual a qualquer altura determinado material 

poderia ser tirado de circulação, fazendo do “autor ou responsáveis” um desafeto do 

regime. Assim, o deferimento do censor garantia apenas o direito à impressão, sendo a 

moderação sobre o conteúdo professado como um exercício constante de cada indivíduo. 

O próprio texto constitucional delineia isso: como exposto, ele versa sobre e baliza os 

limites de “liberdade de expressão do pensamento”. O que estava em causa não era o 

pensamento em si, mas sim manifestações dele tidas como atentatórias ao regime.  

A quarta modalidade de censura sob o Estado Novo relacionava-se, em boa 

medida, à terceira. Alguns indivíduos (“autores ou responsáveis” nos termos da lei) 

assinavam ou estavam reconhecidamente vinculados a publicações que eram alvo 

constante da censura. Mesmo que praticassem a autocensura em alguma medida – 

exercício incontornável em um regime autoritário – os conteúdos aos quais estavam 

ligados eram repetidamente tidos como transgressores. Em decorrência disso, publicações 

de determinados autores passaram a ser censuradas apenas por conterem a sua assinatura, 

assim como houve editoras e jornais que sofreram penalizações logísticas, como a Editora 

Europa-América549, além de repressão policial. Esse tipo de censura é conhecida como 

“censura ad hominem”.550 

 O Decreto-lei no. 22.469 de 11 de abril de 1933 foi mantido em vigência ao longo 

de todo o regime. A ele foram acrescentadas novas deliberações, como limite de páginas 

às publicações periódicas, além da proibição que se publicasse espaços em branco nos 

 
548 MELO, Daniel. “A censura salazarista e as colónias: um exemplo de abrangência”. Op. Cit. 
549 Em 1965, a Editora Europa-América sofreu a maior ação de apreensão de livros imposta a uma casa 

editorial: de acordo com José Filipe Pinto, foram apreendidos 73 mil livros e 23 títulos do seu catálogo 

foram tirados de circulação. Vide: PINTO, José Filipe. Segredos do Império da Ilusitânia. A censura na 

metrópole e em Angola. Coimbra: Almedina, 2011, p. 113. 
550 Ibidem. 
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cortes da censura, o que criava a aparência de uma ação branda do regime.551 Ao longo 

de todo o Estado Novo, os órgãos de censura estiveram subordinados ao Ministério do 

Interior. Com o decorrer dos anos, suas divisões dentro do aparelho de estado foram se 

tornando mais complexas e abrangentes, resguardando o tom do seu funcionamento552. 

No que concerne à liberdade de expressão e censura no espaço colonial, o Decreto 

27.495 de 27 de janeiro de 1937 reuniu em um mesmo diploma toda a legislação sobre a 

temática que havia sido publicada até então. O resultado foi um texto volumoso, composto 

por seis capítulos. Em boa medida, seus preceitos seguiam o que vigorava no espaço 

metropolitano: a instituição da censura prévia e a prerrogativa de penalizar civil e 

criminalmente os autores ou responsáveis por conteúdos publicados, mesmo que 

autorizados pela censura. Essa, aliás, era executada em gabinetes locais subordinados ao 

governador geral, que estava autorizado a nomear e destituir censores conforme lhe 

parecesse mais adequado. Para casos tidos como mais particulares do espaço colonial, via 

de regra, o decreto recomendava que fossem aplicadas as penas com incidência de maior 

gravidade para situações de “desmando” nas colônias, tais como desacato a funcionários 

públicos e críticas às leis e às figuras do governo na imprensa. Com ordem de ser 

publicado no Boletim Oficial de cada uma das colônias, o preâmbulo do decreto 

informava o seu intuito repressor: “dotar os governos das colónias de meios mais 

eficientes para coibir abusos que ultimamente se tem manifestado em alguns jornais”.553  

José Filipe Pinto ressalta que as leis de imprensa aprovadas nessa altura também 

para Angola, cujo exemplo maior é o Decreto 27.495 de 27 de janeiro de 1937, eram 

integralmente aplicadas na década de 1960.554 Isso mostra que mesmo o regime tendo se 

visto obrigado a promover na metrópole certo arejamento político no período pós-guerra, 

em virtude da crise que atravessava, em Angola não se passou o mesmo, indicando uma 

censura mais férrea em alguns âmbitos, marcadamente em relação às publicações locais.  

Ainda segundo este autor, eram recorrentes pedidos enviados ao governador geral 

e às comissões de censura nas colônias, pedindo recortes semanais da imprensa, a fim de 

conseguir mapear com mais precisão as tendências contrárias a Portugal. Essa dinâmica 

fazia com que o trabalho dos censores nas colônias estivesse sob constante avaliação de 

 
551 Idem. 
552 A dinâmica da censura frente a imprensa e as editoras só se transformaria de forma mais notável na 

década de 1970, com Marcello Caetano como Presidente do Conselho de Ministros, fugindo do recorte 

cronológico proposto para esta pesquisa. 
553 Diário do Governo, 1ª. Série, no. 22, 27 de janeiro de 1937. 
554 PINTO, José Filipe. Segredos do Império da Ilusitânia. A censura na metrópole e em Angola. Op. Cit, 

p. 73. 
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comissões dos órgãos de censura na metrópole555. Também neste quesito o Estado Novo 

mantinha a sua característica centralizadora. Isto posto, não é demais lembrar que a 

censura foi regulada para o espaço colonial em 1937, duas décadas antes da PIDE, que 

teve sua seção no ultramar estabelecida pelo Decreto-Lei no. 39.749 de 9 de agosto de 

1954, passando a operar em 1957.556 

Enquanto o alvo inicial, tanto em Portugal quanto em Angola e nas demais 

colônias era a imprensa, também a publicação de livros, as editoras e as tipografias não 

demoraram a estarem sujeitas às práticas da censura. Ao passo que a imprensa comporta 

um ritmo veloz de publicações, muitas vezes de fôlego diário, o que fazia com que o 

aparelho censório tivesse de analisar o material enviado com mais velocidade, o mesmo 

não se passava com os livros. Como assinala Nuno Medeiros, o setor editorial é dotado 

de uma heterogeneidade intrínseca – o editor de livros de arte é um profissional distinto 

e com um olhar próprio sobre o livro quando comparado, por exemplo, ao editor de livros 

escolares ou universitários – também o exercício da censura foi tomado por outras 

instituições ligadas ao regime: 

Estribado na Direcção dos Serviços de Censura e no Secretariado Nacional de Informação, Cultura 

Popular e Turismo, o registo (sic) procura a lógica tentacular, passando por uma variedade de 

institucional que tocava o Ministério do Exército, a Legião Portuguesa, a Obra das Mães pela 

Educação Nacional, a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, os sindicatos nacionais.557 

 

Irene Flusner Pimentel sustenta que no universo dos livros, a censura agia entre a 

colaboracionismo e a coerção dos proprietários de tipografias, livrarias e livreiros, que 

acabavam por aderir às imposições, fosse por receio de multa, pena de ver o 

estabelecimento fechado ou prejuízo mediante o confisco de impressos. Ao tratar de 

regimes aos quais se aplicava a censura, vale frisar que esse dispositivo que passou a 

operar tanto de maneira institucionalizada no aparelho de estado, quanto a ser 

internalizado no cotidiano, a ponto do próprio setor editorial recursar-se a publicar 

determinado autor ou obra para não se indispor com o regime (autocensura), ou ainda a 

 
555 Ibidem. 
556 ALEXANDRE, Valentim. Contra o vento. Portugal, o império e a maré anticolonial (1945-1960). 

Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2017, p. 596. 
557 MEDEIROS, NUNO. “Edição de livros e Estado Novo: apostolado cultural, autonomia e autoritarismo”. 

DOMINGOS, Nuno; PEREIRA, Victor (dir.). O Estado Novo em questão. Lisboa: Edições 70, 2010, p. 

150. 
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fim de prevenir um déficit financeiro provocado pelas proibições e confiscos. Com os 

livreiros e livrarias, procedia-se nos mesmos moldes.558  

Nuno Medeiros, no entanto, apresenta uma perspectiva distinta, em particular no 

que concerne aos editores. Ele identifica que o fortalecimento de um campo político e 

intelectual de oposição ao Estado Novo, após o fim da segunda guerra mundial, foi um 

elemento que auxiliou a caracterizar os editores como um segmento profissional 

francamente identificado à oposição.559 Some-se a essa dimensão institucional, um 

mosaico de avantajadas proporções de indivíduos e coletividades identificados com os 

valores propagados pelo Estado Novo que cooperavam de forma voluntária com a censura 

e com a polícia, exercendo um papel notável na manutenção da ordem vigente560. Foi 

graças ao desempenho desses entes identificados com os valores do regime, ainda que 

sem necessariamente ter um vínculo formal com ele, que a polícia e a censura tomaram 

conhecimento de redes de contato e de circuitos editoriais que talvez não tivessem 

chegado ao seu conhecimento de outra forma.  

Tendo sido abordada a constituição da censura no Estado Novo, é chegado o 

momento de indagar o que o regime considerava necessário ser censurado. Os temas 

proibidos à partida diziam respeito às atividades conotadas com a oposição, notoriamente 

movimentações comunistas dentro e fora de Portugal, bem como questões relativas ao 

comportamento e aos costumes, e a preservação de posturas defendidas pela Igreja 

Católica em Portugal. Entretanto, com o desgaste político do regime no decorrer das 

décadas, o leque de temas proibidos se avolumou mais e mais. Como assinala César 

Príncipe, ao impor o silêncio, o regime sustentava que não existia a própria censura, nem 

tampouco: 

Presos políticos. Nem suicídios. Nem barracas. Nem cólera. Nem aumentos de preços. Nem 

aborto. Nem guerra. Nem hippies. Nem greves. Nem droga. Nem gripe. Nem homossexuais. Nem 

crises. Nem massacres. Nem nudismo. Nem inundações. Nem febre amarela. Nem imperialismo. 

Nem fome. Nem violações. Nem poluição. Nem descarrilamentos. Nem tifo. Nem Partido 

Comunista. Nem fraudes. Nem poisos extra-conjugais. Nem racismo.561 

 
558 PIMENTEL, Irene Flusner. “A censura”. Op. Cit. 
559 MEDEIROS, NUNO. “Edição de livros e Estado Novo: apostolado cultural, autonomia e autoritarismo”. 

Op. Cit., pp. 151-152. 
560 Nuno Medeiros também enfatiza em sua análise a importância dos entes identificados com o Estado 

Novo, ainda que não formalmente vinculados, para a disseminação da ação censória e repressiva do regime. 

Vide: Idem..  
561 Em suas tentativas de mapear os principais temas que se tornaram alvo da censura, Daniel Melo e José 

Filipe Pinto estão de acordo com o autor citado. PRÍNCIPE, César. Os segredos da censura. Lisboa: 

Caminho, 1979, pp. 12-13. Ver também: MELO, Daniel. “A censura salazarista e as colónias: um exemplo 
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A censura em Portugal impôs mudanças na linguagem escrita. Quando o 

movimento estudantil se firmou como uma importante voz de oposição ao regime, por 

exemplo, marcadamente após a crise acadêmica de 1962, palavras como “juventude”, 

“estudante” além de “movimento estudantil” passaram a ser proibidas na imprensa. 

Contudo, não é demais ressaltar que o sistema rígido e arbitrário da censura não se viu 

livre de contradições e inconsistências, produto da subjetividade do olhar do censor ou 

ainda do desajuste entre o repertório que o funcionário possuía e aquele que seria 

necessário para a execução da função.562 

 

3.2 A Seção da Biblioteca e a circulação de livros na CEI 

Ao longo dos seus vinte e um anos de existência, a CEI foi o principal espaço 

facilitador da circulação de livros e de textos aos indivíduos provenientes de Angola que 

se encontravam em Lisboa, tanto por seu acervo regular, quanto - como será tratado no 

próximo tópico - pelas leituras clandestinas que circularam entre seus sócios através dos  

contatos propiciados a partir da Casa. Nos últimos anos da década de 1950, é possível 

identificar uma mudança significativa nas características dos livros adquiridos pela 

associação, consoante ao contexto vivenciado no período.  

Apesar dos testemunhos de antigos associados sobre as leituras que realizaram 

nos tempos da CEI, em toda a literatura consultada não há um único estudo que trate da 

Seção da Biblioteca. O que mais se aproxima desse ensejo é a reflexão “A estante de um 

estudante da CEI”, onde Dalila Cabrita Mateus reúne sobretudo testemunhos de Mário 

Pinto de Andrade, Antero Abreu e Carlos Ervedosa acerca do que leram na altura em que 

frequentaram a associação. Conteúdo muito expressivo para mapear as referências 

intelectuais dos estudantes da CEI, seu teor versa sobre obras e autores que chegaram às 

mãos de estudantes que eram vanguardas da associação.  

Buscou-se aqui dar contornos ao acervo que compôs a Biblioteca da CEI, o que 

dá a conhecer obras e autores que “viajaram” por um contingente muito mais alargado de 

africanos que se encontravam em Lisboa, uma vez que a consulta ao catálogo desta seção 

 
de abrangência”. Op. Cit., p. 482; PINTO, José Filipe. Segredos do Império da Ilusitânia. A censura na 

metrópole e em Angola. Op. Cit. 
562 Bons exemplos desses desencontros e ambiguidades podem ser encontrados em: AZEVEDO, Cândido. 

Mutiladas e proibidas. Para a história da censura literária em Portugal nos tempos de Estado Novo. 

Lisboa: Caminho, 1997. 
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era facultada a qualquer sócio da CEI.  Assim, adentrar esse microcosmo possibilita 

localizar as inovações bibliográficas que cada fase da associação descobriu no interior da 

Casa, bem como identificar permanências nas eleições de novas aquisições563.  

 Desde a criação da CEI até a sua extinção, dotar a associação de uma biblioteca 

constituiu uma preocupação dos sócios que foi endossada pelo regime, afinal a Casa 

deveria ser um ponto de assistência estudantil, assistência médica e incentivo aos estudos, 

para o qual uma biblioteca era parte indispensável. Por esse duplo reconhecimento, 

considera-se nesse trabalho que a biblioteca foi um dos poucos segmentos da CEI que se 

manteve em atividade desde os seus primórdios. Ao descrever o projeto das primeiras 

instalações da Casa, no Palácio Burnay, situado na Rua da Junqueira, Sócrates Dáskalos 

afirmou que ali já estavam previstos escritórios para fins diversos, entre os quais se 

enquadraria uma biblioteca564.  

O primeiro registro sobre a compra e circulação de livros no interior da CEI foi 

realizado no “Relatório e Contas (Outubro a Maio) 1944/45”, redigido pela primeira 

gestão da associação. Nele, ficava assinalada a criação de uma biblioteca e o movimento 

contábil para aquisição de livros, sem discriminação dos títulos565. 

Transcorridos três anos, o número especial da circular Mensagem para o 

Tricentenário da Restauração de Angola (1948) - por alcunha Mensagem Angolana - 

publicação que denota ecos das posições oficiais do regime no seio da associação, fazendo 

saber que a Casa contava com uma biblioteca equipada com “algumas centenas de 

volumes, muitos dos quais são livros de consulta, cuja aquisição por demasiado onerosa, 

está fora das possibilidades financeiras dos seus associados”. Na sequência, dá-se a 

entender que tais títulos constituíam um suporte aos estudos dos alunos de diversas 

 
563 Sobre as viagens de textos formadores entre alguns expoentes da CEI, devem ser consultados: 

SANCHES, Manuela Ribeiro. “Lisboa, capital do império. Trânsitos, afiliações, transnacionalismos”. In: 

DOMINGOS, Nuno & PERALTA, Elsa (org.). Cidade e império. Dinâmicas coloniais e reconfigurações 

pós-coloniais. Lisboa: Edições 70, 2013, pp. 279-318; SANCHES, Manuela Ribeiro. “Viagens de textos. 

Descolonização da Europa”. In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa dos 

Estudantes do Império: dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, pp. 205-

214. Sobre a noção de “viagens” de textos e sua recepção, levando em conta a localização histórica e 

geográfica do leitor, conferir: SAID, Edward. “Reconsiderando a teoria itinerante”. In:   SANCHES, 

Manuela Ribeiro (org.). Deslocalizar a Europa. Antropologia, arte, literatura e história na pós-

colonialidade. Lisboa: Edições Cotovia, 2005, pp. 25-42. 
564 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa dos Estudantes do Império. Fundação e primeiros anos de vida. Lisboa: 

Câmara Municipal de Lisboa, 1993, p. 7. 
565 No balanço contábil para o período referenciado, constava a despesa na ordem de 10.000$00 com livros, 

o montante de menor valor entre os gastos do período. “Casa dos Estudantes do Império – Relatório e 

Contas (Outubro a Maio) 1944/45”. In: FARIA, António. Linha estreita da liberdade – a Casa dos 

Estudantes do Império. Lisboa: Edições Colibri, 1997. 
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faculdades, “cuja leitura, doutro modo, se tornaria difícil”.566 Note-se que o tom do 

comunicado delineia tanto a imagem oficial que o regime tinha do que era uma boa 

orientação de leitura, qual fossem os livros aprovados nos programas de estudo das 

universidades portuguesas, além do caráter assistencialista que a associação deveria ter, 

qual fosse, fornecer livros que auxiliassem na formação universitária dos alunos “menos 

assistidos” das colônias. 

 

3.3 Novas aquisições da Seção da Biblioteca (1949) 

A primeira notícia da Seção da Biblioteca na circular Mensagem aparece em 1949, 

informando que a Direção Geral nomeara Luís Filipe de Oliveira e Castro, inscrito na 

Seção de Angola, para Diretor da Biblioteca. Um informe por ele redigido na altura da 

sua posse adverte o coletivo dos associados sobre a falta de cuidado com que eram 

tratados os livros emprestados e lamenta a baixa utilização da biblioteca.567 Em 9 de 

março de 1949 foram aprovados os novos regulamentos da biblioteca, com vistas a 

garantir um funcionamento mais regular e zeloso.  Na altura, a seção dispunha de 900$00 

para a compra de livros, graças a uma festa realizada em janeiro do mesmo ano para este 

fim. À exceção do último livro da tabela que se segue, doado pelo sócio da seção de 

Moçambique, Orlando Albuquerque, os demais livros foram adquiridos com esta 

verba568: 

 

Livros adquiridos após a aprovação do novo Regulamento da Biblioteca  (1949) 

Título Autor 

Tsatsa Minka Panait Istrati 

Trabalho Emílio Zola 

Salambê Gustave Flaubert 

Terra Bendita Pearl Buck 

Gaibéus Alves Redol 

O jovem de caráter Tihamor Toth 

Casa de Duna Carlos de Oliveira 

 
566 Mensagem Angolana (edição especial). Lisboa, Outubro de 1948. 
567 Vale ressaltar que reclamações em torno da baixa assiduidade do grosso dos associados na Casa eram 

constantes. Os registros da época e os relatos de memórias convergem ao afirmarem que a maioria dos 

estudantes frequentava a CEI para utilizar a cantina e o posto médico, sem grandes envolvimentos nas 

demais atividades. 
568 A tabela foi elaborada reproduzindo as informações sobre obra e autor tal como constam na Mensagem.  

Infelizmente não se encontram outros dados sobre local e ano de publicação, ou ainda o idioma no qual 

foram editados os livros.  
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Fanga Alves Redol 

Os Maias Eça de Queirós 

Contos J. Steinbeck 

Deus lhe pague Joracy Camargo 

O livro de San Michel Axel Munthe 

As vinhas da ira J. Steinbeck 

Homens e bichos Axel Munthe 

Bibliografia Geral de Moçambique Mário Costa 

A criação do mundo Miguel Torga 

Capitães da areia Jorge Amado 

Servidão Humana S. Maugham 

Caminhos cruzados E. Veríssimo 

História de Angola Ralph Delgado 

Altivez Pearl Buck 

Líricas portuguesas  Antologia 

Vento leste, Vento oeste Pearl Buck 

Homens sem caminho Castro Soromenho 

Poesia de Cabo Verde  O. de Oliveira 

Dicionário Enciclopédico J. Seguier 

Gog G. Papini 

Arco do Triunfo E. M. Remarque 

Romancero Gitano Federico Garcia Lorca 

 

 

 

 

 

Com o intuito de buscar identificar permanências e inovações nos autores e nas 

correntes literárias dos volumes adquiridos, serão assinalados os temas e perspectivas 

semelhantes entre as obras listadas. O proposito é salientar pontos de contato entre obras 

e autores, sem realizar um cotejamento minucioso das propostas e enquadramento estético 

dos autores, o que extrapolaria os desígnios desta investigação.569 Também se indagou 

que obras adquiridas e autores haviam sido alvo da censura. Cabe assinalar que todas as 

listas de títulos adquiridos pela Seção da Biblioteca reportam a compra de livros, não 

constando nenhum periódico.  

Apesar de não figurar nas páginas da Mensagem quais os critérios estabelecidos 

para definir os títulos que foram comprados, é de se supor que com mais ou menos 

 
569 Essa opção não ignora as especificidades e dissonâncias entre as obras, porém para os propósitos 

estabelecidos serão ressaltadas as convergências. 

Tabela 2 – Livros adquiridos após a aprovação do Novo Regulamento da 

Biblioteca (1949). Fonte: Mensagem, ano I, no. 8-9-10, fevereiro-março-abril 

de 1949. 
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aderência eles procurassem satisfazer os pedidos dos associados, haja vista que autores 

como Castro Soromenho, Jorge Amado e Érico Veríssimo foram lembrados como alguns 

dos escritores que mais impactaram diferentes gerações de associados da CEI.570   

No leque das obras recém-adquiridas, todos os autores haviam nascidos na 

Europa, com as exceções de José Osório de Oliveira (Cabo Verde); Joracy Camargo, 

Jorge Amado, Érico Veríssimo (Brasil); Pearl Buck e John Steinbeck (Estados Unidos da 

América). Filho de portugueses, Castro Soromenho nasceu em Moçambique, mas pelas 

marcas das suas obras e trajetória foi considerado um autor português e de Angola571, 

embora ele próprio se definisse como um autor “africano”.572 

 Entre os autores europeus, vale destacar a presença de romancistas nascidos na 

então Europa Oriental, como Tihamor Toth e Panait Istrati. O primeiro, de origem 

húngara, foi um reconhecido bispo muito atuante como pregador na pastoral de jovens, 

postura presente em toda a sua obra. Giovanni Papini, que também consta da lista, é autor 

de obras religiosas, marcadas pela sua adesão ao catolicismo nos seus últimos anos de 

vida. Entretanto, as crônicas trazidas ao público em Gog, obra originalmente publicada 

em 1931, consta de tom satírico e questionamentos de cunho filosófico, valorizando a 

dimensão da subjetividade ao constatar a decadência da cultura ocidental.573  

 
570 A este respeito, podem ser conferidos os relatos de memória contidos em: LABAN, Michel. Angola. 

Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1991, 2 vols; ROSINHA, 

Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: 

UCCLA, 2015. 
571 Como assinala Rita Chaves, em decorrência do “testemunho da realidade que sua obra presta sobre a 

terra, graças à opção temática e à ambiência que define o seu texto espacialmente identificado com a região 

das Lundas (ao norte de Angola) e, levando em conta a sua opção ideológica num momento de tensões 

terríveis, sua angolanidade é reconhecida pelos críticos angolanos e pela própria União dos Escritores 

Angolanos (...)”. CHAVES, Rita. A formação do romance angolano: entre intenções e gestos. São Paulo: 

Coleção Via Atlântica - FFLCH/USP, 1999, p. 43. 
572 Tal como endereçou a Lúcio Lara. LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Itinerário do MPLA através 

de documentos e anotações de Lúcio Lara – Vol. I (até Fev. 1961). Luanda: Edição da Associação Tchiweka 

de Documentação (ATD), 3ª. Edição (revista e ampliada), 2017, p. 38. 
573 Macieira et alli descrevem a produção de Giovani Papini nos seguintes termos: “Talvez na tentativa de 

se adequar e obter uma maior aceitação do público, a trajetória literária de Papini passa por diversas fases, 

nas quais podemos constatar um escritor que transita desde as polêmicas e propostas extremas futuristas, 

passando pelo conteúdo anticristão, como mencionado, até chegar ao momento de sua conversão ao 

catolicismo. Todas essas etapas refletem-se, consequentemente, em suas obras e no seu estilo que oscila 

entre a fantasia e a realidade. Se em Un uomo finito (1912) e Parole e sangue (1914) percebemos a forte 

descrição da realidade, permeada do tom melancólico, em Gog (1931) constatamos uma escrita 

introspectiva, ligada aos questionamentos filosóficos e, portanto, mais subjetivo.” Entretanto, parece 

pertinente ponderar que trata-se de um autor tido como à época como vanguardista e “diferentíssimo”, como 

o descreveu o brasileiro Mário de Andrade, o que pode tê-lo levado a experimentar diferentes propostas de 

escrita. Assim, a afirmação em torno de uma readequação da sua escrita como forma de agradar o público 

merece ser tomada com cuidado. Conferir: MACIEIRA, Aislan Camargo; REIS E SILVA, Aline Fogaça 

dos Santos; GUARESCHI, Égide; BELLETTI, Roberta Cristina. “Da outra margem: um olhar para Collodi, 

Papini e Pirandelo”. PETERLE, Patrícia (org.). Literatura italiana no Brasil e literatura brasileira na Itália 

sob o olhar da tradução. Tubarão: Copiart, 2011, pp. 63-77;  
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Já Panait Istrati possuía uma trajetória bastante distinta: popular no período entre-

guerras, o conhecido romancista de origem romena foi um militante comunista que ao 

viajar para a URSS percebeu o cenário que se começava a configurar sob o regime de 

Stalin. Seus escritos estavam ligados à temática da exploração dos trabalhadores, 

agregando a eles a crítica a burocracia do regime soviético, o que fez com que se tornasse 

persona non grata entre os comunistas franceses, além dos fascistas.574 

Deus lhe pague (1932), do dramaturgo brasileiro Joracy Camargo, é uma das peça 

de teatro  do autor que esboça uma crítica política e social da época, a partir da questão 

da indigência no Brasil. No mesmo ano da sua publicação, a peça foi estreada por 

Procópio Ferreira e sua companhia de teatro, tendo se tornado o maior sucesso da carreira 

do ator brasileiro. Anos mais tarde, em 1958, após o fim da primeira comissão 

administrativa, a CEI anunciava que fora dado início a “um primeiro ciclo de conferências 

abordando vários temas de interesse, em que se focaram as diversas tendências do teatro 

moderno, desde o realismo e o singulismo (sic), ao existencialismo do após guerra”. Além 

da presença destacada de Procópio Ferreira, contribuíram o ator Rogério Paulo e o escritor 

Urbano Tavares Rodrigues575, ambos ligados ao PCP. Este último, crítico do stalinismo, 

foi um dos autores portugueses mais censurados pelo regime: ao total, quatro das suas 

obras receberam o veto da censura.576  

Em Caminhos Cruzados, publicado em 1935, Érico Veríssimo apresenta ao leitor 

um mosaico de diferentes segmentos sociais da sociedade de Porto Alegre, capital do 

estado do Rio Grande do Sul, à época da Revolução de 1930, que alçou Getúlio Vargas à 

presidência do Brasil. Romance constituído a partir da polifonia de seus diversos 

personagens, Veríssimo considerou que a obra em questão inaugura o seu projeto literário 

 
574 Assinala-se que se trata dos comunistas franceses, haja visto que o escritor envolveu-se em polêmicas 

com militantes do PCF, uma vez que instalou-se na França  após regressar de sua viagem à URSS. Sobre 

Painait Istrati, conferir: CHIŞU, Lucian. “Panait Istrati and his Posterity in European Dictionaries”. In: 

ROTARU, Julieta (Org.), Lucrarile Simpozionului International Cartea. România. Europa. Ediţia a II-a – 

20-24 septembrie 2009. 550 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Bucureşti. Bucareste: 

Editura Biblioteca Bucureştilor, 2010, pp. 62-77. Disponível em: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36114662/Simpozionul_International_Cartea_Roma

nia_Europa_Editia2_20_24_septembrie_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&

Expires=1556321086&Signature=DY7%2FfQge5hjdALTII2uMMd7kUxQ%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DTravaux_de_Symposium_International_Le_li.pdf . Consultado 

em 18/10/2018.  
575 Boletim Mensagem, ano I, no. 2, 1958. 
576 Foram censuradas pelo regime as seguintes obras de Urbano Tavares Rodrigues: A guerra do Vietname; 

Imitação da felicidade; Uma noite e nunca; A vida romanesca de Teixeira Gomes. Conferir: COMISSÃO 

DO LIVRO NEGRO SOBRE O REGIME FASCISTA. Livros proibidos no regime fascista. Mem Martins: 

Presidência do Conselho de Ministros, 1981, p. 78. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36114662/Simpozionul_International_Cartea_Romania_Europa_Editia2_20_24_septembrie_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1556321086&Signature=DY7%2FfQge5hjdALTII2uMMd7kUxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTravaux_de_Symposium_International_Le_li.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36114662/Simpozionul_International_Cartea_Romania_Europa_Editia2_20_24_septembrie_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1556321086&Signature=DY7%2FfQge5hjdALTII2uMMd7kUxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTravaux_de_Symposium_International_Le_li.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36114662/Simpozionul_International_Cartea_Romania_Europa_Editia2_20_24_septembrie_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1556321086&Signature=DY7%2FfQge5hjdALTII2uMMd7kUxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTravaux_de_Symposium_International_Le_li.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36114662/Simpozionul_International_Cartea_Romania_Europa_Editia2_20_24_septembrie_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1556321086&Signature=DY7%2FfQge5hjdALTII2uMMd7kUxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTravaux_de_Symposium_International_Le_li.pdf
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de proceder a um “corte transversal” da sociedade, a fim de expor suas anuviadas camadas 

de hipocrisia e violência.577  

As críticas contra a instituição da ditadura em Portugal e contra os fascismos 

italiano e espanhol, fizeram com que o escritor comunista Miguel Torga ficasse preso 

entre 1939 e 1940, logo após a publicação do terceiro volume de A criação do mundo.578 

Não foi especificado qual dos volumes da obra foi adquirido pela Seção da Biblioteca, 

nem tampouco a data da edição, mas é pouco provável que tenha sido o terceiro volume, 

dada ação da censura que recaiu sobre ele. Todavia, possuir um volume de uma obra 

parcialmente censurada poderia ser motivo de desgaste com o regime.579  

O exame da lista de obras adquiridas pela Seção da Biblioteca revela ainda que 

mesmo a partir de diferentes prosas e concepções estéticas, a maioria dos autores assinava 

obras com conteúdo de crítica social, abordando a temática da exploração do trabalho, a 

desigualdade social, os mundos do trabalho, fossem os trabalhadores urbanos ou rurais e, 

em alguns casos, a combinação desses temas. É o caso das obras de John Steinbeck e 

Alves Redol, ambos tidos como expoentes do neorrealismo. José Neves identifica que 

Gaibéus (1939) assinala o marco inaugural do neorrealismo literário em Portugal, a partir 

do desenvolvimento de um “impulso etnográfico”. Como avisa Alves Redol nas primeiras 

linhas da nota epigráfica da obra - “Este romance não pretende ficar na literatura como 

obra de arte. Quer ser, antes de tudo, um documentário humano fixado no Ribatejo. 

Depois disso, será o que os outros entenderem”. Dando segmento ao texto, o historiador 

José Neves salienta que essa corrente literária no Portugal do Estado Novo procura ocupar 

o espaço que o marxismo não podia dispor no ambiente de forte censura. Cito: “O 

neorrealismo nasce assim como um movimento intelectual pronto a acolher interpelações 

não-literárias da realidade, predispondo-se nomeadamente a desempenhar as funções de 

um conhecimento científico marxista que não teve oportunidade de se desenvolver 

 
577 VERÍSSIMO, Érico. Apud: SANTOS, Donizeth. “O projeto literário de Érico Veríssimo”. In: Estudos 

de literatura brasileira contemporânea. no. 44, julho-dezembro de 2014, pp. 331-363. 
578 A criação do mundo, obra de caráter autobiográfico de Miguel Torga, foi publicada em cinco volumes: 

os três primeiros foram lançados respectivamente em 1937, 1938 e 1939. Os dois últimos datam de 1974 e 

1981. Torga esteve preso primeiro em Leiria e depois no Aljube. Sobre as prisões do escritor, vide: 

LISBOA, Eugénio. Poesia portuguesa: Do “Orpheu” ao Neo-Realismo. Lisboa: Instituto da Cultura e 

Língua Portuguesa, 1980.  
579 AZEVEDO, Cândido. Mutiladas e proibidas. Para a história da censura literária em Portugal nos 

tempos de Estado Novo. Lisboa: Caminho, 1997. 



203 

 

universitariamente”. 580 Vale lembrar que Alves Redol foi membro do PCP, tendo 

integrado a comissão central do MUD.   

Capitães da Areia (1937), romance sobre menores abandonados que viviam nas 

ruas de Salvador escrito por Jorge Amado, na altura quadro do Partido Comunista do 

Brasil (PCB), merece um olhar especial. Lançado durante o Estado Novo brasileiro, mais 

de oitocentos exemplares do livro foram queimados nas ruas da capital baiana por ser 

“julgado como simpatizante do credo comunista”581. A obra foi proibida e tirada de 

circulação no Brasil até ser reeditada em 1944, ganhando notoriedade internacional.  

O regime português ainda não havia elencado os livros de Jorge Amado entre as 

obras proibidas pela censura em 1949, quando a obra foi adquirida pela Seção da 

Biblioteca. Mas, em 1952, quando foi imposta a comissão administrativa à CEI, Capitães 

da Areia constava no rol da censura.582 No processo da PIDE acerca da primeira comissão 

administrativa (1952-1957), não consta nenhuma informação a respeito da obra. Porém, 

como recorda Aida Freudenthal, até a primeira comissão administrativa constava que 

havia um clima de menor preocupação no que concerne aos empréstimos de livros entre 

colegas e aos conteúdos que ocupavam as prateleiras da Biblioteca, bem como em relação 

ao teor das conversas no seio da Casa, uma vez que apenas associados podiam adentrar 

as dependências da sede.583   

Pearl Buck, escritora americana galardoada com o Prêmio Nobel de Literatura em 

1938, tinha entre as temáticas centrais da sua obra o amor interracial. Viveu na China 

durante a infância e a adolescência, no contexto da Guerra dos Boxers (1899-1900), razão 

pela qual suas obras têm como pano de fundo a cultura chinesa tal como percebida pela 

escritora, filha de missionários presbiterianos. Além de uma defensora dos direitos das 

mulheres, teve uma atuação muito marcante na defesa da igualdade racial nos Estados 

Unidos584. 

 
580 Ressalto que trata-se de uma pesquisa premiada sobre os temas desenvolvidos. NEVES, José. 

“Etnografia e Neo-realismo”. In: Comunismo e nacionalismo em Portugal. Política, história e cultura no 

século XX. Lisboa, Tinta da China, 2008, pp. 248-252. 
581 Estado da Bahia apud. AMADO, Jorge. Capitães da Areia. Rio de Janeiro: Record, 107ª. edição, 2002. 
582 Jorge Amado foi o autor brasileiro mais censurado pelo Estado Novo português. Ao todo, cinco obras 

de sua autoria foram vetadas nos seguintes anos da década de 1950: São Jorge dos Ilhéus e Terras do sem-

fim, em 1951; no ano seguinte, Capitães da Areia; Os subterrâneos da liberdade foi censurado em 1956 e 

ABC de Castro Alves a partir do ano subsequente. Para Josélia Aguiar, o escritor brasileiro sofreu mais com 

a censura em Portugal do que no Brasil. Vide: AGUIAR, Josélia. Jorge Amado: uma biografia. São Paulo: 

Editora Todavia, 2018; AZEVEDO, Cândido. Mutiladas e proibidas. Para a história da censura literária 

em Portugal nos tempos de Estado Novo. Lisboa: Caminho, 1997. 
583 Entrevista à Aida Freudenthal, realizada em 06/02/2017. 
584 CONN, Peter. Pearl Buck. A cultural biography. Cambridge: Cambridge University Press. 1998. 
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A recensão de aquisições em questão conta com quatro livros que remetem a 

territórios em África, na altura se encontravam sob domínio português: Bibliografia Geral 

de Moçambique de Mário Costa; Poesia de Cabo Verde de José Osório de Oliveira; 

Homens sem caminho de Castro Soromenho e História de Angola de Ralph Delgado. As 

duas últimas obras, além de versarem sobre Angola, uma na forma de romance e a outra 

no ensaio, tem em comum o fato de terem tirado o primeiro lugar no Prêmio de Literatura 

Colonial, sendo que o livro de Castro Soromenho recebeu o título em 1942 e o de Ralph 

Delgado, em 1948. O prêmio era uma iniciativa da Agência Geral das Colônias, 

responsável também pela publicação da Bibliografia Geral de Moçambique (1946) de 

Mário Costa, assim como da Poesia de Cabo Verde (1944) de José Osório de Oliveira. 

Isso posto, fica delimitado que toda a bibliografia sobre África adquirida na primeira 

compra feita pela Seção da Biblioteca anunciada na Mensagem havia sido publicada por 

um órgão do regime, portanto, na sua maioria, compatíveis com suas posições ideológicas 

ou – caso de Castro Soromenho – uma espécie de oposição consentida585.  

  

3.4 Novas aquisições/doações para a Biblioteca (1958) 

Durante o período da primeira comissão administrativa (1952-1957), tal como, via 

de regra, se passou em outras seções da CEI no período, a escassez de informação não 

permite inferir sobre o funcionamento da Seção da Biblioteca. Entretanto, no primeiro 

número da Mensagem para o ano de 1957 consta um informe sobre sua reorganização. O 

clima de dinamismo e entusiasmo reflete bem esse período da história da associação:  

 

BIBLIOTECA: Esta Secção, totalmente desorganizada e desfalcada quando da nossa eleição, teve 

logo uma comissão directiva e um subsídio mensal de 600$00, que durante a “Feira do Livro” 

subiu a 1.000$00. Receberam-se inúmeras ofertas de sócios, e tivemos o melhor acolhimento na 

Agência-Geral do Ultramar e Sociedade de Geografia [de Lisboa] quando lhes solicitámos o envio 

das suas publicações. Começou-se a catalogar os exemplares existentes, lutando-se actualmente 

com uma enorme falta de estantes586. 

 

 
585 Para uma boa análise das iniciativas e ações levadas à cabo pela Agência Geral das Colônias/Ultramar, 

vide: GARCIA. José Luís Lima. “A Agência Geral das Colônias/Ultramar e a propaganda no Estado Novo 

(1932-1974)”. PENA-RODRÍGUEZ, Heitor; PAULO, HELOISA (coord). A cultura do poder. A 

propaganda nos estados autoritários. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, pp. 345-366. 
586 Mensagem. a.1, no. 1, novembro de 1957. Cabe assinalar que, em 1960 a Seção de Estudos Ultramarinos 

entraria numa negociação – ao que consta bem sucedida – para que seus membros utilizassem a biblioteca 

da Sociedade de Geografia de Lisboa. Este aspecto é desenvolvido no capítulo que aborda a constituição 

da Seção de Estudos Ultramarinos.  
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 Neste mesmo ano, a direção da Casa anunciou um projeto de reforma das 

instalações da sede, avaliadas como insuficientes para acomodar as suas atividades e 

associados. No projeto submetido à câmara municipal estava prevista uma redesignação 

dos três andares da casa, sendo que o segundo piso identificado como “salão/biblioteca” 

passava a ser destinado exclusivamente à Seção da Biblioteca e a acolher as palestras e 

conferências proferidas na CEI. O intuito era também fazer do local um espaço de estudo 

para os sócios, ponto que era uma demanda entre os estudantes do ultramar e que cumpriu 

um papel tático para atraí-los. A nenhuma outra seção ou atividade fora destinado tanto 

espaço no projeto de remodelação.587 

Para o ano de 1958, a direção da CEI anunciou duas medidas simples, mas com 

notáveis efeitos para a dinâmica interna da associação, bem como para as publicações na 

Mensagem. Foi instituído que só seria permitido adentrar as dependências da sede aqueles 

que estivessem munidos do cartão de sócio, pelo que os que ainda não o possuíssem 

deveriam providenciar a sua confecção junto aos responsáveis. Na sequência era 

anunciado:  

 

Não receiem uma censura [sobre a Mensagem] pois não haverá, desde que o escrito obedeça, tanto 

quanto possível, às normas de gramática, à boa moral, e os assuntos não se desviem do espírito 

dos Estatutos. Uma direcção que cortasse uma crítica a ela dirigida não seria digna da confiança 

que depositámos nela ao elegê-la.588 

 

 Em um contexto no qual as lembranças dos anos e do ambiente da primeira 

comissão administrativa ainda estavam muito próximas, as novas deliberações vistas em 

conjunto apontam tentativas de se propiciar um espaço de acolhidas para os associados, 

mantendo o que foi acordado com o regime, para que a comissão administrativa fosse 

encerrada. A vigilância sobre quem transitava nas dependências da sede fazia dos cafés 

das redondezas, locais nos quais a PIDE procurava levantar informações sobre as ligações 

entre os sócios e os críticos do governo, em variados graus de intensidade a depender da 

conjuntura vigente.589 Na Casa, em um ambiente menos exposto aos olhos do regime, 

seria possível ter um funcionamento mais democrático, aberto às trocas, críticas e debates 

diversos. No entanto, se nessas condições a autocensura podia ser afrouxada, era certo 

que não podia ser eliminada: a fim de não colocar associação e associados em risco, 

 
587 Mensagem. a.1, no. 1, novembro de 1957.  
588 Mensagem, a.1, no.3, fevereiro de 1958. 
589 Como relembra Pepetela em: PEPETELA. A geração da utopia. São Paulo: Leya, [1992] 2013.  
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sublinhava-se a necessidade de cumprimento dos estatutos, que proibiam expressamente 

manifestações de cunho “político, ideológico e religioso”.590 

 Foi em meio a este ambiente que a Seção da Biblioteca começou a ser 

reorganizada. Sob a direção de Francisca Barreto e Gualter Soares, ambos de 

Moçambique, além de Gonçalo Gomes, de Macau591, teve início um processo de compra 

e organização de livros, bem como o lançamento de campanhas que incentivavam os 

sócios a doarem obras para a constituição do acervo.592 De acordo com os dados 

disponíveis na Mensagem, ao longo do ano, as seguintes obras passaram a integrar a 

Biblioteca da CEI: 

 

Livros adquiridos/doados para a Biblioteca em 1958 

Título Autor 

As vozes do silêncio André Malraux 

As vinhas da ira John Steinbeck 

U.R.S.S. Jules Moch 

Afrique Ambiguë Ballandier (sic) 

Alma minha Gentil José Régio 

Les religions d'Afrique Noire Coleção "Que sais-je?" 

Histoire des Noirs d'Afrique Coleção "Que sais-je?" 

L'Amateur Du Theatre Touchard 

L'Expression Corporelle du Comédian Jean Doat 

Dialeto Crioulo de Cabo Verde* (não consta) 

Destroços* Marques Gastão 

Diário* Miguel Torga 

Poesias Fernando Pessoa 

Iniciação Estética João José Cochofel 

Histoire de la colonisation Verseu 

Caminhos serenos Capiano Carlos 

Antologia Sociológica António Sérgio 

Poemas Goethe 

Nós e a música Frederich Herzfeld 

Crónica dos povos amantes Pratolini 

Formas primitivas da cultura Ruth Benedict 

Arquitectos de ideias Ernest R. Trattner 

Observação: Os livros assinalados com asterisco ("*") haviam sido doados à Biblioteca. 

 
590 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3529/62, UI3352 Pt. 24, fl. 105. 
591 Mensagem, a.1, no. 1, novembro de 1957. 
592 Mensagem, a.1, no. 2, janeiro de 1958.   
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Além de autores que já integravam a relação de aquisições da Biblioteca na década 

anterior, a exemplo de John Steinbeck e Miguel Torga, bem como clássicos da literatura, 

como Goethe e autores portugueses renomados, como Fernando Pessoa, a relação dos 

livros obtidos para a Biblioteca em 1958 possuía mudanças significativas quando 

comparada com a relação dos volumes recém-incorporados ao acervo em 1949. Uma 

delas, por exemplo, foi a aquisição de obras sobre artes cênicas (L'Amateur Du Theatre 

de Touchard e L'Expression Corporelle du Comédian de Jean Doaut), provavelmente para 

atender aos pedidos da incipiente e ativa Seção de Teatro. Neste ano, alguns números da 

Mensagem contavam com uma “Agenda Literária”, um pequeno noticiário das novidades 

no segmento de literatura que passavam a ocupar as montras e estantes das livrarias de 

Lisboa. Nela foi anunciada, entre outros, o lançamento de Iniciação Estética de João José 

Cochofel, vindo assinalado que a obra fora comprada e agora integrava o catálogo da 

Biblioteca.593  

A “Agenda Literária” e provavelmente a inserção de chamadas com algumas 

indicações de compras de livros de literatura eram iniciativas do então presidente da 

Seção Cultural, Fernando Mourão.594 Em 1958, organizou programações culturais com 

atividades semanais que compreendiam palestras sobre literatura e sessões de cinema ou 

exposições de artes plásticas.  

Assim, foi a convite da Seção Cultural que circularam pelo edifício da sede na 

Avenida Duque D’Ávila escritores como Jorge de Sena, pela ocasião de uma conferência 

sobre “Moderna Poesia Inglesa”, e o poeta Alexandre O’Neill, para discorrer sobre 

“Poesia Espanhola”. Na altura, O’Neill era um jovem expoente do movimento surrealista 

que despontara na década anterior em Portugal. Foi preso diversas vezes pela PIDE e 

frequentava círculos de oposição ao regime, tendo pertencido ao MUD Juvenil em fins 

 
593 Ibidem. 
594 Figura de destaque na paisagem da CEI em meados da década de 1950, este brasileiro, tal como consta 

na sua ficha de sócio, cuja família era originária de São Tomé ingressou no curso de direito na Universidade 

de Coimbra, porém pouco depois transferiu-se para Lisboa, estando sempre associado à CEI em ambas as 

localidades. 

Tabela 3 – Livros adquiridos/doados para a Biblioteca (1958). Fonte: 

Mensagem, a.1, no. 3, no. 4, no. 5, fevereiro-abril de 1958. 
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dos anos 1940.595 O tema da sua conferência foi a obra de Rafael Alberti, poeta espanhol 

que se opunha ao regime de Francisco Franco.596  

Por sua vez, Jorge de Sena vinha desde a década passada publicando livros de 

poesia e contos, dialogando com uma estética do surrealismo, concomitante a eleição de 

temas de forte crítica social. O escritor, na altura, não estava inserido em círculos 

acadêmicos ou intelectuais, o que o remetia para um estado de isolamento. No ano 

seguinte, em decorrência do seu engajamento na campanha presidencial do candidato de 

oposição ao regime, Humberto Delgado, Jorge de Sena esteve sob eminente possibilidade 

de ser preso pela PIDE por conta de seu envolvimento na “Conspiração da Sé”.597 A 

ausência de espaços de diálogos somada a ameaça de um possível encarceramento, 

fizeram com que o escritor se auto exilasse no Brasil, onde conseguiu inserção no meio 

acadêmico: ainda em 1959 passou a lecionar teoria literária na recém-inaugurada 

Faculdade Filosofia, Ciências e Letras de Assis, no interior do estado de São Paulo. A 

trajetória do autoexílio de Sena dá mostras do que foi o destino de muitos intelectuais 

portugueses durante o salazarismo598, assim como fizeram alguns dos jovens sócios da 

CEI nos anos subsequentes.  

Tanto o caso de Alexandre o O’Neill, quanto o de Jorge de Sena são ilustrativos 

de uma face menos lembrada da CEI, qual seja a da associação que recebeu e promoveu 

intelectuais portugueses, como Alfredo Margarido, e alguns brasileiros – como o caso já 

mencionado de Procópio Ferreira - alinhados com a oposição ao regime, cedendo espaço 

para que ministrassem palestras, cursos e divulgassem trabalhos de sua autoria. Tais 

movimentações reafirmavam a Casa como um pequeno centro de congregação anti-

salazarista.   

De volta à relação de livros adquiridos pela Seção de Biblioteca durante o ano de 

1958, merece destaque o livro URSS de Jules Moch, socialista e político francês que 

atuava nas altas cúpulas do estado no pós-segunda guerra mundial.599 A obra adquirida 

 
595 BOM, Laurinda Maria Pereira de Matos Escoval. Alexandre O’Neill, prosas de poeta. Proposta de edição 

crítica. 1006f. Tese (Doutorado em Línguas e Literaturas Românicas, na especialidade de Literatura 

Portuguesa Moderna). Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 2006, fls. 

121-123. 
596 Mensagem, a. I, no. 5, abril de 1958. 
597 O episódio que Jorge de Sena tomou parte na campanha de Humberto Delgado teve lugar no dia 12 de 

março de 1959 e ficou conhecido como “Conspiração da Sé”. A este respeito, conferir o Capítulo IV. 
598 LOURENÇO, Jorge Fazenda. O essencial sobre Jorge de Sena. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 

Moeda, 2019. 
599 Assim como os demais livros, a edição não foi especificada, mas muito provavelmente se tratava daquela 

lançada pela Publicações Europa-América no ano anterior. A tradução de URSS para o português foi um 

dos primeiros trabalhos literários de José Saramago. Vide: “URSS - Depoimento de um socialista francês” 
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pela CEI não chegou a figurar nas listas da censura, provavelmente devido ao seu tom 

crítico ao regime comunista, entretanto, o livro de Moch intitulado Alerte - le problème 

crucial de la Communauté Européenne de defense (1954) fora censurado, razão suficiente 

para que seus leitores fossem tomados com reservas.600 

Quanto à novidade na relação de livros adquiridos em 1958, ficou a cargo do 

grande número de obras da área de ciências sociais: dos 22 (vinte e dois) novos livros, 6 

(seis) podem ser enquadrados nesta categoria. Destes, 3 (três) analisavam aspectos 

históricos e/ou sociais da África. Les religions d'Afrique Noire e Histoire des Noirs 

d'Afrique, identificados apenas como títulos da coleção “Que sais-je?”, foram escritos 

respectivamente por Hubert Deschamps (1954), historiador francês e administrador 

colonial, e Henri Labouret (1946), etnólogo francês, na altura professor da Escola 

Colonial, em Paris601. Editada pela Presses Universitaires de France (PUF), a proposta da 

coleção “Que sais-je?” era publicar livros de bolso para o público universitário, com 

conteúdo de caráter introdutório a temas de diferentes áreas do conhecimento, em um 

formato de 128 (cento e vinte e oito) páginas. 602 A coleção “Que sais-je?” é lembrada 

como uma espécie de versão francesa da Biblioteca Cosmos, sendo que ambas surgiram 

em 1941.603 

Afrique Ambiguë, de Georges Balandier, a terceira obra sobre o continente 

africano que figura na lista da biblioteca, merece especial destaque por diferentes 

motivos. Por ter sido lançada em 1957 e comprada pela Seção da Biblioteca no ano 

seguinte, sua aquisição denota que entre os associados da CEI eram conhecidas as 

novidades bibliográficas lançadas na França. De Afrique Ambiguë despontam questões de 

saliência para os estudos antropológicos: a partir de um tom autobiográfico e reflexivo, o 

estudo examina tanto as faces imaginadas como “tradicionais” do continente como os 

produtos trazidos e germinados a partir das equações da modernidade, entre outros a 

questão da natureza e dos sentidos dos encontros coloniais. As relações entre 

colonizadores e colonizados, remontando à dimensão dos contatos entre “nós” e “eles” 

 
de Jules Moch. Disponível em: https://www.josesaramago.org/urss-depoimento-dum-socialista-frances-de-

jules-moch/ . Consultado em: 23/04/2019. 
600 COMISSÃO DO LIVRO NEGRO SOBRE O REGIME FASCISTA. Livros proibidos.. Op. Cit. 
601 Os dados biográficos de ambos os autores foram extraídos do Portal Data Bibliotèque Nationale de 

France. Disponível em: https://data.bnf.fr/fr/12291712/hubert_deschamps/ ; 

https://data.bnf.fr/fr/12386529/henri_labouret/ . Consultado em 19/03/2019. 
602 Apesar do limite padrão de 128 páginas, Histoire des Noirs d'Afrique de Hubert Deschamps contava 

com 162 páginas. Para uma abordagem das características da coleção ‘Que sais je?’, vide: FELLER, Jean. 

“‘Que sais-je?’: une colletion qui a réponse a tout”. In: Communication & Languages. no. 28, 1975, pp. 71-

75. Contudo, não constam especificações acerca do formato, diagramação e dimensão dos livros da coleção. 
603 A Biblioteca Cosmos e a circulação desta coleção entre os sócios da CEI será tratada adiante. 

https://www.josesaramago.org/urss-depoimento-dum-socialista-frances-de-jules-moch/
https://www.josesaramago.org/urss-depoimento-dum-socialista-frances-de-jules-moch/
https://data.bnf.fr/fr/12291712/hubert_deschamps/
https://data.bnf.fr/fr/12386529/henri_labouret/
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ensejam indagações acerca das práticas e da constituição do saber antropológico nos anos 

que antecederam o despontar das independências dos territórios africanos sob colonização 

francesa.604 A obra foi lançada na esteira da publicação do célebre artigo “La situation 

coloniale” (1950), no qual Balandier propunha uma abordagem mais ampla e complexa 

da questão colonial, levando em conta as relações de poder entre as sociedades 

colonizadas e as estruturas de dominação do estado colonial, configurando uma 

totalidade, afastando-se dos temas convencionais da antropologia colonial na altura, qual 

fossem, as sociedades ditas “tradicionais” africanas.605  

Vale notar que após o fim da primeira comissão administrativa (1952-1957), a 

Seção da Biblioteca não apenas mudou o caráter do seu acervo, mas também a função 

atribuída aos livros. Como já assinalado nesta reflexão, no número especial da Mensagem 

quando comemorado o Tricentenário da Restauração de Angola, os livros eram encarados 

como meio de suporte aos programas curriculares das universidades. No intervalo de uma 

década esse direcionamento parece ter mudado profundamente: em 1958, após o fim da 

primeira comissão administrativa, com a CEI sendo gerida pelos sócios em sua totalidade, 

a Seção da Biblioteca fazia saber que o volume sempre crescente das consultas ao seu 

acervo havia diminuído nas semanas das provas, o que era tratado como algo 

compreensível.606 A Biblioteca da CEI já não era mais encarada como um pequeno recorte 

das bibliotecas universitárias, mas sim como um acervo que servia a outros interesses de 

formação.  

Nesta pesquisa de doutoramento percebe-se que a mudança no enfoque da escolha 

dos títulos esteve relacionada com as transformações do panorama político e social do 

período, com repercussões diretas na CEI, merecendo destaque a gênese da Seção de 

Estudos Ultramarinos. 

 

3.5 Novas aquisições da Biblioteca (1962) 

Apenas após quatro anos deste informe na Mensagem a Seção da Biblioteca voltou 

a ocupar as páginas do boletim. Através de um comunicado, a nova gestão da seção para 

 
604 BALANDIER, Georges. Afrique Ambiguë. Paris: Plon, 1957. 
605 BALANDIER, Georges. “La situation coloniale”. In: Cahiers internationaux de sociologie. Paris: 

Presses Universitaires de France, 1950, vol. 11, pp. 44-79. Para uma análise da publicação do artigo de 

Balandier na paisagem acadêmica francesa, suas premissas e como o autor impactou produções futuras, 

conferir: SANCHES, Manuela Ribeiro (org.). “Viagens da teoria antes do pós-colonial”. Malhas que os 

impérios tecem. Textos anticoloniais, contextos pós-coloniais. Lisboa: Edições 70, p. 30-31. 
606 Mensagem, a. I, no. 6, 1958. 
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o ano de 1962 fazia saber o seu plano de trabalho, no qual destaca-se a organização de 

um ficheiro ideográfico; a campanha de angariação de novos livros; e a “elaboração dos 

regulamentos para esta secção”607, haja vista que o regulamento de 1949 não estava mais 

em voga desde o final da primeira comissão administrativa (1952-1957).  

 

Aqui, a mudança na percepção da função dos livros, implícita no informe de 1958, 

tornou-se evidente: no segundo número da Mensagem para o ano de 1962, a Seção da 

Biblioteca publicou uma “Campanha do Livro”, reforçando o apelo aos sócios para 

contribuírem com doações de títulos para o acervo, expondo como os livros eram 

percebidos: 

  

Todo o profundo conhecimento da natureza humana resulta duma cadeia de raciocínios, 

processados ao longo duma experiência vivida. Sentir, captar compreender a corrente da vida, feita 

toda de um conjunto de acções e reacções humanas, cujo significado tantas vezes nos escapam, 

mas de tão enormes consequências, pode-se conseguir através da experiência alheia, 

consubstanciada no livro. 

La Croix dizia ‘Para ver o mundo são precisos os olhos de todos os homens’. E os outros podem-

nos ensinar a ver o que não vemos, o que nunca vimos ou ainda não vimos. E é isso precisamente 

que se espera encontrar nos livros, obras daquelas (sic) que viram o mundo. 608 

 

Permanece a percepção de que para muito além de uma ferramenta de formação 

técnica para os cursos universitários, os livros eram um meio de acesso ao conhecimento 

da própria experiência humana. Na passagem “os outros podem-nos ensinar a ver o que 

não vemos, o que nunca vimos ou ainda não vimos” está contida uma percepção de que 

as possibilidades presentes no horizonte de expectativas eram muito maiores e mais 

diversas do que a ordem instituída pelo regime fazia crer. 

Nos quatro anos que separam o informe da Seção da Biblioteca publicado em 1958 

e o expedido em 1962, importantes mudanças haviam transcorrido com efeitos que 

incidiram direta e profundamente sobre a CEI. Propondo uma sucessão cronológica para 

pensar a itinerância de livros e textos no âmbito da Seção da Biblioteca, importa ressaltar 

dois acontecimentos que constituíram fatores de impacto direto nesta dinâmica. O 

primeiro deles foi a imposição à Casa de uma nova comissão administrativa em dezembro 

 
607 Mensagem, a. XIV, no. 1, 1962. 
608 A menção refere-se provavelmente ao matemático Sylvestre François Lacroix (1765-1843). Vide: 

Mensagem, a. XIV, no. 2, 1962. 
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de 1960, sob o pretexto oficial de uma divergência que surgira entre a delegação de 

Coimbra e a sede em Lisboa acerca da repartição do montante das verbas destinadas à 

associação. Desta vez, a comissão administrativa durou sete meses, sendo concluída em 

julho de 1961, sob a condição de que fossem feitas mudanças estatutárias e na gestão 

interna da Casa.  

Após uma sucessão de eventos que se desenrolavam há meses, no início de 1961 

eclodia a guerra colonial/luta de libertação em Angola. O conflito ressoou com estrondo 

no interior da CEI porque a partir daí o regime iniciou o recrutamento de jovens em idade 

militar a fim de combaterem na guerra. Para não ter de lutar pelo lado português, assim 

como - por vezes - para poder engrossar as fileiras dos movimentos de libertação, um 

contingente significativo de sócios da CEI, em especial provenientes de Angola, decidiu 

fugir de Portugal. 609  

O resultado desse desfilar de acontecimentos, foi uma Casa sensivelmente mais 

esvaziada e com menos recursos financeiros, situação que se agudizaria nos anos 

subsequentes. O impacto desse processo pode ser notado, por exemplo, ao se constatar 

que no ano de 1961 não foi publicado nem um único número da Mensagem, ao passo que 

em 1958 a publicação contou com 7 números; em 1959, 3 números e em 1960, 4 números.  

Porém, como era de se esperar, ainda que esta tenha durado pouco mais de seis 

meses, a instalação de uma nova comissão administrativa não afetou apenas o expediente 

da Mensagem. Ao apontar vestígios de como esse novo contexto impactou a dinâmica e 

a circulação dos livros no interior da associação, na sequência do informe “Campanha do 

Livro” (1962) da Seção da Biblioteca, uma nota faz saber que seu acervo corresponde ao 

de “uma biblioteca infelizmente mal apetrechada”.610 Aqui, uma vez mais, faz-se notar 

uma permanência: como exposto, após a primeira comissão administrativa, os 

responsáveis pela seção também reclamavam as deficiências do catálogo, postulavam a 

necessidade de reorganização do acervo e apelavam para a doação de livros por parte dos 

consócios. Essa repetição faz pensar que a Biblioteca da associação se tornava um espaço 

negligenciado durante os períodos das comissões administrativas e que, muito 

provavelmente, nestes contextos alguns livros desapareciam ou eram confiscados. Ainda 

neste informe, a Seção da Biblioteca destacava os mais novos títulos que passavam a 

figurar no acervo: 

 
609 Os fatos assinalados nos dois últimos parágrafos são tratados com mais vagar em outro momento nesta 

tese de doutoramento. 
610 Mensagem, a. XIV, no. 2, 1962. 
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Livros recém-adquiridos pela Seção da Biblioteca (1962)  

Título Autor 

O homem disfarçado Fernando Namora 

Esteiro (sic) Soeiro Pereira Gomes 

The living room Graham Greene 

Viragem Castro Soromenho 

Chiquinho Baltazar Lopes 

Flagelados do vento leste Manuel Lopes 

O signo da Ira Orlando da Costa 

Modernos poetas caboverdeanos – Antologia Jaime Figueiredo (org) 

Panorama das Literaturas das Américas (2 vols) (Editora Município, Nova Lisboa) 

Antologia da ficção caboverdeana contemporânea Baltazar Lopes (org.) 

 

Mais uma vez, entre os volumes eleitos para integrar a biblioteca, estão dois 

autores do neorrealismo português: Fernando Namora e Soeiro Pereira Gomes. O 

primeiro foi um autor francamente identificado com o partido comunista a ponto de ter 

passado a viver na clandestinidade, em 1945. Seu único romance publicado em vida, 

Esteiros (1941)611 foi ilustrado por Álvaro Cunhal e traz uma denúncia das duras 

condições de vida de jovens rapazes que trabalhavam em telhais (fábricas de telhas e 

tijolos) às margens do rio Tejo.612  

O elemento de inovação entre as obras adquiridas em 1962 em relação às listadas 

nos anos anteriores consiste na presença majoritária de autores africanos oriundos do 

espaço colonial português. Castro Soromenho constava na lista de aquisições em 1949 e 

corridos treze anos regressou ao catálogo por seu romance Viragem.  

A obra merece atenção especial: tida como uma das mais notáveis da trajetória de 

seu autor, Viragem foi o único título obtido pela Seção da Biblioteca que ganhou uma 

resenha crítica nas páginas da Mensagem. Antes de partir para ela, cabem algumas 

informações sobre o livro: lançado em 1957, Viragem é considerada uma obra pertencente 

a chamada segunda fase da trajetória literária de Castro Soromenho, na qual o autor traça 

 
611 Apesar de no informe da Mensagem o nome da obra ter sido grafado “Esteiro” (no singular), a forma 

original é Esteiros (no plural). 
612 Para uma análise da trajetória da obra e de suas edições, conferir: BEZERRA, Anthony Cardoso. 

“Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, na edição de obras completas da Europa-América”. Revista Philologus, 

a. 18, n. 54, set/dez 2012, pp. 79-90. 

Tabela 4 – Livros adquiridos pela Seção da Biblioteca (1962). Fonte: Mensagem, a. XV, no. 2, 

1962. 
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uma incisiva crítica à situação colonial em Angola, valendo-se de estudos históricos e 

etnológicos, dos quais era grande conhecedor. Ao aliar seu repertório intelectual a uma 

profunda sensibilidade de percepção e análise acerca das situações que envolviam 

colonizados e colonizadores, o romance desfia a desumanização com que são encarados 

e tratados os negros e no processo de construção aos olhos dos colonos recém-chegados 

à África.613 Tal aspecto da obra, assim como outros tantos, constituía uma crítica frontal 

ao discurso lusotropicalista de Gilberto Freyre, na altura elevado a condição de ideologia 

oficial do regime.614  

Em “Breve apontamento sobre a ‘Viragem’ de Castro Soromenho”, resenha 

publicada na Mensagem assinada por Fernando Mourão, a dimensão crítica da obra, 

oposta aos sentidos da literatura colonial é ressaltada logo de início, quando o jovem 

estudante sustenta: 

Castro Soromenho, não é só um grande escritor, mas sobretudo um grande sociólogo. A sua obra 

é indispensável ao sociólogo que queira estudar África. (...) Não nos dá (...) falsas imagens de 

África, o negro não é apresentado num ambiente misterioso e exótico. Para Castro Soromenho, o 

negro é um homem, com seus problemas próprios e como tal se afirma615. 

 

Viragem não foi censurado pelo regime, entretanto, devido ao seu conteúdo, a 

publicação rendeu complicações para o autor que passou a estar no encalço da PIDE. No 

ano seguinte ao lançamento do livro, a Editorial Sul, companhia que fundara e era sócio 

foi fechada pelo governo como forma de represália. Em meio aos desfechos políticos de 

fins da década de 1950, Soromenho deixou o país rumo a Paris. Lá trabalhou na Présence 

 
613 Como afirma uma das personagens de Viragem, a jovem Paulina, “Os pretos não sentem como nós”. 

Alfredo Margarido enfatizou esse aspecto da obra, afirmando que em Viragem “O homem está 

definitivamente cortado em duas grandes fatias, irremediavelmente opostas: de um lado o homem branco, 

do outro o homem negro”. Considera-se Viragem o segundo volume da trilogia de “romances sociológicos” 

iniciada com Terra Morta (1949) e encerrada com A Chaga (1970), sendo o último volume uma publicação 

póstuma. Vide: MARGARIDO, Alfredo. “Castro Soromenho, romancista angolano”. In: Estudos sobre as 

literaturas das nações africanas de língua portuguesa. Lisboa: A regra do jogo, 1980, pp. 227-244, p. 237. 
614 Vale lembrar que Viragem se passa na Lunda, território por onde Gilberto Freyre passara durante a sua 

visita à Angola. Entre 1951 e 1952, o sociólogo brasileiro viajou às expensas do governo português para 

diferentes localidades do território colonial português em África e Ásia. Destes percursos, vieram a lume 

os livros Um brasileiro em terras portuguesas (1953) e Aventura e rotina (1953), no qual o autor registra 

suas memórias e impressões destes percursos a partir das suas formulações marcadas pela sua noção de 

lusotropicalismo. FREYRE, Gilberto. Um brasileiro em terras portuguesas. São Paulo: É Realizações 

Editora, 2010; FREYRE, Gilberto. Aventura e rotina. São Paulo: É Realizações Editora, 2010. 
615 Mensagem, a. II, no. 3, 1959. Vale ressaltar que as resenhas críticas eram incomuns nas páginas do 

boletim. 
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Africaine, onde já tinha contatos, uma vez que participara do I Congresso de Escritores e 

Artistas Negros, em 1956.616 

Para além de um autor de obras que deixou profundas marcas em diferentes 

gerações que frequentaram a CEI, Soromenho esteve em contato com alguns associados, 

sendo a maioria deles oriundos de Angola, além de atuar como uma espécie de mentor 

intelectual no que dizia respeito aos seus conhecimentos de África e, em particular, de 

Angola. Em Paris, conviveu com Mário Pinto de Andrade e Marcelino dos Santos, 

demonstrando interesse por questões relativas a organização da luta de libertação em 

Angola. É certo que quando estava em Lisboa tinha relações com Carlos Ervedosa e, é 

muito provável que nesta altura, com o próprio Fernando Mourão.617  

É ainda muito significativa a presença de O signo da ira de Orlando Costa no 

escol das novas obras a integrarem o catálogo da Biblioteca. Nascido em Lourenço 

Marques (1929) no seio de uma família goesa católica, Orlando Costa mudou para Lisboa 

em 1946, onde licenciou-se em ciências histórico-filosóficas pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. Foi associado da CEI pela Seção da Índia na primeira fase da 

associação e chegou a exercer alguns cargos de gerência.618 Nesta altura foi militante do 

MUD Juvenil e aderiu ao PCP em 1954619, no mesmo ano em que os territórios sob 

dominação portuguesa de Dadrá e Nagar-Aveli foram ocupados por tropas do Estado da 

Índia sem grandes dificuldades, dado o baixo contingente militar colonial na localidade. 

Irredutível quanto a qualquer tipo de negociação no que dizia respeito à posse dos 

territórios no ultramar, Portugal apelou ao Tribunal Internacional de Haia alegando 

violação do direito de passagem nos referidos enclaves. O veredito deliberava que 

 
616 MOURÃO, Fernando; FURTADO, Cláudio; VALENTE, Francisco. “Bibliografia sobre Fernando 

Monteiro de Castro Soromenho”. In: África. Revista do Centro de Estudos Africanos – USP. 11 (I), 1988, 

pp. 165-186.   
617 Os contatos com Ervedosa e Mourão serão abordados adiante. Sobre sua estadia em Paris, por exemplo, 

em carta expedida por Viriato da Cruz a Lúcio Lara datada de 08/10/1959, o remetente afirma: “Ontem 

acabei de escrever outro artigo somente sobre Angola, ao qual junto duas fotos que o Soromenho dera ao 

Mário: jovens pescando e uma mulher cuanhama cozinhando com o filho às costas. Deve conhecê-las”. 

Cf.: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Itinerário do MPLA através de documentos e anotações de 

Lúcio Lara – Vol. I (até Fev. 1961). Luanda: Edição da Associação Tchiweka de Documentação (ATD), 

3ª. Edição (revista e ampliada), 2017, p. 123. 
618 Vale lembrar que Orlando Costa também é autor de Os netos de Norton (1994), romance ambientado na 

CEI nos idos da década de 1940. Acerca da atuação de Orlando Costa e demais estudantes goeses na CEI, 

vide: FREUDENTHAL, Aida. “Estudantes goeses na Casa dos Estudantes do Império entre Salazar e 

Nehru”. In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa dos Estudantes do Império: 

dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, pp. 89-114. 
619 De acordo com Pedro Ramos de Almeida, no ano de 1954 o PCP havia declarado que “No caso de Goa, 

só podem e devem ser os goeses a decidir. Tudo o que não seja isto será violência e opressão!”. ALMEIDA, 

Pedro Ramos de. História do colonialismo português em África – século XX. Lisboa: Editorial Estampa, 

1979, p. 322. 
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Portugal detinha soberania em relação ao território, entretanto recusava o argumento 

português de que a Índia havia impedido a passagem das suas tropas. Em dezembro de 

1961, destacamentos das Forças Armadas da Índia adentraram os territórios do Estado 

Português da Índia, dando início ao conflito que resultou na anexação dessas localidades 

à União Indiana.620  

A primeira edição de O signo da ira foi publicada neste mesmo ano. Ambientado 

em Goa entre as décadas de 1940 e 1950, a obra aborda aspectos da cultura local, as 

castas, mas, sobretudo, os embates gestados pelo encontro colonial. O romance obteve 

reconhecimento e no seu ano de estreia venceu o Prêmio Ricardo Malheiros da Academia 

de Ciências, sendo destacado pelo júri o conteúdo de crítica social da obra.621 O teor da 

obra não tardou a chamar a atenção da PIDE, que a recolheu e proibiu. 

O signo da ira obteve grande reconhecimento nos meios literários metropolitanos 

ao trazer a público, ainda que durante um curto intervalo, um olhar sobre o ultramar que 

se chocava com os ditames da PIDE e/ou da censura e contribuía para esgarçar o discurso 

oficial do Estado Novo. Não pode passar despercebido que a CEI era parte da história da 

Orlando Costa e agora adquiria sua obra para difundir seu teor entre os associados. 

Entre os novos itens do catálogo da Biblioteca constam três autores de Cabo 

Verde: Manuel Lopes, Baltasar Lopes e Jaime Figueiredo. Este último figura na lista em 

decorrência da sua antologia Modernos Poetas Caboverdeanos (1961), a primeira do 

gênero a contar com um organizador natural do arquipélago. Já Manuel Lopes e Baltasar 

Lopes, junto com Jorge Barbosa, fundaram, em 1936, a revista Claridade, tida como 

ponto incontornável para a construção do sistema literário622 de Cabo Verde623.  

 
620 Sobre essa temática, conferir: ALEXANDRE, Valentim. “Uma vitória efêmera”. Contra o vento. 

Portugal, o Império e a maré anticolonial (1945-1960). Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates: 

2017, pp. 709-717. 
621 Destaques do discurso pela ocasião da concessão do Prêmio Ricardo Malheiros podem ser encontrados 

em: RODRIGUES, Maria Filomena de Brito Gomes. A literatura de Orlando Costa. Reflexões sobre uma 

trilogia em tempo de colonialismo. 2009. 104f. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares 

Portugueses). Universidade Aberta. 2009. fls. 33-34. 
622 O conceito de “sistema literário” desenvolvido por Antônio Cândido em Formação da literatura 

brasileira, originalmente publicada em 1959, diferencia “manifestação literária” de “literatura 

propriamente dita”. Em poucas palavras, esta última consistiria em um sistema de obras interligadas por 

denominadores comuns, que podem ser elementos internos ou externos às obras. Entre os elementos 

internos, figuram sobretudo a língua e a comunhão de determinados temas e imagens. Já no rol dos 

elementos externos, é possível elencar autores em certa medida conscientes de seu papel, leitores/público 

receptor, mecanismo transmissor (o desenvolvimento de uma linguagem própria, condizente aos estilos 

literários) e, por fim, a continuidade desta trama. CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: 

momentos decisivos 1750-1880. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2014. 
623 Sobre a Claridade e a construção do sistema literário em Cabo Verde, ver: MACEDO, Tania. 

“Claridade e Certeza: duas revistas de Cabo Verde e seu diálogo com as literaturas de Portugal e 
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Tanto Chiquinho, cuja primeira edição data de 1947, quanto Os flagelados do 

vento leste, lançado em 1959, tratam de temas ligados à paisagem do arquipélago e suas 

intempéries, da dura situação social enfrentada pela população local entremeada por 

aspectos da cultura crioula. Cabe destacar que, como claridosos, Baltasar Lopes e Manuel 

Lopes foram leitores de escritores e ensaístas brasileiros, notoriamente de Gilberto 

Freyre, antes mesmo que suas elaborações em torno do lusotropicalismo passassem a 

receber destaque por parte do governo português e críticas, em particular, pelos naturais 

de Angola, Cabo Verde e Moçambique. 

No início da década de 1950, a convite do regime Gilberto Freyre viajou para o 

espaço colonial português na África e na Índia.624 Uma das localidades visitadas foi Cabo 

Verde, com frequência comparada pelo autor com o Ceará e de onde o autor expressa 

certo descontentamento em impressões superficiais acerca da formação social e cultural 

das ilhas.625 Reagindo às declarações de Freyre, Baltasar Lopes se valeu do microfone da 

Rádio Barlavento, em Praia, para criticar as considerações sem o devido conhecimento 

do sociólogo em relação à cultura crioula, especificamente no que se reportava à sua 

dimensão literária.626 As considerações de Baltasar Lopes na ocasião foram registradas 

no livro Cabo Verde visto por Gilberto Freyre (1956).627 

A recepção das apreciações de Baltasar Lopes não se restringiu ao alcance do 

arquipélago, tendo chegado ao interior da CEI. Em 1958, o sócio Gabriel Mariano, 

proveniente de Cabo Verde, com um histórico de militância no MUD Juvenil e figura 

conhecida da PIDE, publicou na Mensagem o ensaio “O mestiço na formação de Cabo 

Verde”. Nele, Mariano aponta como falha no esquema gilbertiano o pouco destaque dado 

à cultura e às diversas contribuições do negro para a formação das ilhas. Com isso 

elaborou uma reflexão que subtrai da ênfase da prevalência dos colonos portugueses na 

formação cultural – amplo senso – de Cabo Verde, ressaltando a agência dos africanos, 

 
Brasil”. In: TUTIKIAN, Jane; BRASIL, Luiz Antonio de Assis. Mar horizonte – literaturas insulares 

lusófonas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007, pp. 87-98. 
624 Vale salientar que em 1951 foi outorgada a mudança constitucional que suprimiu o termo “colônia” e o 

substituiu por “província”. 
625 FREYRE, Gilberto. Aventura e rotina. São Paulo: É Realizações Editora, 2010. 
626 Sobre a apropriação do lusotropicalismo em Portugal e no seu espaço colonial, ver: CASTELO, Cláudia. 

O modo português de estar no mundo. Porto: Edições Afrontamento, 2011, pp. 87-109. 
627 LOPES, Baltasar. Cabo Verde visto por Gilberto Freyre. Apontamentos lidos ao microfone de Rádio 

Barlavento. Praia: Imprensa Nacional, 1956. 
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negros e mestiços, na constituição social do arquipélago.628 Inicia sua reflexão com os 

seguintes dizeres: 

É costume apresentar-se Cabo Verde como um exemplo de colonização portuguesa nos trópicos, 

como parcela daquele mundo que, no dizer de Gilberto Freire (sic), o português teria criado. Eu 

suponho que esta afirmação deve ser, por um lado, ampliada e, por outro, rectificada. Ampliada 

porque ela esquece o papel importantíssimo do negro na formação e na estruturação da sociedade 

caboverdeana; rectificada porque o termo “criar” pressupõe uma actividade conscientemente 

orientada e por outro, porque toda a criação implica a existência prévia de um material (...).629 

 

Entre os fundamentos para sustentar suas ideias, Mariano retoma os estudos de 

Baltasar Lopes sobre o crioulo falado em Cabo Verde para criticar as noções de Gilberto 

Freyre. O jovem estudante era na altura membro da Seção de Estudos Ultramarinos e sua 

reflexão vinha na sequência dos debates e reuniões desenvolvidos no âmbito deste espaço. 

Vale notar que foi após a crítica à Freyre que Baltasar Lopes passou a constar como 

referência para os sócios mais ativos da CEI. 

 Chama a atenção que neste movimento de redirecionamento do olhar para as 

publicações do espaço colonial português notado na relação de obras adquiridas pela 

Seção da Biblioteca, em 1962, constem apenas títulos de autores de Cabo Verde. Essa 

exclusividade pode ser explicada em parte lembrando que o arquipélago tinha um sistema 

literário anterior e mais consolidado do que o de outras províncias. Vale lembrar também 

que, nesta altura, em Angola e Moçambique estavam instalados escritórios da censura e 

delegações da PIDE, o que aumentava significativamente as dificuldades dos novos 

autores em conseguirem publicar e fazer circular as suas obras.630 

Na tentativa de ensejar uma síntese sobre as listas de obras adquiridas pela Seção 

da Biblioteca nas relações de 1949, 1958 e 1962, as seguintes constatações ganham 

evidência: na primeira relação destacam-se autores identificados com a corrente 

neorrealista, como os portugueses Alves Redol e Miguel Torga, e o estadunidense John 

Steinbeck. Já os brasileiros Érico Veríssimo e Jorge Amado foram identificados como 

autores do modernismo, cujas obras são marcadas por temáticas do regionalismo com um 

forte componente de crítica social. Mais especificamente Jorge Amado tratava da 

 
628 Para uma reflexão mais acurada sobre as elaborações de Gabriel Mariano em escritos posteriores, ver: 

HERNANDEZ, Leila Leite. Os filhos da terra do sol: a formação do estado-nação em Cabo Verde. São 

Paulo: Summus Editorial, 2002. 
629 Mensagem, a. I, no. 6, 1958. 
630 A temática será trabalhada no Capítulo V. 
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exclusão social no Brasil e do crescimento quantitativo dos indesejáveis – social e 

racialmente – construção da nação.  

A relação de 1949 foi a única a contar com um escritor como Giovanni Papini, 

cujas obras versavam sobre questões religiosas. Já os autores cujos conteúdos 

reportavam-se ao espaço colonial português em África, todos eles, por uma via ou outra, 

recebiam de alguma forma aprovação do regime.   

Entre os volumes que passaram a integrar o catálogo da Seção da Biblioteca a 

partir de 1958, continuam a marcar presença autores identificados com o neorrealismo, 

sendo que mais uma vez Miguel Torga e John Steinbeck assinaram títulos adquiridos. 

Ressalte-se que a grande inovação desta relação fica por conta dos ensaios de história e 

ciências sociais sobre África, como os títulos da coleção “Que sais-je?” e, sobretudo, por 

Georges Balandier, numa fase de sua produção na qual a noção de “situação colonial” era 

um elemento-chave na articulação do seu pensamento.  

Se na relação de 1958 a leitura sobre a África chegava a partir das linhas de autores 

do espaço de língua francesa, na relação de 1962 predominam títulos do e sobre o espaço 

colonial português. As únicas duas exceções são Fernando Namora e Soeiro Pereira 

Gomes, escritores identificados com o neorrealismo português, única corrente literária 

presente em todas as listas de aquisição. Cabe enfatizar que as obras de Castro 

Soromenho, Orlando Costa e Baltasar Lopes passaram a integrar o catálogo da associação 

em uma fase na qual seus escritos carregavam um teor de crítica incontornável ao estado 

colonial e/ou aos postulados do regime salazarista.  

O exame do percurso por esse apanhado de leituras críticas ao regime apresenta 

também seus meandros. O argumento é que uma mostra disso consta na relação de 1958, 

período no qual os debates no interior da CEI se voltavam mais para a África, está 

registrada a aquisição de URSS de Jules Moch. De alguma forma, é possível afirmar que 

essa diversidade de temas na escolha dos títulos que passavam a integrar o acervo denota 

a pluralidade de olhares e posições no cerne da própria associação.  

Contudo, na tentativa de traçar uma breve genealogia das inovações críticas que a 

relação de cada ano traz, levando em conta os impactos dessas leituras a cada geração de 

associados, um possível recorte sugerido por esta tese é que, em um primeiro momento, 

ganham destaque os escritores identificados com o neorrealismo português, na sequência 

é a vez dos ensaios de ciências humanas sobre África publicados por autores de língua 

francesa e, por fim, os escritores do espaço colonial português. Se, como sustenta Frédéric 

Barbier, as bibliotecas são uma espécie de monumento e repositório da cultura 



220 

 

ocidental631, o pequeno acervo localizado no número 23 da Avenida Duque d’Ávila, no 

coração do império, tornou-se com o passar dos anos e apesar dos reveses, um espaço que 

abrigava livros - esses objetos cuja materialidade é produto modelar do processo histórico 

europeu632 – com conteúdos carregados de centelhas de críticas e contestações à 

ordenação do mundo tal como proposta pelo ocidente, em particular no âmbito do 

imperialismo capitalista colonial. Se os livros são a expressão material da leitura e da 

escrita, ambas tidas como símbolo máximo da assimilação cultural no império colonial 

português,633 a análise das listas de títulos recém-adquiridos no decorrer dos anos 

demonstra como os livros eleitos para compor o catálogo da Seção da Biblioteca por um 

grupo de indivíduos provenientes de culturas subjugadas traduzem uma seleção de 

materiais (os livros enquanto objetos) e também conteúdos (o teor dos livros) produzidos 

por culturas metropolitanas, imprimindo a eles novos sentidos a partir da sua própria 

experiência.634 Ali fora formada uma pequena biblioteca anticolonial. 

 

3.6 Os livros mais impactantes e as memórias de leituras 

Até este ponto, tal como foi apresentado, a reflexão tomou por base as listas de 

novos títulos do catálogo da Seção da Biblioteca que constam na Mensagem, órgão oficial 

da CEI. Porém, fundos constituídos pela Associação Casa dos Estudantes do Império 

(ACEI) dão a conhecer outras obras da Biblioteca identificadas com o carimbo da 

 
631 BARBIER, Frédéric. “Introdução”. In:  História das bibliotecas: de Alexandria às bibliotecas virtuais. 

São Paulo: Edusp, 2018. 
632 Sobre o formato contemporâneo do objeto livro e sua gênese no processo histórico europeu, cf: 

FEBVRE, Lucien; MARTIN, Henri-Jean. O aparecimento do livro. São Paulo: Edusp, 2017. Os livros 

enquanto objetos, por outros caminhos e formatos, também são parte de processos asiáticos e africanos. 
633 Em entrevista a Michel Laban, o escritor angolano Raul David afirmou que saber ler e escrever eram as 

condições primordiais para que um indivíduo passasse a ser considerado assimilado em Angola. Veja-se: 

DAVID, Raul. “Entrevista”. LABAN, Michel. Angola – encontro com escritores. Porto: Fundação Eng. 

António de Almeida, s/d, vol.I, pp. 62-67. 
634 Aproprio criativamente para a reflexão aqui apresentada o conceito de “transculturação”, tal como 

proposto por Mary Louise Pratt: “Se os povos subjugados não podem controlar facilmente aquilo que emana 

da cultura dominante, eles efetivamente determinam, em graus variáveis, o que absorvem em sua própria 

cultura e no que o utilizam”. PRATT, Mary Louise. Os olhos do império – relatos de viagens e 

transculturação. Bauru: Edusc, 1999, pp. 30-31.   
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seção,635 que fizeram parte do seu acervo,636 bem como títulos que pertenceram aos seus 

sócios na altura em que frequentavam a Casa.   

Entre as obras que pertenceram à Biblioteca da CEI, identificadas pelo carimbo 

da associação, constam três títulos: Statuaire de l'Afrique Noire de Henri Lavachery; 

Présence Africaine - II Congrès des Écrivains et Artistes Noirs e Histoire des Noirs 

d'Afrique de Henri Labouret637. Este último título consta na relação de obras adquiridas 

pela Seção da Biblioteca em 1958. Já Statuaire de l’Afrique Noire do arqueólogo e 

etnólogo belga Henri Lavachery, foi desenvolvido a começar pelos estudos iniciados no 

antigo Congo Belga na década de 1930, sobre técnicas de escultura, estatutária e rituais 

em torno dela.638 Por sua vez, como indicado no título, o número em questão da Présence 

Africaine diz respeito ao II Congresso de Escritores e Artistas Negros, realizado em 

Roma, em 1959. Além das resoluções do evento, constam discursos realizados por 

intelectuais africanos de renome como Alioune Diop, Hampaté Ba, Aimé Césaire, Frantz 

Fanon, Léopold Senghor, Jean Price-Mars, entre outros.639  

Diferente do que se passara no I Congresso de Escritores e Artistas Negros (Paris-

1956), para a segunda edição do evento foi realizado um convite formal aos intelectuais 

africanos das então províncias ultramarinas portuguesas, tendo comparecido Mário Pinto 

de Andrade, Lúcio Lara, Viriato da Cruz e Marcelino dos Santos. A PIDE fora informada 

de suas participações pela Embaixada de Portugal em Roma.640 Durante o evento, o grupo 

apresentou a comunicação “Message adresse par un groupe d’intellectuels des pays sous 

domination portugaise au IIme. Congrès des Écrivains et Artistes Noirs”, na qual foram 

tecidas considerações acerca do ensino no espaço colonial português em África, com 

críticas ao Estatuto Missionário, firmado entre Portugal e o Vaticano em 1941, 

 
635 Em uma conversa com Aida Freudenthal, membro da ACEI, fui informada que os títulos com carimbo 

da CEI provavelmente estavam em poder de algum sócio na ocasião do encerramento da associação em 

1965, e por isso não foram confiscados pela PIDE. Apesar dos esforços empreendidos, não foi possível 

obter a informação se o carimbo da CEI assinalava que o livro pertencia à Seção da Biblioteca ou se era 

propriedade da associação, uma vez que poderia ter sido adquirido pela Seção de Estudos Ultramarinos. 

Tampouco é possível saber quando os livros foram adquiridos. 
636 Vale ressaltar que os títulos apresentados nesta pesquisa correspondem a notícias de novas aquisições 

pela Biblioteca da CEI, porém não corresponde à totalidade do catálogo. Este, infelizmente, não pode ser 

estimado em seu conjunto ao longo dos cinte e um anos da associação, uma vez que não existem registros 

a este respeito. 
637 FMS/ACEI, pt. 11126. 
638 LAVACHERY, Henri. Statuaire de l’Afrique Noire. Bruxelles: Office de Publicité. Colections Lebègue 

& Nationale, 1954. 
639 Présence Africaine - II Congrès des Écrivains et Artistes Noirs (Rome, 26 mars - 1 avril 1959). Tome I  

- L'Unité des Cultures Négro-africaines. No. 24-25. Fév-Mai 1959. 
640 ANTT, PIDE-DGS, Del A, P. Inf, Proc. 1329 A/2, UI 2002, fl. 11. 
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ressaltando os efeitos sob a população “indígena”, refletidos nas assimetrias culturais, 

sociais e raciais.641 O documento, entretanto, não foi publicado na Présence Africaine, 

porém consta no acervo de Lúcio Lara. 

O acervo da ACEI ainda conta com diversos títulos da Biblioteca Cosmos, 

publicados entre 1942 e 1943, os quais pertenceram a antigos sócios da CEI, na altura em 

que frequentavam a associação.642 A partir deles foi possível elaborar a seguinte relação: 

 

Biblioteca Cosmos 

Título Autor Edição Ano 

Conceitos fundamentais da matemática Bento de Jesus Caraça 

Biblioteca Cosmos, no. 2, vol. 1, 

2a. Edição.  1942 

O Sr. Tompkins no país das maravilhas G. Gamow Biblioteca Cosmos, no. 14.  1942 

Introdução Geológica 

Carlos Torre de 

Assunção Biblioteca Cosmos, no. 16.  1942 

Conceitos fundamentais da matemática Bento de Jesus Caraça Biblioteca Cosmos, no. 18, vol. 2.  1942 

A crise da Europa  Abel Salazar Biblioteca Cosmos, no. 31  1942 

A vida e seus problemas Jean Ristand Biblioteca Cosmos, no. 37, vol. 1  1943 

A vida e seus problemas Jean Ristand Biblioteca Cosmos, no. 40, vol. 2.  1943 

Algumas considerações sobre a psicologia 

dos adolescentes José Neiva Biblioteca Cosmos, no. 44  1943 

O corpo humano A. Celestino da Costa Biblioteca Cosmos, no. 51  1943 

Como se forma uma inteligência Dr. Toulouse Biblioteca Cosmos, no. 60  1943 

 

 A Biblioteca Cosmos, publicada pelas Edições Cosmos entre 1941 e 1948 em 

Portugal, atingiu a marca 114 títulos lançados em 145 volumes. Estes encontravam-se 

divididos em sete seções, cada uma delas designada por uma cor diferente na capa.643 Em 

um país pequeno e com público leitor reduzido em decorrência dos grandes índices de 

 
641 ATD, d107. “– "Message d'un groupe d'intellectuels des pays sous domination portugaise" – 

dactilografado (2ª via), 6 pp. 
642 Não consta a identificação dos antigos sócios que doaram os títulos. Vide: FMS/ACEI, pt. 11128. 
643 As seções eram assim divididas: 1ª. Seção – Ciências e Técnicas (cor: encarnado); 2ª. Seção – Artes e 

Letras (cor: verde); 3ª. Seção – Filosofia e Religiões (cor: roxo); 4ª. Seção – Povos e Civilizações (cor: 

laranja); 5ª. Seção – Biografias (cor: rosa); 6ª. Seção – Epopeias humanas (cor: azul); 7ª. Seção – Problemas 

do nosso tempo (cor: amarelo). ARAÚJO, J. Moreira de. “Introdução”. In: Biblioteca Cosmos. Um projecto 

do cultural do Prof. Bento de Jesus Caraça. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 5-39. 

Tabela 5 – Biblioteca Cosmos – Títulos que pertenceram à sócios da CEI. Fonte: FMS/ACEI, pt. 11128. 
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analfabetismo, essa coleção cultural atingiu a 793.500 exemplares impressos ao longo 

dos seus sete anos. Um sucesso editorial incontestável.644  

A Biblioteca Cosmos foi uma experiência tão marcante da vida cultural 

portuguesa no século XX, a ponto de já ter sido estudada enquanto fenômeno na história 

dos livros e da editoração, história da cultura, história da ciência, entre outras.645 Para os 

fins do presente estudo – os intelectuais de Angola na CEI – interessa delinear a proposta 

da coleção, a fim de buscar compreender algumas noções que guiavam o seu conjunto. 

O projeto foi levado a cabo por Bento de Jesus Caraça (1901-1948), professor 

catedrático de matemática do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da 

Universidade Técnica de Lisboa e autor de boa parte dos títulos da primeira seção. Na 

década anterior estivera à frente da Universidade Popular Portuguesa, período em que seu 

livro A cultura integral do indivíduo (1933) foi proibido pela censura.646 Foi um 

reconhecido militante antifascista ligado ao PCP e passou a integrar seu comitê central 

em novembro de 1945.647 Em decorrência da sua atividade política, foi demitido da 

universidade em 1946, tendo sofrido processos no âmbito disciplinar e criminal.648 

Caraça não economizou nas polêmicas com António Sérgio, diretor da revista 

Seara Nova, onde por décadas a fio grandes debates foram travados por intelectuais 

críticos do regime. Bento de Jesus Caraça punha em questão o projeto de António Sérgio 

sob a justificativa de que era regido por uma concepção elitizada de cultura e capaz de 

dialogar apenas com o reduzido público que havia cursado o ensino superior. Defensor 

 
644 MEDEIROS, Nuno. “A edição de livros como formulação do mundo: ideias e casos”. Revista Brasileira 

de História da Mídia (RBHM). no. 2, v. 4, jul-dez/2015, pp. 31-42. 
645 Para uma abordagem da Biblioteca Cosmos nos estudos de história dos livros e da editoração, veja-se, 

por exemplo: MEDEIROS, Nuno. “A edição de livros como formulação do mundo: ideias e casos”. Revista 

Brasileira de História da Mídia (RBHM). no. 2, v. 4, jul-dez/2015, pp. 31-42. Para um debate acerca da 

veiculação da noção de cultura na coleção, pode-se conferir: NEVES, José. “A Biblioteca Cosmos”. 

CURTO, Diogo Ramada (dir.). Estudos de sociologia da leitura em Portugal no século XX. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2006, pp. 823-888. Sobre a 

Biblioteca Cosmos como veículo de divulgação científica, vide: FIOLHAIS, Carlos; MARTINS, Décio. 

“A ciência no Estado novo”. In: Breve história da ciência em Portugal. Coimbra: Imprensa da Universidade 

de Coimbra, 2010, pp. 103-110. 
646 COMISSÃO DO LIVRO NEGRO SOBRE O REGIME FASCISTA. Livros proibidos no regime 

fascista. Mem Martins: Presidência do Conselho de Ministros, 1981. 
647 Lembro que Bento de Jesus Caraça passou a integrar o comitê central do MUD na mesma recomposição 

que contava o escritor Alves Redol. Relatório da Comissão Distrital de Lisboa apresentado à Assembleia 

de 10 de Novembro de 1945. Disponível em: 

http://www.casacomum.org/cc/visualizador?pasta=02969.048.001#!4 . Consultado em: 03/02/2017.   
648 Autos de perguntas e outros documentos relativos ao processo crime e demissão de Bento de Jesus 

Caraça. Disponível em: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04401.007 . Consultado em: 

03/02/2017.  

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04401.007
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de uma proposta de cultura acessível às camadas populares, a Biblioteca Cosmos é a 

concretização da postura de Caraça nestes embates.649   

Como o próprio Caraça afirmou, seu propósito com a Biblioteca Cosmos era 

difundir conteúdos acadêmicos e técnicos em uma linguagem acessível sem, contudo, 

comprometer as complexidades das temáticas. Seu intuito com a coleção era colaborar 

para o despontar de um “humanismo novo”: 

Quando acabar a tarefa dos homens que descem das nuvens a despejar explosivos, começará outra 

tarefa - a dos homens que pacientemente, conscientemente, procurarão organizar-se de tal modo 

que não seja mais possível a obra destruidora daqueles (…). Há, em suma, que dar ao homem uma 

visão optimista de si próprio; o homem desiludido e pessimista é um ser inerte sujeito a todas as 

renúncias, a todas as derrotas - e derrotas só existem aquelas que se aceitam. Quando acima 

falamos num humanismo novo, entendemos como um dos seus constituintes essenciais este 

elemento de valorização - que o homem, sentindo que a cultura é de todos participe, por ela, no 

conjunto de valores colectivos que há-de levar à criação da Cidade Nova. A Biblioteca Cosmos 

pretende ser uma pequena pedra desse edifício luminoso que está por construir…650 

 

 Escritas no mesmo ano em que a União Soviética anunciou sua entrada na guerra 

(1941), as palavras do organizador tornam claros os propósitos que norteiam a coleção: a 

difusão do conhecimento para criar um novo modelo mais humanista de sociedade 

orientado para promover a “cultura integral do indivíduo”, acentuando seu caráter 

político, em oposição a percepção em largo espectro acerca da disjunção entre cultura e 

fascismo. Nesse sentido, José Neves chama a atenção para o fato de que apesar das partir 

de formulações marxistas de Caraça, a cultura não é tomada como um instrumento tático 

na coleção, mas como um fim em si.651 Vale notar como tais noções antagonizavam com 

as perpetuadas pelo regime na época, qual seja de um Portugal que encontrava sua maior 

expressão no meio rural, longe das letras e perto do arado.652  

 
649 No primeiro livro que veio à lume pela coleção, uma tradução de O homem e o livro de M. Iline, o diretor 

da coleção expõe seus propósitos: “A que vem a Biblioteca Cosmos? Podemos resumir nestas poucas 

palavras os seus intuitos - dar ao maior número o possível de cultura geral, tornar acessível a todos aquilo 

que as condições materiais de vida e as necessidades profissionais da especialização tornaram sempre 

difícil, e por vezes mesmo impossível adquirir – uma visão geral do mundo físico e mundo social, da sua 

construção, da sua vida e dos seus problemas”. Vide: CARAÇA, Bento de Jesus. In: ILINE, M. O homem 

e o livro. Lisboa: Edições Cosmos, 1941, 6ª. Secção, no. 1.  
650 Idem. 
651 NEVES, José. “A Biblioteca Cosmos”. CURTO, Diogo Ramada (dir.). Estudos de sociologia da leitura 

em Portugal no século XX. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

2006, pp. 823-888. 
652 ARAÚJO, J. Moreira de. “Introdução”. In: Biblioteca Cosmos. Um projecto do cultural do Prof. Bento 

de Jesus Caraça. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 5-39. 
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 Apesar de não ser proibida pelo regime, os leitores da coleção eram tomados como 

opositores. Carlos Ervedosa se recorda de uma busca da PIDE no Lar dos Estudantes do 

Império, que em vista da ausência de provas que comprovassem atividades subversivas, 

os agentes confiscaram o volume O Submarino da Biblioteca Cosmos, “convencidos de 

que tinham feito uma grande e comprometedora descoberta”.653 

As flutuações temáticas nos títulos adquiridos pela Seção da Biblioteca no 

decorrer dos anos parecem ter acompanhado os principais interesses dos sócios e, em 

alguns casos, facultado o acesso a certas obras que talvez por outro meio não fosse 

possível obtê-las. Nesse sentido, as doações de antigas obras para o acervo da ACEI e os 

testemunhos conferidos pelos antigos associados tornaram-se uma peça-chave, a fim de 

conseguir compor um mosaico mais detalhado acerca dos seus principais interesses de 

leitura e dos títulos que mais os impactaram. 

Mário Pinto de Andrade se recorda que as leituras recorrentes em seu círculo de 

jovens africanos em Lisboa entre os anos 1940 e 1950 abrangiam Léopold Senghor, 

notavelmente a sua Anthologie de la poesie négre et malgache, e de Aimé Cesáire o 

Discours sur le Colonialisme. Entre os autores norte-americanos, Langston Hughes foi 

uma grande influência, além de Countee Cullen e Richard Wright, em particular o seu 

livro Native son (1939). Nesta lista, também consta O Negro nas Américas, de Roy 

Aldridge. Entre os poetas antilhanos, o de maior destaque no meio era Nicolás Guillén. 

Como recorda Mário Pinto de Andrade, sua obra Sóngoro Cosongo estava do rol de obras 

recitada com recorrência pelos jovens estudantes africanos. O único autor africano 

mencionado é o sul-africano Alan Paton, de quem Mário Pinto de Andrade afirma ter lido 

a tradução francesa de Cry, the beloved country.654 Dos brasileiros, foram lembrados 

Jorge Amado, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, lia-se “todos os grandes escritores 

brasileiros realistas”. Entre os ensaios políticos, foi lembrado O processo histórico do 

cubano Juan Clemente Zamora y López. 

Além desses autores lidos e não raro debatidos em conjunto, Mário Pinto de 

Andrade menciona também algumas das leituras clandestinas realizadas pelos sócios da 

CEI. Georges Politzer, o filósofo marxista de origem húngara, foi lembrado como uma 

leitura “inevitável”. Entre os periódicos, circulavam o jornal comunista L’Humanité e seu 

 
653 Trata-se do livro O Submarino de Hermes de Araújo Oliveira. Cf.: ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo 

das acácias floridas. Linda-a-Velha: ALAC, 1990, p. 109. 
654 O título foi traduzido para o francês como “Pleure, ô Pays Bien-aimé”, tendo sido originalmente 

publicado em 1948. 
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suplemento literário Las Lettres Françaises, ambos provenientes de Paris, além do 

Avante!, periódico do PCP.655  Em outra ocasião, foram citados Dez dias que abalaram o 

mundo do estadunidense John Reed, além de um livro sobre a Longa Marcha de Mao-

Tsé-Tung.656 

De acordo com António Tomás Medeiros, no início dos anos 1950, Mário Pinto 

de Andrade vivia em uma cave, na qual abrigava uma verdadeira biblioteca clandestina, 

da qual estimulava a leitura emprestando títulos aos colegas, mesmo àqueles mais jovens 

como o próprio Medeiros. Como se recorda, o primeiro “livro político” que leu, Batouala 

de René Marin, foi emprestado em uma dessas ocasiões.657  

Carlos Ervedosa, ao recordar-se das leituras que fizera durante os seus anos na 

associação assinala um fato que merece ser destacado: ele viveu no Lar da Casa dos 

Estudantes do Império, onde dividiu um quatro com David Bernardino, também 

originário de Angola e membro do MUD Juvenil. “Devo-lhe muito da minha formação 

cultural”, assinalou. Foi através do colega que conheceu Soeiro Pereira Gomes, Alves 

Redol, Manuel da Fonseca e Ferreira de Castro. Naqueles anos travou contato com os 

escritos dos franceses Louis Aragon e Paul Éluard e do espanhol Frederico Garcia Lorca. 

Entre os títulos estadunidenses cita A estrada do tabaco de Erskine Cadwell, As vinhas 

da ira de John Steinbeck e Por quem os sinos dobram de Ernest Hemingway. Entre os 

brasileiros, os que mais o marcaram foram Jorge Amado, Graciliano Ramos e João 

Guimarães Rosa. Lembra-se também de ter lido o chileno Pablo Neruda.  

Tendo se tornado sócio da Casa em 1951 e, com alguns intervalos, permanecido 

ali até o seu fechamento pela PIDE em 1965, em suas memórias constam títulos que foram 

lançados ao longo dessas duas décadas e autores que foram sendo “descobertos” pelos 

sócios da CEI durante este período: 

O Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa publicado pelo Mário Pinto de Andrade e 

pelo Francisco José Tenreiro, alertava-nos para a problemática social das nossas terras e falava-

 
655 Vale lembrar que, tal como já citado, Dalila Cabrita Mateus também elencou leituras que Mário Pinto 

de Andrade se recorda com as mais impactantes na época. Essa relação foi elaborada a partir das obras 

citadas em: ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista. 

Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1997; MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência: a formação 

das elites políticas fundadoras da FRELIMO, MPLA e PAIGC: 1945-1975. Lisboa: Memorial Inquérito, 

1999, pp. 88-100. 
656Essas duas menções não constam na relação de Dalila Cabrita Mateus. MESSIANT, Christine. “Sur la 

première génération du MPLA: 1948-1960. Mario de Andrade, entretiens avec Christine Messiant (1982)”. 

Lusotopie. n 6, 1999, pp. 185-221. 
657 MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência: a formação das elites políticas fundadoras da 

FRELIMO, MPLA e PAIGC: 1945-1975. Lisboa: Memorial Inquérito, 1999, pp. 254-264; UCCLA. Casa 

dos Estudantes do Império 50 anos – Testemunhos, vivências, documentos. Lisboa: UCCLA, 2017, p. 109. 
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nos de expoentes da Negritude no mundo, do Senghor, do Césaire, do Guillén, do Langston 

Hughes(...). 658 

 

Entre as leituras clandestinas “obrigatórias”, Carlos Ervedosa lista Estes dias 

tumultuosos do holandês naturalizado canadense Pierre van Passen e O processo histórico 

de Juan Clemente Zamora y López, além dos escritos de Georges Politzer, os dois últimos 

também mencionado por Mário Pinto de Andrade. Nesta altura, ele também teria travado 

contato com os escritos de Marx, Engels e Lenin,659 muito provavelmente graças à 

proximidade com David Bernardino. Vale lembrar que se tratavam de autores que 

circulavam com o maior cuidado e tinham baixa circulação, dado a repressão imposta 

pela PIDE e pela censura. Mesmo à indivíduos com posições contrárias ao regime, eles 

custavam muito a chegar. Como lembra António Tomas Medeiros a este respeito, “era-se 

marxista sem ler O Capital, como se é cristão sem ler a Bíblia”.660 

Por sua vez, Carlos Ervedosa desempenhou com Fernando Costa Andrade661 o 

mesmo papel que David Bernardino havia cumprido para com ele, emprestando-lhe 

diversos títulos, em uma relação de colaboração mútua que deu origem à coleção Autores 

Ultramarinos. Os “mais velhos” desempenhavam o papel de orientar e iniciar a formação 

intelectual dos “mais novos”.  

Júlio de Almeida, natural de Angola, recorda-se de ter lido O manifesto comunista 

de Marx e Engels porque um colega o emprestara, envolto em uma capa falsa. “Li ao 

longo de toda a madrugada e não consegui parar até chegar ao fim”, conta.662  

O recurso às capas de outras publicações vinha a calhar para fazer circular 

publicações que os sócios receavam trazer implicações com as autoridades. Embrulhados 

em capas de livros religiosos, chegavam novas publicações da Présence Africaine para 

compor a Biblioteca da casa. O portador era Fernando Mourão, que viajava com 

regularidade à Paris a fim de visitar sua mãe, que vivia na capital francesa na altura.663  

 
658 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo das acácias floridas. Linda-a-Velha: ALAC, 1990, p. 120 
659 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo das acácias floridas. Linda-a-Velha: ALAC, 1990, p. 120. 
660 MEDEIROS, Tomás. “Prólegomenos a uma ‘verdadeira’ história da CEI”. In: ROSINHA, Maria do 

Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 

2015, p. 37. 
661 LABAN, Michel. Angola. Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 

1991, vol. I, p. 479. 
662 Entrevista a Júlio de Almeida realizada em 22/11/2018. 
663 UCCLA (edit.). Casa dos Estudantes do Império 50 anos – Testemunhos, vivências documentos. Lisboa: 

Imprensa Municipal, 2017, p. 101. 
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Aida Freudenthal e Percy Freudenthal recordam-se que no início dos anos 1960, 

alguns títulos clandestinos podiam ser adquiridos na Livraria Barata, situada na Avenida 

de Roma. Também se lembram que naquela altura circulava entre os estudantes da CEI 

obras de René Dumont, Basil Davidson, Cheik Anta Diop e volumes da Présence 

Africaine e da coleção Maspero.664  

Em decorrência das condições restritas e baseada em laços de confiança impostas 

às obras clandestinas, a certa altura começa a se constatar uma repetição nos títulos e 

autores lidos na altura, como se nota pelo testemunho de Pepetela, no qual se constata 

mais uma vez obras mencionadas por sócios provenientes de Angola que frequentaram a 

CEI ao longo dos anos: 

A Présence Africaine chegava lá. Mas a Présence Africaine era escondida. Isso passava escondido, 

(...) clandestinamente. E livros da Coleção Maspero. Eram livros políticos, bem políticos, de 

esquerda, marxistas ou socialistas... eram esses que chegavam e que circulavam mais. Havia um 

livro que era muito lido, do Juan Clemente Zamora, “El proceso histórico”. Esse era “a bíblia”. 

Esse era o primeiro a ser lido se uma pessoa estava interessada em assuntos progressistas. Era esse. 

Avisava-se: “esse tens quinze dias para ler”. Era grande...665 

 

Na tentativa de se esboçar um sentido de conjunto levando em conta os registros 

da Seção da Biblioteca e as memórias de leituras realizadas por diferentes gerações que 

passaram pela CEI é possível traçar algumas considerações, ainda que se tratem de 

registros lacunares e de memórias subterrâneas. Em sua análise, Dalila Cabrita Mateus 

identifica que “as leituras dos jovens africanos, nos anos 40 e 50 revelarem três grandes 

tipos de influência: a negritude, o marxismo e o neorrealismo”.666 A afirmação acerca 

dessas matrizes pode ser ampliada também para o início dos anos 1960, entretanto, o 

mapeamento deste microcosmo de referências bibliográficas ganha novos 

desdobramentos quando notado que, principalmente no que tange às contribuições 

provenientes da negritude, as heterogeneidades ganham corpo com o decorrer dos anos. 

Se em fins dos anos 1940 as contribuições deste universo eram principalmente de cunho 

literário, no decorrer da década de 1950, principalmente com a retomada da CEI em 1957 

e provavelmente por influência da Seção de Estudos Ultramarinos, os estudos de ciências 

sociais e culturas em África despertam o interesse entre os novos sócios da CEI. É a partir 

deste período que começam a figurar entre as novas aquisições da Seção da Biblioteca 

 
664 Conversa com Aida Freudenthal e Percy Freudenthal realizada em 14/03/2019. 
665 Entrevista a Pepetela, realizada em 22/11/2018. 
666 MATEUS, Dalila Cabrita. A formação das elites... Op. Cit., p. 100. 
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estudos de Georges Balandier e que a Présence Africaine passou a circular às escondidas 

entre os associados.  

Não pode ser desprezado que ao passo que Mário Pinto de Andrade elenque 

diversos autores negros norte-americanos no escol das suas principais leituras, aqueles 

que frequentaram a associação após o fim da primeira comissão administrativa não os 

mencionem. Para essa nova geração, os principais autores negros eram aqueles ligados 

ao círculo da Sociedade Africana de Cultura, como Leopold Senghor, Aime Césaire, 

Cheik Anta Diop, além de menções aos antilhanos como Nicolás Guillen. Um caminho 

fecundo para explicar essa ausência pode ser encontrada nas redes clandestinas de 

obtenção de impressos. Ao passo que a geração que frequentou a Casa até meados dos 

anos 1950 contava com as publicações clandestinas trazidas pelos marítimos, em fins 

desta década a ligação com este circuito parece ter se tornado mais rara.  

Por outro lado, o fato de Mário Pinto de Andrade ter passado a integrar o corpo 

editorial da Présence Africaine e os trânsitos entre Paris e Lisboa realizados por Fernando 

Mourão contribuíram para estreitar os contatos com a produção de autores africanos de 

língua francesa. A partir da capital portuguesa, Mourão ainda tentara contato com 

livrarias na América para exportar livros para a associação: anos mais tarde ele se 

recordava, por exemplo, de ter escrito para a Livraria La Caravele, em Porto Príncipe, na 

altura responsável pela edição das obras de Jean Price-Mars. Nunca recebeu resposta, o 

que interpretava como previsível.667 Sem uma rede estruturada, perante o contexto 

político do Estado Novo, a circulação das obras não se efetivava. 

Posto os principais afluentes que compunham o repertório bibliográfico de um 

estudante com inclinação e intelectual que frequentasse a CEI, cabe indagar como tais 

leituras impactaram as gerações que passaram pela associação. Essa não parece ser uma 

pergunta capaz ensejar uma resposta acabada em âmbito coletivo. Pelas profundas 

transformações que os acontecimentos dos anos subsequentes trariam, aportados 

nomeadamente no início da guerra, as escolhas e ações de um contingente notável de 

homens e mulheres que frequentavam as dependências do edifício da Duque d’Ávila 

foram impactados pelo seu clima político e intelectual. Essa dimensão tem ligação direta 

com a eleição das leituras, fossem elas clandestinas ou não. 

 
667 MOURÃO, Fernando. “O contexto histórico-cultural da criação literária em Agostinho Neto: memória 

dos anos cinquenta”. In: África. Revista do Centro de Estudos Africanos – USP. 14-15 (I), 1991/1992, pp. 

55-68. 
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Para além de avaliar as repercussões manifestas pelo imperativo da ordem dos 

acontecimentos, é importante indagar como os encontros com essas leituras, realizadas 

naquele espaço, sob determinado contexto incidiram sobre jovens intelectuais em 

formação oriundos de outras geografias subalternizadas. Dito de outra forma, trata-

daquilo que Edward Said nomeou como “teoria itinerante”, que de forma sintética pode 

ser traduzida como a tentativa buscar compreender como a ideias ganham novos sentidos 

a partir das geografias - simbólicas e físicas – e das histórias que entrelaçam no contexto 

de sua recepção. 668 Como ensinado pelo crítico literário palestino, tal empreitada requer 

uma análise interna da produção de textos levada à cabo pelos autores selecionados para 

o estudo, o que não é a proposta deste capítulo. Entretanto, no entrever desta investigação 

acerca das leituras realizadas a partir da CEI, algumas pistas emergiram. Assinalo aqui 

em especial o testemunho de Pepetela acerca da Biblioteca da CEI. Quando ainda 

assinava Artur Pestana dos Santos, o jovem estudante do Instituto Superior Técnico 

descobriu nas estantes da CEI diversas publicações sobre arte africana. Foram os livros 

que mais o marcaram, como narra: 

 

Quanto à Biblioteca, o que me fascinou mais - e aliás, quando se fala na Biblioteca da Casa dos 

Estudantes do Império eu lembro-me sempre – era os livros de arte africana que havia lá. Eu 

ficava horas a olhar para aquilo. Horas a ver. E pensava: “eu quando era miúdo, olhava para 

esses bonecos e não dava valor nenhum. Agora eu percebo, aquilo era arte!”.   

Se via, por exemplo, no comboio para ir de Benguela ao Huambo. Íamos para lá visitar a família 

da minha mãe, mas principalmente a família do meu pai [para] passar férias. Havia uma povoação, 

perto ainda de Benguela, chamada Monte Sáoa por onde passavam os caminhos de ferro. Havia 

aldeias dispersas e as pessoas acabavam por chegar ali para apanhar o comboio para o Lobito ou 

para o interior. Vendia-se ali pequenos objetos em forma do que no Brasil fala-se “galinha-de-

angola”, nós chamávamos de “capota”. Era sobretudo capotas, jacarés... Eu via tudo aquilo da 

janela do comboio durante a paragem por dois ou três minutos, depois aquilo partia. Uma ou outra 

pessoa comprava. Era raro se comprar, mas havia muito.  Eu pensava: “não sei porque as pessoas 

querem aquilo”. Depois mais tarde é que eu percebi. Era artesanato africano. Esse de Monte Sáoa 

era realmente pobre por conta da madeira porque ali não é uma zona de florestas, portanto não tem 

muita variedade de árvores, então a madeira não era boa e estragava-se rapidamente. Eram só 

animais [os artesanatos] e de uma forma bastante simples. Sobre isso [arte africana] havia muitos 

[livros]. E ali não havia problemas. Eu não sei como que a Casa conseguiu esses livros. Muitos 

eram em francês...669 

 
668 SAID, Edward. “Reconsiderando a teoria itinerante”. In:   SANCHES, Manuela Ribeiro (org.). 

Deslocalizar a Europa. Antropologia, arte, literatura e história na pós-colonialidade. Lisboa: Edições 

Cotovia, 2005, pp. 25-42. 
669 Entrevista a Pepetela, realizada em 22/11/2018. 
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Esses encontros, propiciados pela consolidação de uma rede de circulação de 

livros, perante o olhar atento e sensível de Pepetela, abriram caminho para questionar e 

ressignificar os sentidos atribuídos às suas experiências vividas no sul de Angola. Ali, 

junto às descobertas que se descortinavam nesse novo universo, estava contida a 

percepção das arbitrariedades e desmandos em diversas instâncias arranjados pelo 

discurso colonial português. Pelas linhas do acervo da Biblioteca, o futuro autor de Muana 

Puó670 descobriu que os “bonecos” vendidos pela gente das povoações de Monte Sáoa 

eram cultura. Eram tempos de se munir para ler Angola colonial “a contrapelo”671.  

 

  

 
670 Muana Puó (1978) é um romance de Pepetela escrito em 1969, quando vivia em Argel. O título é uma 

referência à máscara da etnia tchokwe, grupo que vive no leste de Angola. PEPETELA. Muana Puó. 

Lisboa: Editora Leya, 2009. 
671 Tal como endereça Walter Benjamin na “Tese 7” de “Sobre o conceito de história”: “Nunca houve um 

monumento de cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é 

isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, 

o materialista histórico se desvia dela. Considera a sua tarefa escovar a história à contrapelo”. BENJAMIN, 

Walter. “Sobre o conceito de história”. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história 

da cultura. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994, Obras escolhidas; vol. I, p. 225. 
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4. Capítulo 4: As escadas e o corrimão. A Seção de Estudos Ultramarinos no núcleo 

de um projeto para a CEI (1957-1960) 

 

Os últimos anos da década de 1950, sucedendo a Conferência de Bandung (1955), 

corresponderam a um momento de dinamização das ideias nacionalistas e anticoloniais 

no debate internacional envolvendo os países afro-asiáticos, assinalando um novo 

horizonte de expectativas em torno da descolonização. Na esteira deste novo cenário, 

assistia-se ao despontar de pequenos grupos nacionalistas em Luanda e no interior de 

Angola. Os africanos do espaço sob dominação colonial portuguesa que viviam na 

Europa, comprometidos com as ideias nacionalistas e anticoloniais, optaram novas 

formas autônomas de organização ao criarem o Movimento Anticolonial (MAC), como 

um meio de procurar intervir nos foros transnacionais afeitos a estes debates e publicizar 

a situação dos territórios em África sob o jugo português. Na metrópole, a questão 

colonial foi a grande pauta do V Congresso do PCP (Estoril, 1957), onde se deliberou 

pelo apoio incondicional às independências das províncias ultramarinas.  

Em meio a esta conjuntura na qual as utopias não pareciam se distanciar conforme 

era empreendida a caminhada, em 1957, foi extinta a comissão administrativa imposta à 

CEI, a partir da ação de um grupo de estudantes africanos junto às autoridades do regime. 

A historiografia que versa sobre a história da associação tem pontuado a presença das 

ideias de caráter anticolonial e nacionalista, mencionando a intensa atividade cultural da 

associação, exemplificada nos saraus de poesia, nas manifestações literárias que 

ganhavam as páginas da Mensagem e nas memórias de antigos associados como mostra 

deste ímpeto entre os estudantes desde o período da retomada da CEI (1957) até a 

imposição da segunda comissão administrativa, em dezembro de 1960672.  

O presente capítulo tem como ensejo apresentar, no itinerário histórico da CEI, 

como estas ideias tomaram forma de um projeto para a Casa, demonstrando as questões 

 
672 A dimensão anticolonial e nacionalista destas atividades culturais da CEI foi assinalada, por exemplo, 

em: PIRES LARANJEIRA, José Luís. “Introdução – Uma Casa de Mensagens Anti-imperiais”. In:  

Mensagem – Boletim da Casa dos Estudantes do Império. Linda-a-Velha: Edições ALAC, 1996, vol. I, pp. 

XI-XXXI; CASTELO, Cláudia. “Casa dos Estudantes do Império: uma síntese histórica”. ROSINHA, 

Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: 

UCCLA, 2015, p. 25-31; ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”. 

ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. 

Lisboa: UCCLA, 2015, p. 15-23; CASTELO, Cláudia. “A Casa dos Estudantes do Império: lugar de 

memória anticolonial”. In: 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das 

independências africanas: desafios para a modernidade: actas. Lisboa: CEA, 2010, p. 1-18. 
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que desencadearam embates entre grupos – expressos aqui como diferenças de 

concepção, inscritos em uma mesma zona de oposição ao Estado Novo - possuíam olhares 

distintos sobre o papel e as diretrizes que a CEI deveria assumir. Consoante a proposta 

desta investigação, o caso é abordado a partir da noção de “territórios sobrepostos, 

histórias entrelaçadas” proposta por Edward Said673, dimensionando este movimento a 

partir de fenômenos desencadeados tanto no espaço colonial – dentro do recorte aqui 

proposto, foi privilegiado o caso de Angola – bem como no metropolitano, uma vez que 

a Casa estava localizada em Portugal.  

Em decorrência da emergência de fundos documentais recém-constituídos674, foi 

possível localizar que na CEI, a expressão de ideias nacionalistas, e principalmente, de 

ideias anticoloniais, estiveram ligadas de forma umbilical a criação, em 1958, da Seção 

de Estudos Ultramarinos (SEU). Ignorada pela historiografia, que até há poucos anos 

dispunha de registros muito parcelares acerca do seu funcionamento, a SEU foi criada 

pelos sócios para se dedicar ao estudo do espaço afro-asiático, partindo de leituras das 

ciências sociais em uma perspectiva crítica àquela veiculada pelo regime. Isto não 

significa que outras seções se furtassem de manifestações no mesmo sentido, ao contrário: 

a seção cultural, por exemplo, era a responsável pelas atividades citadas com recorrência 

pela historiografia já mencionada. Porém, na SEU, ao considerar o que foi afirmado na 

altura e também os silêncios, a questão ganhou centralidade nos projetos empreendidos, 

extrapolando os limites da seção e colaborando, de modo singular, para a formação de 

jovens intelectuais na CEI. Para tratar destas dinâmicas, foram utilizados sobretudo 

documentos produzidos pelos agentes deste processo, que constam nos acervos da 

Associação Casa dos Estudantes do Império e da Associação Tchiweka de 

Documentação; memórias de antigos associados; periódicos da época, além da 

Mensagem; correspondências e legislações vigentes. Porém, antes de adentrar o universo 

da CEI gerida pelos estudantes, é preciso recuar um pouco na narrativa histórica a fim de 

compreender como se deu o fim da primeira comissão administrativa (1952-1957) e o 

recuperação da gestão da CEI pelos seus associados. 

 
673 SAID, Edward W. “Territórios sobrepostos, histórias entrelaçadas”. In: Cultura e imperialismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 34-116. 
674 Trata-se do conjunto de documentos que constituí o acervo da Associação Casa dos Estudantes do 

Império (ACEI), composto sobretudo por documentos internos da CEI produzidos à época de 

funcionamento da associação. A data oficial de fundação deste acervo é 29 de fevereiro de 2016, quando o 

material compilado pela ACEI foi depositado no Arquivo & Biblioteca da Fundação Mário Soares para 

começar a ser tratado. Estes dados estão disponíveis em: http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_10883 . 

Consultado em: 21/12/2018. 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_10883
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4.1 O fim da primeira comissão administrativa e a reestruturação da CEI 

Em fins de 1956 começou a ganhar força a notícia que até então soava como 

especulação: a comissão administrativa, imposta à CEI em 1952, iria terminar. Desde a 

sua instalação, os estudantes oriundos das províncias ultramarinas passaram a deixar de 

frequentar a Casa mesmo que constassem como associados, já que nesse novo cenário a 

associação passara a ser gestada por membros externos ligados ao regime. Como revelam 

os dados compilados por Margarida Lima de Faria e Sara Boavida acerca dos registros 

nas fichas dos associados da CEI, em 1955 apenas 14 estudantes ingressaram como novos 

sócios na sede, o menor número de adesões por ano da história da associação675. Nesta 

altura, preferiam encontrar-se em pequenos grupos, dispersos pelos cafés da capital 

portuguesa, opção que se revelava onerosa para os bolsos de muitos676. Estudar nas 

pensões em que viviam era inviável. Fazia falta o espaço associativo da CEI. 

De acordo com Hélder Martins, então estudante de medicina originário de 

Moçambique, no ano anterior um grupo alargado de estudantes das províncias 

ultramarinas passou a se reunir com mais regularidade e decidiu que precisava se 

mobilizar para tentar recuperar a gestão da CEI677. Na altura, seu círculo de convivência 

 
675 FARIA, Margarida Lima de; BOAVIDA, Sara. “Os associados da Casa dos Estudantes do Império: 

breve análise sociográfica”. In: CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa dos 

Estudantes do Império: dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, p. 39. 
676 António Tomás Medeiros conta que os estudantes com menos recursos fingiam consumir nos cafés 

apenas para ter um local de estudo.: “Nós estudávamos nos cafés, não tínhamos condições em casa. Como 

é que nós fazíamos? Íamos ao café das oito às dez horas, ia um, com o seu livro e estudava. Consumia um 

café, um copo de água, jornal e um palito. Das dez ao meio-dia, saía e entrava outro grupo. Como a mesa 

estava ocupada, tinha lá chávena, o copo de água, etc., o empregado partia do princípio que a mesa já tinha 

consumido e essa mesa dava para dois”. SERTÓRIO, Elsa. António Tomás Medeiros - Entrevistado por 

Elsa Sertório. Coimbra: Centro de Documentação 25 de Abril – Universidade de Coimbra. Coleção E-

Books.  Consultado em: 22/09/2017. Disponível em: 

http://www.cd25a.uc.pt/media/pdf/Biblioteca%20digital/EntrevistaaAntonio%20TomasMedeiros_Nreg%

20EB00003.pdf 
677 Na percepção do então estudante de medicina proveniente de Moçambique, o que mobilizou e deu 

organicidade a esse grupo foi a campanha da equipa de hóquei em patins do Sindicato Nacional dos 

Empregados de Comércio e Indústria (SNECI), campeã da modalidade em Lourenço Marques, que agora 

disputava com equipas portuguesas e ostentava resultados espetaculares. Estudantes do ultramar, não 

importava o seu local de proveniência, iam juntos às partidas para apoiá-la, com entusiásticas manifestações 

na claque, a ponto de terem recebido o reconhecimento do atleta Francisco Velasco: “Um especial destaque 

para a Casa dos Estudantes do Império, nossa falange de apoio na metrópole”. A cada jogo, a claque dos 

ultramarinos crescia, já que de acordo com Helder Martins, as vitórias do SNEIC “eram sentidas por todos 

nós como vitórias das colónias sobre a metrópole”. MARTINS, Helder. A Casa dos Estudantes do Império. 

Subsídios para a História do seu período mais decisivo (1953 a 1961). Alfragide: Editorial Caminho, 2017, 

p. 68. Vale observar o percurso das memórias de Hélder Martins toma um evento que dizia respeito 

sobretudo aos estudantes de Moçambique e que envolveu também alguns estudantes de outras provinciais 

ultramarinas como um momento de posicionamento anticolonial coletivo dos estudantes ultramarinos na 

metrópole. Nenhum dos então estudantes de Angola mencionam o fato em suas memórias ou testemunhos 

http://www.cd25a.uc.pt/media/pdf/Biblioteca%20digital/EntrevistaaAntonio%20TomasMedeiros_Nreg%20EB00003.pdf
http://www.cd25a.uc.pt/media/pdf/Biblioteca%20digital/EntrevistaaAntonio%20TomasMedeiros_Nreg%20EB00003.pdf
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de estudantes advindos do espaço colonial abrangia Gualter Soares, também de 

Moçambique, muito ativo no MUD Juvenil e em estreita colaboração com o PCP desde 

o início da década678. Como se recorda Hélder Martins, foi este colega, durante o período 

de estudos na Faculdade de Ciências, que o despertou para a atividade política ao 

debaterem o programa da “chapa de esquerda” candidata às eleições na associação 

estudantil daquela faculdade679.  

Ainda segundo os registros de Hélder Martins, nesta altura ele passou a conviver 

com um colega veterano da Faculdade de Medicina, David Bernardino, originário de 

Angola. Este último, tal como Gualter Soares, atuava no âmbito do MUD Juvenil e do 

PCP. Junto a outros colegas, que como eles haviam se afastado da CEI por conta da 

comissão administrativa, decidiram voltar a frequentá-la e a criar uma espécie de gerência 

paralela àquela instituída. Essa tática despontou a partir da vivência de ambos na 

Associação Acadêmica da Faculdade de Medicina, que também fora interpelada por uma 

comissão administrativa. Em outras palavras, o grupo trazia uma prática do movimento 

estudantil português para colocar termo à atuação direta do regime sobre a Casa. 

Aqui cabe ponderar como os percursos de Hélder Martins, bem como o do grupo 

no qual estava inserido, são distintos das lembranças do colega de curso Edmundo Rocha, 

natural de Angola. Poucos anos depois do fim da comissão administrativa, este último 

relatava em tom de reprovação a opção daqueles que se decidiram pelo “êxodo (...) uns 

por atitude, outros por julgarem que era a melhor posição a de abandonar o terreno de 

(sic) jogo, outros ainda para seguirem estes últimos. (...) poucos se conservaram na linha 

de combate e a Sede transformou-se naquilo que todos chamavam a ‘Pensão do Arco do 

 
acerca deste período da CEI, ainda que tenha sido na gestão da CEI de 1960, presidida por Gentil Viana, 

natural de Angola, aprovado um jantar de recepção à referida equipa de hóquei sobre patins. Esse episódio 

demonstra as diferenças nas configurações das memórias a partir da geografia de proveniência, afinidade 

política e origem social dos sujeitos históricos em questão. 
678 Sobre as conexões de Gualter Soares com o PCP e o MUD Juvenil no início da década de 1950, conferir: 

ANTT, PIDE-DGS, SC, PC, 157/53, UI 5092, fl. 46; fls. 102-108. Como atesta Alfredo Margarido, Gualter 

Soares tornou-se uma figura de referência para os estudantes de Moçambique que viviam em Lisboa entre 

fins da década de 1950 e início dos anos 1960. Ainda segundo o mesmo autor, os contatos dos estudantes 

de Moçambique com o PCP se deram em um registro bastante distinto dos de Angola, uma vez que no 

decorrer do século a província do Índico recebeu militantes comunistas de destaque exilados, tais como 

Cansado Gonçalves. Esta situação auxiliou a forjar arranjos distintos para o PCP daqueles encontrados em 

Angola. MARGARIDO, Alfredo. “A sombra dos moçambicanos na Casa dos Estudantes do Império”. In: 

Latitudes, no. 25, décembre/2005, pp. 14-16. De acordo com Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus, 

Gualter Soares se casou com Noémia de Sousa em abril de 1962, pouco antes de deixar Portugal. MATEUS, 

Dalila Cabrita; MATEUS, Álvaro. Nacionalistas de Moçambique. Alfragide: Texto Editores – Editora 

Leya, 2010, p. 28. 
679 MARTINS, Helder. Porquê Sakrani? Memórias dum médico duma guerrilha esquecida. Maputo: 

Editorial Terceiro Milênio, 2001; MARTINS, Helder. A Casa dos Estudantes do Império. Subsídios para 

a História do seu período mais decisivo (1953 a 1961). Alfragide: Editorial Caminho, 2017. 



236 

 

Cego’”. Na sequência, acrescenta: “Havia excepções com certeza, mas eram tam (sic) 

poucas....” 680. 

As diferentes perspectivas desses antigos sócios dão mostras da pluralidade de 

olhares que resultaram em diferentes leituras acerca do papel que a CEI deveria 

desempenhar nos anos subsequentes. A esta altura, o grupo que tinha entre as suas 

lideranças David Bernardino, estava mais articulado e tomou a dianteira do processo. A 

fim de conseguir iniciar as conversas com o regime sobre a comissão administrativa, 

contataram Alberto Marques Mano de Mesquita, o primeiro presidente da história da 

CEI681, que, como exposto anteriormente, tinha bom trânsito nos círculos do regime. Este 

conseguiu audiências com o Subsecretário de Estado da Educação Nacional, Baltazar 

Leite Rebelo de Sousa, e com o Ministro do Ultramar, Raúl Jorge Rodrigues Ventura. 

Criou-se uma comissão que representava os estudantes composta por Gentil Ferreira 

Viana e David Bernardino, provenientes de Angola, Fernando Vaz e Hélder Martins, de 

Moçambique682.  

O grupo iniciou as negociações com os representantes do governo. O resultado foi 

o compromisso do regime em encerrar a comissão administrativa e devolver a gestão 

institucional aos estudantes, desde que os estatutos da associação fossem reformulados. 

Nos termos postulados pelo governo, foi exigido que três novas diretrizes fossem 

implementadas: a primeira delas, foi inserida no artigo 3º. dos Estatutos da Casa dos 

Estudantes do Império (1957): “à CEI é absolutamente vedado interferir em assuntos de 

caráter político ou religioso, e fazer qualquer distinção de raças, de cores, ou de qualquer 

outra natureza”683. A ausência de distinção por raça ou religião não gerou controvérsias e 

quanto aos assuntos políticos, era previsível que o governo tomaria esta posição. Esse 

adendo, contudo, não arrefeceu os ânimos políticos dos associados. Ao contrário, a 

“retomada” a CEI após o fim da primeira comissão administrativa marcou um período de 

 
680 ROCHA, Edmundo. “Tribuna dos sócios – Ponto de vista”. In: Mensagem. a. II, no. 3, fevereiro de 1959, 

p. 25. Edmundo Rocha ingressou no curso de Medicina em Coimbra no início dos anos 1950, onde atuou 

no MUD Juvenil. Em meados da década, migrou para a capital francesa, tendo integrado junto à Mário 

Pinto de Andrade (Angola), Marcelino dos Santos (Moçambique) e Guilherme Espírito Santo (São Tomé) 

o chamado Grupo de Paris. Passados alguns anos, regressou a Portugal e se instalou de maneira definitiva 

em Lisboa, a fim de concluir seus estudos. Ali, assistiu aos últimos anos da comissão administrativa. 
681 É provável que como um gesto de agradecimento e para transmitir aos calouros a história da CEI, Alberto 

Mano Marques de Mesquita foi convidado pela presidência da Casa para contar um pouco dos primórdios 

da associação. Vide: MESQUITA, Mano Marques de. “Missão da Casa dos Estudantes do Império”. In: 

Mensagem - Relatório e contas da Direcção - Parecer do conselho Fiscal. Março-Outubro de 1957, p. 31-

32. 
682 MARTINS, Helder. A Casa dos Estudantes do Império. Subsídios para a História do seu período mais 

decisivo (1953 a 1961). Alfragide: Editorial Caminho, 2017, p. 85-86. 
683 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3529/62, UI3352 Pt. 24, fl. 105. 
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acirramento dos debates e pautas políticos, com ecos do desfecho dos acontecimentos em 

Portugal, no espaço colonial português e, de maneira mais alargada, de um período de 

mudanças de rota decisiva na conjuntura internacional, como será tratado adiante. 

A segunda demanda compreendia que a CEI deixasse de estar organizada a partir 

de seções por colônia. Este era um ponto muito caro aos olhos do governo, uma vez que 

significava, supostamente, eliminar focos de manifestação por local de origem - o que 

ressaltaria as diferenças entre as províncias, isto é, em suas especificidades nas formações 

sociais e culturais. Ao mesmo tempo, o ponto visava conferir destaque à unidade do 

espaço ultramarino, homogeneizado em seu caráter identitário pela presença e legado do 

colonizador português, afinado com o discurso oficial pautado no lusotropicalismo. A 

partir de então, a associação estaria organizada a partir de corpos gerentes e assembleia 

e, para cumprir esta ressalva, as seções passavam a ser temáticas, tal como explicitado 

pelo item 4 do artigo 30º. dos Estatutos:  

 

Distribuir os diversos serviços associativos pelas seções ‘Auxílio e Camaradagem’, ‘Cultural’, 

‘Desportiva’, ‘Propaganda e Informações’, ‘Boletim’ e as mais que julgar necessárias e nomear ou 

fazer eleger os respectivos diretores, de acordo com os regulamentos dessas seções684.  

 

Essa alteração na estrutura orgânica da CEI foi permanente e abriu novos espaços 

de contatos e diálogos, tais como a Seção de Teatro e a Seção de Estudos Ultramarinos 

(SEU). Entretanto, se é de se supor que os contatos entre os associados de diferentes 

províncias aumentaram a partir destas iniciativas, é preciso enfatizar que isto não 

significou que os pequenos grupos formados desde os locais de proveniência tenham se 

desfeito. Exemplo disso consta nas páginas iniciais de A geração da utopia, ambientadas 

no ano de 1962, onde Pepetela relembra que ainda naquela altura, era comum os 

estudantes se reunirem para tomar as refeições na cantina da CEI junto aos colegas da sua 

província de origem685.  

Por fim, a terceira e última demanda do governo era a mais polêmica: seria 

constituído um delegado para que fizesse a “verificação das contas” da associação. De 

acordo com Helder Martins, houve muita relutância dos estudantes em acatá-la, porque 

receavam ter entre eles uma espécie de informante do regime. Por fim, acabaram cedendo 

uma vez que se tratava de uma função relativa à parte contábil, mas, sobretudo com receio 

 
684 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3529/62, UI3352 Pt. 24, fl. 105. 
685 PEPETELA. A geração da utopia. São Paulo: Leya, 2013.  
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de que se o ponto não fosse aprovado, os estudantes não retomariam a gestão da CEI. 

Vale ressaltar que, apesar de ter sido encabeçada por estudantes de Lisboa, as negociações 

para o fim da comissão administrativa abrangiam também a delegação de Coimbra, que 

apesar de ter experimentado uma dinâmica própria durante os anos da comissão 

administrativa, sob a perspectiva estatutária estava subordinada à sede686. 

Ficaram incumbidos da redação dos Estatutos da Casa dos Estudantes do Império 

Gentil Viana, proveniente de Angola e na altura estudante de direito, e o próprio Helder 

Martins, que tinha tomado parte na elaboração dos regulamentos para a Comissão Pró-

Associação da Faculdade de Medicina687. Quando finalizados, os estatutos foram 

submetidos à Assembleia Geral da CEI em 25 de janeiro de 1957 e referendados. Passada 

esta etapa, a Mocidade Portuguesa (MP) deliberou pela sua aprovação em 7 de 

fevereiro688. Após o êxito das negociações lideradas pelo grupo, a Casa voltava para o 

comando dos estudantes. 

Para a CEI, o ano de 1957 foi um ano de reestruturação e projetos arquitetados em 

meio a muito entusiasmo, latentes nas páginas do “Relatório e Contas da Direcção – 

Março-Outubro de 1957”, publicados no primeiro número reeditado da Mensagem689.  

Nele, foram identificados dois principais desafios: realizar melhorias no edifício sede para 

que pudesse comportar as atividades da associação e fazer com que a Casa voltasse a ser 

o espaço de referência para os estudantes das províncias ultramarinas, como era no início 

da década. Levar a cabo a primeira empreitada foi um processo com desencontros e um 

tanto atribulado, cogitando-se uma mudança de imóvel, que não se concretizou. Por fim, 

após negociações com o senhorio, optou-se por fazer remodelações no edifício da 

Avenida Duque D’Ávila, que como pode ser visto no projeto apresentado aos sócios, 

comportava mudanças para ampliar o terceiro andar690. 

 

 

  

 

 

 
686 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3529/62, UI3352 Pt. 24, fl. 105. 
687 MARTINS, Helder. A Casa dos Estudantes do Império...Op. Cit. 
688 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3529/62, UI3352 Pt. 24, fl. 105. 
689 Vale relembrar que durante os anos da comissão administrativa, a Mensagem, publicação institucional 

da CEI, deixou de ser editada. Mensagem - Relatório e contas da Direcção - Parecer do conselho Fiscal. 

Março-Outubro de 1957.  
690 Mensagem - Relatório e contas da Direcção - Parecer do conselho Fiscal. Março-Outubro de 1957.  
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Para cumprir o segundo ponto, identificou-se que muitos estudantes ultramarinos, 

tanto aqueles que viviam na metrópole, quanto a maioria dos que estavam nas províncias, 

não conheciam a CEI. Para sanar a situação foram designados alguns “delegados da CEI 

no ultramar”, qualidade investida à antigos sócios ou indivíduos próximos à CEI que 

regressados à sua província de origem deveriam divulgar a Casa para estimular os jovens 

a continuarem os seus estudos universitários na metrópole691. As iniciativas não se 

circunscreveram à representação no ultramar: desde o ano anterior, fora dado início à 

organização de inciativas que visavam chamar atenção para a CEI entre os estudantes, 

tais como almoços de confraternização e jantares dançantes, com o cardápio composto 

por pratos da culinária do ultramar e bailes ao som de “merengue, pachanga, a rumba dos 

cubanos”. Ruy Mingas, ao se recordar destas ocasiões, confirmou que “este era o nosso 

ambiente!”692. Aos poucos, a CEI recuperava os traços de acolhida e familiaridade que a 

caracterizavam antes da comissão administrativa. 

Os estudos históricos sobre a CEI assinalam eventos culturais como exposições, 

palestras e saraus como alguns dos aspectos mais representativos da Casa nos fins da 

 
691 Mensagem - Relatório e contas da Direcção - Parecer do conselho Fiscal. Março-Outubro de 1957.  
692 Entrevista a Ruy Mingas, realizada em 29/11/2018. 

Figura 1 - Projeto de alterações na sede. Fonte: Mensagem - Relatório e contas da 

Direcção - Parecer do conselho Fiscal. Março-Outubro de 1957. 
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década de 1950, sintomáticos da intensa atividade após a reabertura693. Os bailes e 

jantares dançantes por vezes também são lembrados como parte desse processo, 

caracterizados na maioria das vezes como atividades recreativas e de confraternização 

estudantil. Contudo, cabe endossar que além desta face, as festas e confraternizações 

também possuíam um viés político. Helder Martins ressalta que estes eventos começaram 

a ser organizados como recurso para chamar à Casa jovens africanos recém-chegados à 

metrópole. A certa altura da noite a música era interrompida, fazia-se silêncio e eram 

lidos poemas de autores africanos do espaço sob dominação colonial portuguesa694. Era 

uma forma de expressar o viés político de retomada da CEI, dentro dos limites possíveis 

de fazê-lo sob o regime salazarista. O intento surtiu efeito: os bailes e a mensagem que 

carregavam contribuíram para angariar novos sócios para a CEI.  

 

4.2 O Decreto Lei no. 40.900 

Em fins da década de 1950, o panorama internacional foi entrecortado por uma 

série de acontecimentos que traziam consigo a promessa de um novo devir histórico. 

Foram anos de intensa mobilização do movimento pelos direitos civis nos Estados 

Unidos, das independências do Marrocos e da Tunísia (1956), sucedida pela de Gana 

(1957) e no ano seguinte, da Guiné Conacry (1958). A década terminou com o advento 

da revolução cubana (1959). Essas notícias eram recebidas com entusiasmo e curiosidade 

pelos estudantes africanos da CEI, que as acompanhavam por meio de periódicos 

proibidos pela censura, através da emissão da Rádio Moscovo ou ainda pelas ondas da 

BBC, ambas captadas de forma clandestina695. 

No mesmo sentido, em Portugal, o movimento associativo de estudantes 

atravessava um contexto de agitação na altura do processo de retomada da CEI pelos 

 
693 Conferir, por exemplo: CASTELO, Cláudia. “A Casa dos Estudantes do Império: lugar de memória 

anticolonial”... Op. Cit; p. 11; ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”...Op. 

Cit., p. 20; MATA, Inocência da. A Casa dos Estudantes do Império e o lugar da literatura na 

consciencialização política. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 11. 
694 MARTINS, Helder. A Casa dos Estudantes do Império...Op. Cit, p. 85-86. 
695 A Rádio Moscovo constava entre as atividades interceptadas pelos agentes de PIDE. Além das notícias, 

a rádio às vezes transmitia poemas de escritores africanos do espaço colonial português. Em 30 de 

novembro de 1958, os Serviços de Rádio da PIDE informaram a leitura de alguns poemas de escritores 

provenientes do espaço colonial: “Seguiu-se a leitura de várias poesias africanas, em língua portuguesa, 

tais como: - “Fogo e Ritmo” do poeta angolano Agostinho Neto, “Lá na Água Grande” da poetisa de S. 

tomé, Alda do Espírito Santo, “Ateu”, poema de Noémia de Sousa, de Moçambique, e “‘Sanenoga’, um 

Canto de Esperança” do poeta Viriato da Cruz, de Angola.” A informação contém um equívoco: o título 

correto do poema de Viriato da Cruz é “Mamã negra, um canto de esperança. ANTT, PIDE-DGS, SC, SR, 

1153/51, UI 2691, fl. 460. 
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estudantes. Entre outubro e novembro de 1956, eclodiu na Hungria uma revolta iniciada 

nos meios estudantis contra a repressão política praticada pelo governo e pelas 

autoridades soviéticas. A mobilização se deu em resposta ao teor do Relatório Krushchov, 

tendo sido massivamente reprimida e culminando na queda do governo húngaro696.  

Por apontar para uma série de disputas políticas e desmandos do regime soviético, 

o episódio foi fartamente noticiado na imprensa portuguesa. Em novembro, o meio 

universitário promoveu diversas manifestações em repúdio à situação na Hungria, 

defendendo ideias de emancipação e liberdade697. Como sustenta Guya Accornero, essas 

manifestações eram apoiadas pelo próprio governo através de Marcello Caetano, na altura 

ministro da Presidência do Conselho de Ministros, que chegou a se pronunciar em defesa 

dos “direitos civis e [d]as liberdades públicas”, como anunciado no Diário de Notícias 

em 7 de novembro de 1956698.  

Mas como sabem os historiadores, o imponderável atinge em cheio os planos 

arquitetados pelos homens, torcendo o curso dos processos históricos. Neste caso em 

especial, o regime se viu obrigado a lidar com consequências que não eram apenas 

inesperadas, mas avessas à ordem estabelecida no curto e no médio prazo. No mês 

seguinte, em 12 de dezembro de 1956, o governo instituiu o Decreto Lei no. 40.900. 

Composto por 18 artigos, seu conteúdo estabelecia a criação da comissão permanente das 

Obras Circum-Escolares e Sociais do Ensino Superior, destinada a tratar das demandas 

dos universitários e retirava a competência das associações estudantis de exercerem suas 

funções sociais. Ao fim, era endossado que os órgãos associativos deveriam receber 

aprovação prévia do Ministério da Educação Nacional e que não poderiam responder à 

uma organização nacional ou internacional699. Dito em poucas palavras, às restrições 

vigentes acresciam-se outras novas que, na prática, retiravam as atribuições e a módica 

autonomia das associações universitárias. O texto foi posto em vigor sem que nenhum 

tipo de consulta fosse realizada às associações universitárias.  

 
696 O chamado Relatório Relatório Krushchov ou Discurso Secreto foi um discurso proferido pelo secretário 

geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) Nikita Krushchov durante o XX Congresso do 

Partido Comunista da União Soviética (1956). Nele foram denunciados os expurgos cometidos pelo regime 

stalinista, a partir da crítica do culto à personalidade de Stalin.  
697 Manuel dos Santos Lima se recorda do impacto dos ocorridos, assinalando que, aos seus olhos, teriam 

contribuído para desgastar a imagem dos comunistas portugueses. Entrevista a Manuel dos Santos Lima, 

realizada em 20/01/2018. 
698 ACCORNERO, Guya. Efervescência estudantil. Estudantes, acção contenciosa e processo político no 

final do Estado Novo. 350f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais, Especialidade de Sociologia Histórica). 

Universidade de Lisboa. Instituto de Ciências Sociais, f. 76. 
699 “Decreto-lei no. 40.900 de 12 de dezembro de 1956”. Diário da República, I Série – no. 269. 
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O novo decreto de abrangência nacional foi recebido por um coletivo universitário 

mobilizado em torno das pautas por liberdades e diretos no contexto húngaro. Não 

demorou nada para que a mobilização que a partida fora fomentada pelo regime se 

voltasse contra ele próprio. Após a aprovação do decreto, os universitários convocaram 

uma Reunião Inter-Associações (RIA) que contou também com a presença de alguns 

membros da Associação Acadêmica de Coimbra (AAC) para debater qual seria a melhor 

maneira de atuar frente o processo. De acordo com os levantamentos de Luísa Tiago 

Oliveira, o PCP tentara controlar o processo, porém apesar de ser uma força de inegável 

importância e capacidade de mobilização, não conseguiu apoio suficiente, sintoma do seu 

desgaste naquele meio. Assim, optou-se pela formação de uma frente ampliada para 

derrubar o decreto700, que realizou uma intensa campanha, chegando a contar com uma 

“Comissão de Consciencialização 40.900”701.  

Atendendo aos pedidos dos deputados sensibilizados com o caso, o Decreto 

40.900 foi apresentado à Assembleia Nacional para ser discutido. Mesmo com a repressão 

da polícia, centenas de estudantes concentraram-se nas suas imediações para protestar. 

Organizou-se um grande abaixo-assinado contra o decreto, que foi transformado em 

projeto de lei e encaminhado à câmara corporativa. Lá, graças a mobilização estudantil 

gerada em seu entorno, a vigência do decreto foi suspensa por tempo indeterminado702 e 

só regressaria à ordem do dia em 1962, quando a CEI desempenhou um papel decisivo 

perante o seu enfrentamento entre as associações estudantis703.  

As mobilizações em torno do decreto 40.900 são um marco importante porque a 

partir delas, o movimento associativo de estudantes em Portugal passou a desenvolver 

uma articulação nacional conjunta em torno da defesa dos interesses dos estudantes, 

começando ganhar contornos de movimento social704.  

A historiografia conta com estudos que abordam como o Decreto 40.900 foi 

recebido em 1956 por algumas associações estudantis, a exemplo do Instituto Superior 

 
700 OLIVEIRA, Luísa Tiago. “O ativismo estudantil no IST (1945-80)”. In: BRANCO, Jorge Freitas (ed). 

Visões do Técnico no Centenário 1911-2011. Lisboa: ISCTE-IUL, 2013, pp. 307-370. 
701 A “Comissão de Consciencialização 40.900” divulgava panfletos e fazia chamadas apelando para que 

os estudantes se informassem sobre as mobilizações contra o decreto. Vide: FMS / DDR - Documentos 

Daniel Ricardo. "Comunicado da Comissão de Consciencialização 40.900" (s/d). Disponível em 

http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_54619. Consultado em 15/07/2019. 
702 ACCORNERO, Guya. Efervescência estudantil... Op. Cit, f. 74. 
703 O tema será tratado no próximo capítulo. 
704 Sobre este ponto, conferir: CAIADO, Nuno. Movimentos estudantis em Portugal: 1945-1980. Lisboa: 

Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, 1990. 

http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_54619
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Técnico (IST)705, porém para nos atermos ao recorte deste estudo, importa refletir seus 

efeitos na CEI. Mobilizados pelas campanhas de suas faculdades e percebendo que o 

decreto incidia também sobre a Casa, o grupo de sócios empenhados em pôr termo à 

comissão administrativa participou ativamente deste processo706. Sendo um pouco mais 

velho do que a média dos seus colegas e com experiência no meio estudantil desde o 

início da década, David Bernardino se destacou tanto na sua atuação pelo fim da comissão 

administrativa, quanto nas mobilizações contra o Decreto Lei 40.900. O resultado foi a 

eleição da chapa que liderava junto com Fernando Vaz para a primeira gestão regular na 

retomada da CEI, em 1958.  

  

4.3 O V Congresso do PCP (Estoril, 1957) e os ecos da questão colonial 

Com o marco inaugural dos protestos estudantis sobre o Decreto 40.900, a 

segunda metade da década de 1950 desabotoou uma sucessão de eventos que levaram a 

transformações sensíveis no panorama político em Portugal e em Angola, com 

repercussões diretas para os jovens intelectuais de Angola ligados à CEI.  

Entre esses acontecimentos, não pode deixar de ser mencionada a realização do V 

Congresso do PCP, entre 8 e 15 de setembro de 1957, em Estoril.  Logo na primeira parte 

do evento, Júlio Fogaça, responsável pelo informe político, dedicou um capítulo à questão 

colonial. Traçando um panorama acerca dos movimentos de descolonização que 

emergiam desde o fim da Segunda Guerra Mundial e servindo-se da citação de Marx de 

que “um povo não pode ser livre se presta a oprimir outros”, encerrou a sua fala sobre o 

tema sustentando que “a solução do problema colonial português, consiste em reconhecer 

o pleno direito de autodeterminação para os povos das colônias dependentes de Portugal, 

incluindo o da sua separação”707. Essa resolução acompanhava os debates do XX 

Congresso do PCUS (1956), nos quais as lutas contra o colonialismo na África eram 

referidas com recorrência, assinaladas como um “despertar” contra a opressão708. No que 

 
705 Acerca dos ecos do Decreto-Lei 40.900 no IST: OLIVEIRA, Luísa Tiago. “O ativismo estudantil no IST 

(1945-80)”... Op. Cit, p. 307-370. 
706 MARTINS, Helder. A Casa dos Estudantes do Império... Op. Cit. 
707 FOGAÇA, Júlio. Apud: MADEIRA, João. História do Partido Comunista Português: das origens ao 

25 de abril. Lisboa: Edições Tinta da China, 2013, p. 271; MADEIRA, João. “O PCP e a Questão Colonial 

– dos fins da guerra ao V Congresso (1943-1957)”. Estudos do Século XX, no. 3, p. 209-243. 
708 O próprio Krushchov mencionou algumas vezes a conjuntura política na África no seu “Informe sobre 

a Atividade do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética ao XX Congresso do Partido”. A 

divulgação dos debates do XX Congresso do PCUS na altura pode ser conferida em: Arruda, Diógenes 

(dir.). Problemas – Revista Mensal de Cultura Política. Março a Junho de 1956, no. 76. 
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tange à Angola, na separata Declaração do V Congresso do Partido Comunista Português 

- Sobre o problema das colónias portuguesas são criticados o trabalho forçado e o “envio” 

de “indígenas” para trabalhar nas roças de São Tomé709. 

O novo olhar sobre a questão colonial, assinalando a defesa da independência dos 

territórios sob dominação portuguesa, significou a maior inovação nas políticas do 

partido. Jaime Serra, designado responsável por traçar uma intervenção formal mais 

aprofundada acerca da questão, afirmou a debilidade dos núcleos comunistas nas colônias 

e sustentou a necessidade de redefinição de uma política do PCP, orientada para a defesa 

irrestrita da independência das colônias. Serra parece ter acompanhado com muita 

atenção os desfechos da Conferência de Bandung (1955)710 mencionada no seu informe 

e intuía que uma recomposição no cenário político e social do Sul seria inevitável.   

Ao situar os debates do congresso, João Madeira afirma que um dos delegados, 

Pedro Soares, identificava “os estudantes negros ou de origem colonial como o setor 

social mais sensível e onde o partido deveria concentrar esforços de mobilização e 

recrutamento; (...) [sustentando que] os quadros de origem africana não deveriam ser 

desviados dos seus problemas específicos”. O interventor ainda criticou os setores mais 

conservadores do PCP, que enxergavam a questão colonial como um tema menor em 

detrimento dos problemas metropolitanos711. 

Entre os cerca de cinquenta delegados do V Congresso do PCP estava Lúcio Lara 

na condição de representante das colônias. O antigo sócio da CEI conta que foi 

transportado para o local do congresso no chão de um carro de luxo, em meio a um forte 

esquema de segurança dadas às condições da clandestinidade. Anos mais tarde, ele se 

recordava de ter ficado satisfeito com a resolução do partido sobre a defesa da 

independência das colônias712. Em sua intervenção, observou os limites dos militantes 

comunistas portugueses no ultramar em lidar com especificidades do universo dos 

problemas coloniais, entre eles, a questão racial713. Esta era uma percepção que Lara 

 
709 ATD, d65. “Declaração do 5º Congresso do PCP sobre o problema das colónias portuguesas” – impresso, 

3 pp. 
710 Vide: NEVES, José. Comunismo e nacionalismo em Portugal. Política, história e cultura no século XX. 

Lisboa, Tinta da China, 2008, p. 141. 
711 Trata-se da intervenção de um militante identificado como “M.”, que João Madeira acredita ser Pedro 

Soares. Conferir: MADEIRA, João. História do Partido Comunista Português...Op. Cit, p. 277. 
712 LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Itinerário do MPLA através de documentos e anotações de Lúcio 

Lara – Vol. I (até Fev. 1961). Luanda: Edição da Associação Tchiweka de Documentação (ATD), 3ª. Edição 

(revista e aumentada), 2017, p. 43. 
713 MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência: a formação das elites políticas fundadoras da 

FRELIMO, MPLA e PAIGC: 1945-1975. Lisboa: Memorial Inquérito, 1999, pp. 289-290. 
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partilhava com seus colegas desde seus tempos de sócio da CEI em Coimbra e que agora 

era exposta perante os principais membros do partido714.  

Se é certo que o V Congresso do PCP trouxe um ganho político inquestionável no 

que tange o debate acerca da questão colonial, não se pode deixar de notar que prevalecia 

em alguns setores a noção de que cabia ao partido a agência no recrutamento e 

mobilização dos africanos715. Até que ponto tal postura interferia nos movimentos de 

auto-organização dos africanos parece não ter se constituído como questão para estes 

mesmos setores. Fica implícito que, não obstante o PCP passasse a apoiar de maneira 

irrestrita a independência dos territórios coloniais, ainda assim era entendido ser papel do 

partido, em maior ou menor escala, desempenhar ações na condução da organização 

política da luta nas colônias. Dito de outra forma, embora houvesse um imenso ganho 

político na definição da nova linha do partido acerca da questão colonial, pelas 

ambivalências que permeiam os processos históricos, permanecia em alguns segmentos 

um olhar permeado pela colonialidade quando se tratava de travar o combate no espaço 

colonial.  

 

4.4 O despontar dos movimentos nacionalistas em Luanda e seus contatos com a CEI 

Em diferentes territórios africanos sob dominação portuguesa em África, desde a 

segunda metade da década de 1950 começaram a despontar, ainda que de maneira contida 

por conta do contexto político, movimentos que tinham como fim a independência em 

relação à Portugal716. Através dos registros da PIDE, de testemunhos em livros de 

memórias e de entrevistas, parece seguro afirmar que em meados da década de 1950, já 

se organizavam movimentos incipientes orientados para a independência de Angola. Em 

Luanda, a partir da segunda metade da década de 1950, despontou o ELA (Exército de 

Libertação de Angola), fundado em 1954 pelo Monsenhor Manuel das Neves e Pascoal 

Veríssimo da Costa; o MLNA (Movimento de Libertação Nacional de Angola), criado no 

mesmo ano por Fernando da Costa e Agostinho Mendes de Carvalho; o MIA (Movimento 

 
714 Veja-se a respeito deste tema a carta enviada por Lúcio Lara ao seu primo Ernesto Lara Filho, em 

24/03/1960. LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit, p. 351-361. 
715 MADEIRA, João. História do Partido Comunista Português: das origens ao 25 de abril. Lisboa: 

Edições Tinta da China, 2013; MADEIRA, João. “O PCP e a Questão Colonial – dos fins da guerra ao V 

Congresso (1943-1957)”. Estudos do Século XX, no. 3, 209-243. 
716 De acordo com a narrativa oficial, o primeiro desses movimentos foi o Partido Africano para a 

Independência (PAI), em 19 de setembro de 1956. Entre seus fundadores constam Amílcar Cabral, Luís 

Cabral, Aristides Pereira, Júlio de Almeida, Fernando Fortes e Elisée Turpin. Os dois primeiros foram 

sócios da CEI. 
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de Independência de Angola) teve origem em 1956, liderado por André Franco e o MINA 

(Movimento para a Independência Nacional de Angola) foi fundado em 1959 por Cândido 

Fernando da Costa e Bernardo Silas717.  

Além destes, havia também o Partido Comunista Angolano (PCA), em atividade 

desde 1955, sendo composto por Viriato da Cruz, António Jacinto, Ilídio Machado e 

Mário António Fernandes de Oliveira718. Frente às dificuldades de expandir a pequena 

célula que carregava no nome o termo “comunista” – ainda visto com muita ressalva pelos 

núcleos de “assimilados”719 e de colonos em Luanda - e impulsionado pelos ecos da 

Conferência de Bandung, que inspirava uma posição mais anticolonial, o PCA720 deixou 

de existir.  

 
717 Um bom mapa desses pequenos movimentos, com a sua data de fundação e nome das lideranças foi 

elaborado por Jean-Michel Mabeko-Tali. Vide: MABEKO-TALI, Jean-Michel. Guerrilhas e lutas sociais 

- O MPLA perante si próprio (1960-1977). Lisboa: Mercado de Letras Editores, 2018, p. 83.  
718 Segundo Mário António, o PCA operara entre os anos de 1955 e 1957. “Entrevista com Mário António”. 

In: OLIVEIRA, Mario Antônio Fernandes de. Reler África. Coimbra: Instituto de Antropologia, 1990, p. 

534-537. 
719 Apesar do termo ter sido abolido do Estatuto do Indigenato de 1954, ele continuou a ser utilizado 

amplamente no cotidiano. Os estudos sobre o período também empregam o termo para se referir a este 

grupo de indivíduos negros e mestiços que passaram a ser considerados “civilizados” nos marcadores 

jurídicos do estado colonial. Sobre o tema, conferir o Capítulo 2. 
720 De acordo com o testemunho de Mário António, o PCA foi fundado de maneira autônoma, sem a 

mediação do PCP, aspirando à contatos com o partido comunista da URSS. António Jacinto atesta que 

tinham conhecimento de documentos quer “do Partido Comunista Português, quer do Brasileiro, quer do 

Partido Comunista do Uruguai. E começamos a ter contato com estudantes nossos, de Angola, que vinham 

passar férias a Luanda e que, de vem em quando, traziam certos documentos”. Mas tal como Mário António, 

sustenta que se tratou de uma organização sem intervenções externas e que “praticamente os estatutos do 

Partido Comunista de Angola são um decalque tirado dos estatutos do Partido Comunista Brasileiro”. Ou 

seja, os debates e as posições do PCP eram de alguma forma conhecidos. Seguir por outros caminhos foi, 

de fato, uma escolha. Os contatos de membros do PCA e com impressos do PCB remontavam, pelo menos, 

ao início da década. Em uma longa carta de onze páginas datada de 27 de novembro de 1952 endereçada à 

poetisa Noémia de Sousa, Viriato da Cruz faz uma detalhada análise de conjuntura acerca do imperialismo, 

abordando o desenvolvimento das forças produtivas em Angola e da “elite capitalista angolana”. Dono de 

um estilo cuidadoso e detalhista, Viriato se vale de citações por vezes longas e sempre devidamente 

destacadas para desenvolver seus argumentos. Suas referências eram Marx, Engels, Lenin (“Lénine”), 

Stalin (“Staline”) e Luís Carlos Prestes. Do líder comunista brasileiro, o remetente se vale do Manifesto de 

Luís Carlos Prestes à Nação, datado de 1º. de agosto de 1950. Aqui, mais uma vez o silêncio informa: cabe 

assinalar a ausência de menção a comunistas portugueses e ao PCP. É evidente que tal arranjo não significa 

um descarte, mas sim um exercício de seleção das referências para conformar uma leitura própria de mundo 

para uma destinatária que, apesar de não pertencer ao PCP, conhecia as posições do partido. Sobre o 

testemunho de Mário António: “Entrevista com Mário António”. In: OLIVEIRA, Mario António Fernandes 

de. Reler África. Coimbra: Instituto de Antropologia, 1990, pp. 534-537. Sobre o testemunho de António 

Jacinto: LABAN, Michel. “Encontro com António Jacinto”. Angola. Encontro com escritores. Porto: 

Fundação Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. I, p. 155. Acerca da carta de Viriato da Cruz: ANTT, 

PIDE-DGS, SC, SR, 1153/51, UI 2691, fl. 477-489. O Manifesto de Luís Carlos Prestes à Nação citado 

por Viriato foi cotejado com o documento original e confirmado. CPDOC, Arq. GV, Confid, 1950.08.01.  

Consultado em 06/06/2019. Disponível em: 

https://www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=GV_Confid&pasta=GV%20confid%201950.

08.01 

https://www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=GV_Confid&pasta=GV%20confid%201950.08.01
https://www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=GV_Confid&pasta=GV%20confid%201950.08.01
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À exceção de Mário António721, em 1956 os integrantes do PCA aparecem 

vinculados ao Partido da Luta Unida dos Africanos em Angola (PLUAA), onde buscam 

alargar a sua frente de luta. No âmbito do PLUAA foi produzido um Manifesto em 10 de 

dezembro de 1956 - muito provavelmente por Viriato da Cruz - no qual é pleiteada a 

necessidade “do mais amplo MOVIMENTO POPULAR DE LIBERTAÇÃO DE 

ANGOLA” 722 (sic), sendo este o primeiro registro escrito do nome do movimento que 

viria a ser designado pela sigla “MPLA”. 

Pelos imperativos que obrigavam estes movimentos a se congregarem na 

clandestinidade, pouco das suas ideias e ações ressoava em Lisboa. De acordo com Lúcio 

Lara, até meados da década de 1950, o círculo de sócios da CEI no qual estava inserido, 

tinha um conhecimento esparso dos movimentos que se organizavam em Luanda: 

(...) sempre houve um princípio sagrado entre nós em Lisboa, de que a direção do movimento 

nacionalista eram (sic) aqueles que estavam em Angola. Nunca soubemos exatamente quem eram 

os seus membros, mas sempre consideramos que os seus expoentes eram Viriato da Cruz e Ilídio 

Machado, irmão de Humberto Machado, que era o mais conhecido entre o nosso grupo de 

Lisboa.723  

 

Pelo testemunho de Lúcio Lara, o que se percebe é que o movimento sobre o qual 

os jovens de Angola que residiam na Europa tinham conhecimento era o PCA e o seu 

sucessor, o PLUAA, ambos forjados sobre uma base – mais ou menos explícita – de ideias 

marxistas, o que trazia uma percepção lacunar do cenário em Angola, deficiência da qual 

os jovens intelectuais de Angola que residiam na Europa estavam cientes.  

 

4.5 A criação do Movimento Anticolonial (MAC) 

Na segunda metade da década de 1950, uma convergência de fatores possibilitou 

que jovens intelectuais que viriam a ocupar posições de liderança nos movimentos de 

 
721 Ainda de acordo com o testemunho de Mário António a Michel Laban, ele deixou a PLUAA cerca de 

dois meses após a sua fundação. “Entrevista com Mário António”. In: OLIVEIRA, Mario António 

Fernandes de. Reler África. Coimbra: Instituto de Antropologia, 1990, pp. 534-537.  
722 Na terceira edição de Um amplo movimento... de Lúcio Lara, publicada em 2017, os organizadores 

assinalam que encontraram uma versão manuscrita do manifesto, na qual os termos assinalados se 

encontram em maiúsculas. Até então, só se conhecia a versão datilografada deste documento, no qual não 

há diferenciação dos termos. Seguindo o exposto nesta edição, aqui é apresentada a designação em 

maiúsculas. LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Itinerário do MPLA através de documentos e anotações 

de Lúcio Lara – Vol. I (até Fev. 1961). Luanda: Edição da Associação Tchiweka de Documentação (ATD), 

3ª. Edição (revista e ampliada), 2017, pp. 23-32. 
723 LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit, p. 36. 
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libertação das províncias portuguesas em África e Ásia se encontrassem na Europa. Se a 

distância de seus territórios de origem lhes oferecia poucas oportunidades de 

disseminação política, estas limitações se converteram em fator de coesão para a 

constituição das “dinâmicas unitaristas”724. Também ela, a distância, possibilitou que os 

primeiros passos rumo a articulação pudessem ser dados: aos olhos da PIDE, era visto 

com naturalidade que os africanos em solo metropolitano se aproximassem, ao mesmo 

tempo que na nova geografia, as lideranças da oposição ao regime em Portugal, dispondo 

de melhores condições de organização, chamavam mais a atenção das autoridades. Isto 

não significa que a PIDE descuidasse dos seus passos, mas que naqueles anos eram menos 

visados do que na sua terra natal, com uma capacidade maior de mobilização social. 

Estes encontros resultaram na criação do Movimento Anticolonial (MAC). Graças 

às trocas de correspondência e aos testemunhos de seus integrantes, torna-se possível 

tracejar os seus itinerários725. A partir de Paris, Mario Pinto de Andrade e Marcelino dos 

Santos fomentaram uma campanha pela liberdade de Agostinho Neto, preso desde 1955, 

contando com a adesão de intelectuais de renome internacional, como Simone de 

Beauvoir, Jean-Paul Sartre e, principalmente, Nicolás Guillén. Pressionado, o governo 

salazarista deferiu pela liberdade de Agostinho Neto em julho de 1957, que voltou a se 

matricular na Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa e frequentou 

regularmente a CEI até concluir os seus estudos no ano seguinte726. Com receio de ser 

preso em Angola em decorrência das mobilizações dos pequenos movimentos de 

libertação que se multiplicavam, Viriato da Cruz parte para Lisboa em setembro de 1957, 

onde permanece por algumas semanas, chegando a proferir uma palestra na CEI. Em 

dezembro do mesmo ano seguiu para Paris, onde se juntou à Mário Pinto de Andrade e 

Marcelino dos Santos.  

A presença de Viriato da Cruz em Lisboa parece ter sido o fator dinamizador que 

conduziu à criação do MAC. De modo sintético, em 1954 havia sido fundado em Lisboa 

o Movimento Democrático das Colônias Portuguesas (MDCP), primeiro movimento 

 
724 A expressão de Jean-Michel Mabeko-Tali faz referência a congregação de partidos, frentes e 

movimentos de luta de libertação nacional das então províncias ultramarinas portuguesas em frentes 

supranacionais de luta contra o colonialismo português, a saber: o MAC, a FRAIN e a CONCP. Estes três 

movimentos serão abordados ao longo deste capítulo e do próximo. MABEKO-TALI, Jean-Michel. 

Guerrilhas e lutas sociais... Op. Cit, p. 120. 
725 Esta característica das fontes históricas sobre o MAC se deve à publicação de um importante volume de 

troca de correspondências entre seus membros por Lúcio Lara em: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... 

Op. Cit. 
726 Sobre a convivência de Neto com os estudantes recém-ingressos na CEI após a reabertura da Casa, vale 

conferir o testemunho de Hélder Martins: MARTINS, Helder. Porquê Sakrani?... Op. Cit. 
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unitário de combate ao colonialismo, forjado majoritariamente por sócios da CEI. 

Integravam o MDCP Agostinho Neto, Zito Van Dúnem, António Domingues, Humberto 

Machado, Mário Pinto de Andrade e Lúcio Lara. Pelo contexto de meados da década de 

1950, no qual somavam-se a prisão de Agostinho Neto, a mudança de Mário de Andrade 

para Paris e a ascensão do PCP sobre o grupo que compunha o MDCP – note-se que aqui 

ainda estava em vigência a linha do IV Congresso de Lousã -, suas ações tiveram pouco 

efeito727. 

Logo após a mudança de Viriato da Cruz para Paris, em reunião com Mário Pinto 

de Andrade, Marcelino dos Santos, Guilherme Espírito Santo e Amílcar Cabral foi 

fundado o Movimento de Libertação Nacional das Colónias Portuguesas (MLNCP). O 

que levou o “Grupo de Paris” a fundar um destacamento autônomo e à revelia do de 

Lisboa parecem ter sido as reservas, sobretudo de Viriato da Cruz, quanto a possibilidade 

de uma atuação política de oposição gestada em Portugal que não passasse pelas hastes 

do PCP728. Contudo, cabe lembrar que Mário Pinto de Andrade sustentou que no início 

da década de 1950 se afastara do PCP por entender que, as pautas dos comunistas 

portugueses e a dos africanos não convergiam729, o que demonstra que a posição de 

Viriato da Cruz encontrava ecos no grupo730.  

Alejandro Botzàris em seu livro África e o comunismo, publicado em 1961 sob os 

auspícios da Junta de Investigações do Ultramar, tratou do MAC como um ramo de 

atuação do PCP, se valendo do argumento que um breve intervalo separou o seu 

surgimento do V Congresso do PCP731. Pela ausência de vestígios que conduzam a tal 

conclusão, esta parece ter sido uma percepção aproximada da leitura que o regime 

realizou da Conferência de Bandung, considerando-a uma expressão do avanço 

comunista no Sul732. Ademais, a historiografia que versa sobre o MAC não assinala 

 
727 SOARES, Julião. Amílcar Cabral (1924-1973). Vida e morte de um revolucionário africano. Edição do 

autor: Coimbra, 2016, p. 177-184; MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência... Op. Cit, p. 88-

100. 
728 MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência... Op. Cit, p. 88-95; LARA, Lúcio. Um amplo 

movimento..., Op. Cit. 
729ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista. Lisboa: 

Edições João Sá da Costa, 1997, p. 105-107. 
730 A dinâmica da disputa política interna também merece ser aventada: a proximidade com o PCP 

fortaleceria a posição de Agostinho Neto e Lúcio Lara – ambos com franca inserção no partido nos anos 

anteriores - relegando a segundo plano a ascendência do Grupo de Paris.  
731 BOTZÀRIS, Alejandro. África e o comunismo. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1961, pp. 

160-192. 
732 Sobre esta percepção do regime salazarista acerca da Conferência de Bandung, bem como a de outros 

países ocidentais, ver: ALEXANDRE, Valentim. Contra o vento. Portugal, o império e a maré anticolonial 

(1945-1960). Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2017, pp. 361-379. 
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nenhum indício nesse sentido733. É certo que alguns dos integrantes do movimento 

estavam em contato com militantes do PCP, entretanto, a ênfase sobre uma posição 

autônoma em relação ao partido comunista parece ter feito com que se mantivesse a 

descrição acerca do MAC734. Também é preciso levar em conta que a PIDE detinha 

informações imprecisas sobre o movimento: nos seus acervos, além dos manifestos 

oficiais, há registros de informantes com dados lacunares e desconexos para o período em 

voga735. Os apontamentos sobre o MAC no acervo desta polícia passaram a ser 

produzidos em 1960, altura na qual o movimento já havia sido tornado público pelos seus 

líderes e substituído pela Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional 

(FRAIN), na ocasião da II Conferência dos Povos Africanos, realizada em Túnis 

(1960)736. Redigido entre 1957 e 1958 e reelaborado até 1959, quando já circulava 

clandestinamente737, o Manifesto do Movimento Anti-colonial (MAC) apresentava o 

movimento nos seguintes termos: 

O MAC é uma organização política clandestina, de luta anti-colonialista (sic), de que fazem parte 

os povos nativos de Cabo Verde, Guiné, Angola, S. Tomé e Príncipe e Moçambique. (...) 

O MAC está aberto a todas as organizações de massas e partidos políticos dos países africanos sob 

a dominação de Portugal que lutam pela liquidação do colonialismo português. A acção 

fundamental do MAC consiste em suscitar, desenvolver e coordenar a unidade dos Africanos na 

luta contra o colonialismo português. 

O MAC tem por objetivo a conquista imediata da independência nacional dos países africanos sob 

dominação colonial portuguesa e liquidação total do colonialismo português em África738. 

 

Após viagens para reuniões entre as capitais portuguesa e a francesa, uma troca 

significativa de correspondências e alguns acordos alinhavados entre os grupos graças a 

decisiva atuação de Amílcar Cabral, em princípios de 1958 o MAC estava estruturado. 

 
733 Como, por exemplo em: SOARES, Julião. Amílcar Cabral (1924-1973).... Op. Cit; MATEUS, Dalila 

Cabrita. A luta pela independência... Op. Cit.; MABEKO-TALI, Jean-Michel. Guerrilhas e lutas sociais... 

Op. Cit.; ANDRADE, Mário Pinto de. Origens do nacionalismo africano (1911-1961). Lisboa: Dom 

Quixote, 1997.  
734 Lara, por exemplo, afirma não ter informado os “antifascistas portugueses” sobre o MAC. LARA, Lúcio. 

Um amplo movimento... Op. Cit. 
735 Veja-se a este respeito, por exemplo, o relatório de um informante da PIDE: ANTT, PIDE/DGS, Del A, 

P Info, 11.20.A/6, UI 1840, fls. 31-34. 
736 Sobre a Conferência de Túnis e a FRAIN deve ser conferido o capítulo subsequente. 
737 As informações acerca da produção e circulação clandestina do Manifesto do Movimento Anti-colonial 

(MAC) foram extraídas partir de um cotejamento entre as versões de Lúcio Lara e Edmundo Rocha sobre 

o período. Cf.: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit. p. 41-42; ROCHA, Edmundo. Angola - 

Contribuição ao Estudo da Génese do Nacionalismo Moderno Angolano (período 1950-1964). Lisboa: 

Dinalivros, 2003, p. 117-123. 
738 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR, 233/60, UI 2979, fls. 77-110. 
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Lúcio Lara assinala uma reunião ocorrida em Lisboa, no primeiro trimestre de 1958, como 

um marco que consolidou as diretrizes do movimento e definiu o início de sua atuação: 

Participaram nessa reunião Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos, Humberto 

Machado, Eduardo dos Santos e Lúcio Lara e ali adoptaram-se os princípios norteadores do MAC, 

que foram divulgados pela juventude das colónias portuguesas na Europa. Apenas um grupo de 

estudantes angolanos, através de Iko Carreira, Gentil Viana e outros, manifestou a sua preferência 

pela criação de um movimento só angolano e não com todas as colónias portuguesas, mas aceitou 

o argumento de que, justamente a pedido dos patriotas de Angola, o interesse fundamental no 

estrangeiro era a denúncia do caráter e dos métodos do colonialismo português e que, dada a 

situação facilmente localizável dos residentes em Portugal, seria mais fácil baralhar a PIDE não 

atraindo a sua atenção só para os angolanos739. 

 

A partir do respaldo das conversas com aqueles que se encontravam na capital 

francesa, ficou assentado que o MAC contaria com três frentes: o núcleo de Paris, também 

chamado de “comitê externo”, composto por Mário Pinto de  Andrade, Marcelino dos 

Santos, Guilherme Espírito Santo, Luís de Almeida e Aquino de Bragança; o núcleo de 

Lisboa, ou “comitê interno”, integrado por Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Lúcio Lara, 

Humberto Machado, Eduardo Macedo dos Santos, Noémia de Sousa, além dos irmãos 

Jacob Menezes e Hugo de Menezes; e por fim, o núcleo jovem do MAC em Lisboa, 

composto pelos estudantes associados à CEI Edmundo Rocha, Henrique (Iko) Carreira, 

Manuel Videira740, Gentil Viana741, João Vieira Lopes, Carlos Pestana Heineken e 

António Tomás Medeiros742. Contudo, cabe advertir que é provável que este número fosse 

 
739 LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit, p. 41-42. Note-se aqui como Gentil Viana, que havia 

composto junto à David Bernardino (PCP) e Fernando Vaz o grupo de negociação para o fim da comissão 

administrativa em 1957, cerca de um ano depois estava inserido no MAC. Essa dinâmica de rearranjos entre 

os círculos de sócios da CEI não constituí uma especificidade do caso de Gentil Viana, sendo comum a 

outros estudantes ao longo da história da associação. 
740 Cabe o adendo de que, apesar de vinculado ao núcleo jovem do MAC em Lisboa, Manuel Videira era 

membro da delegação de Coimbra, onde realizava o curso de medicina. Videira chegou a ser dirigente da 

CEI em Coimbra. 
741 Gentil Viana não consta na relação de Dalila Cabrita Mateus, entretanto foi elencado como membro do 

MAC por Lúcio Lara, tal como consta na citação anterior. 
742 Esta relação de integrantes do MAC foi originalmente apresentada por Dalila Cabrita Mateus, à exceção 

de Hugo de Menezes e Aquino de Bragança. Contudo, levando em conta os registros apresentados em suas 

memórias póstumas, é seguro considerá-lo um integrante do movimento. Opto pela grafia “Menezes” e não 

“Meneses” seguindo a redação do seu livro de memórias. Já a informação acerca da presença de Aquino de 

Bragança no MAC é referida por Boaventura de Sousa Santos, que atesta também a sua mudança para a 

capital francesa em 1954, tendo integrado o “Grupo de Paris”. Permaneceu por ali até fins de 1957, quando 

seguiu para Rabat (Marrocos). Assim, compreende-se que Aquino de Bragança tomado parte nas primeiras 

reuniões do MAC, porém não esteve presente na fase de sua consolidação, em 1958. Conferir: MATEUS, 

Dalila Cabrita. A luta pela independência Op. Cit., p. 89; MENEZES, Hugo Azancot de. Percursos da luta 

de libertação nacional. Viagem ao interior do MPLA. Memórias pessoais. Lisboa: Nova Vega, 2017; 

SANTOS, Boaventura de Sousa. “Aquino de Bragança: criador de futuros, mestre das heterodoxias, 

pioneiro das epistemologias do Sul”. SILVA, Tereza Cruz e, COELHO, João Paulo Borges, SOUTO, 
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significativamente superior já que, como afirma Edmundo Rocha, o zelo necessário face 

as condições da clandestinidade obrigavam a segmentação do movimento743.  

Como se nota pelo exposto, todos os dirigentes do MAC, à exceção de Viriato da 

Cruz, haviam sido sócios da CEI. Além disso, salta aos olhos a predominância de 

elementos provenientes de Angola entre seus quadros. O núcleo de Lisboa encabeçava a 

direção do movimento, uma vez que um dos desígnios dos MAC era arregimentar 

estudantes e trabalhadores africanos em Portugal para a luta anticolonial. 

Antes de seguir com a explanação, cabe uma nota acerca das relações entre o MAC 

e o PCP. O movimento deliberou com assertividade que não estabeleceria relações 

orgânicas com a oposição ao regime, porém, na prática, o PCP era a única organização 

em solo português que defendia a independência das colônias, além de ter capacidade de 

oferecer apoio logístico, caso emergisse uma necessidade circunstancial. Assim, apesar 

de ter mantido sua autonomia política, o MAC conservou contatos com o PCP. É possível 

que tenham existido outros canais, mas o que se sabe é que Lúcio Lara era o responsável 

no núcleo de Lisboa pelo vínculo com José Gaspar Teixeira, professor exonerado da 

Universidade de Coimbra em 1951, na altura empregado no ensino privado, tal como 

Lúcio Lara744. Entre os membros do núcleo jovem, Edmundo Rocha contatava Vasco 

Cabral, antigo sócio da CEI e militante do PCP. 

A exposição até aqui torna perceptível que, na altura de sua reabertura, a CEI era 

tida como um espaço com potencial político de atuação tanto para o PCP, que, face às 

resoluções do V Congresso procurava meios para fomentar um novo impulso de 

organização no espaço colonial, quanto para o MAC, que tinha na Casa o seu principal 

espaço de atuação. Entre os estudantes de Angola, o movimento contava com um trunfo: 

durante os primeiros anos da reabertura da CEI, alguns dos dirigentes do núcleo de Lisboa 

frequentavam a associação com regularidade. Como se recorda Ruy Mingas, Agostinho 

Neto marcava presença nos saraus literários da Casa745, Lúcio Lara, como será tratado 

adiante, foi o primeiro diretor da recém-inaugurada Seção de Estudos Ultramarinos (SEU) 

 
Amélia Neves de (org.). Como fazer ciências sociais e humanas em África. Questões epistemológicas, 

metodológicas, teóricas e políticas (Textos do Colóquio em Homenagem a Aquino de Bragança). Dakar: 

CODESRIA, 2012, p. 21-22. 
743 ROCHA, Edmundo. Angola - Contribuição ao Estudo... Op. Cit., p. 117-123. Chama a atenção o fato 

do nome de Gentil Ferreira Viana não constar nesta relação. Vale lembrar que na altura, como já 

mencionado, o jovem estudante de direito parecia estar mais aproximado do círculo de David Bernardino. 

Entretanto, nos anos subsequentes, ele passaria a atuar junto à Henrique (Iko) Carrera e Edmundo Rocha, 

como será tratado adiante. 
744 Lúcio Lara trabalhava como professor no Colégio Moderno, pertencente à família de Mário Soares. Cf.: 

LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit.. 
745 Entrevista à Ruy Mingas, realizada em 29/11/2018. 
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e Hugo de Menezes, embora pouco lembrado, foi o Presidente do Conselho Fiscal da CEI 

em 1957, papel fundamental para garantir a organização das contas da associação após o 

fim da comissão administrativa746. Com efeito, no núcleo jovem do MAC estiveram 

alguns dos membros mais atuantes da Casa entre 1957 e 1960: para citar alguns exemplos, 

António Tomás Medeiros foi diretor do boletim Mensagem e diretor da Seção Cultural, 

João Viera Lopes foi Presidente da Direção (1959) e Edmundo Rocha chegou à Vice-

Presidência (1960).  

Em relação às atuações do MAC e do PCP na CEI entre os anos 1957 e 1960, vale 

assinalar um ponto importante, ainda que lacunar pela ausência de um volume de dados 

mais significativo: é digno de nota que a maioria dos membros listados do núcleo jovem 

do MAC fossem mestiços ou negros, em uma associação na qual a maioria dos estudantes 

era branco, ainda que o contingente de estudantes negros e mestiços tivesse conhecido 

um aumento em fins da década de 1950. O mesmo se constata em relação à direção, cujos 

membros em boa medida eram expoentes do CEA, que como observa Julião Soares, foi 

um organismo dinamizado por estudantes negros e mestiços747, ainda que a presença de 

integrantes brancos não fosse vedada. Já os estudantes de Angola vinculados ao PCP eram 

brancos, como os irmãos David e José Bernardino, oriundos do sul da província. Contudo, 

esta última observação vale para os indivíduos citados, que se destacavam entre os mais 

ativos na gestão da CEI no período aqui analisado, o que não significa uma regra748. 

 

4.6 A CEI e o movimento associativo de estudantes em Portugal (1958) 

Com notável prestígio político acumulado perante os sócios da CEI em virtude da 

atuação pelo fim da comissão administrativa e pelo engajamento na campanha contra o 

Decreto Lei 40.900, a chapa encabeçada por Fernando Vaz, originário de Moçambique, 

e David Bernardino venceu as primeiras eleições desde a reabertura da Casa. Em um 

 
746 Mensagem - Relatório e contas da Direcção - Parecer do conselho Fiscal. Março-Outubro de 1957, p.4. 
747 SOARES, Julião. Amílcar Cabral (1924-1973)... Op. Cit., p. 145-151. Sobre a presença de indivíduos 

brancos no CEA, consultar o Capítulo 2.  
748 Observe-se, por exemplo, o caso de Paulo Teixeira Jorge. Embora não estivesse no seio das disputas 

políticas da CEI no período, foi uma figura bastante ativa na Casa entre fins dos anos 1950 e início da 

década seguinte, como se recorda Carlos Serrano. Branco e natural de Benguela, ingressou na CEI no início 

da década de 1950, tendo convivido com Agostinho Neto. Ao que consta, neste período não estava 

vinculado ao PCP, tampouco ao MAC, porém assumiu o posto de Secretário da Direção da CEI em 1960, 

gestão que contou com os membros deste movimento em sua direção. O exemplo do Paulo Teixeira Jorge 

demonstra que as posturas políticas adotadas por cada estudante de Angola não eram determinadas pela 

questão racial. Vide: Carta de Paulo Teixeira Jorge ao Diretor da Secção de Estudos Ultramarinos, datada 

de 20 de fevereiro de 1960. FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 002.001. 
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detalhado programa, entre as prioridades, destacavam-se concluir a reforma para o pleno 

funcionamento da sede e redobrar a “propaganda da CEI” entre os estudantes 

ultramarinos nas Faculdades749.  

Entre os destaques do programa, estava elencada uma proposta denominada 

“Semana da CEI” nas Faculdades. Para concretizá-la seriam designados antigos sócios 

para proferir uma palestra na sua faculdade de origem sobre um tema à sua escolha que 

versasse sobre a sua província de origem. A iniciativa teria por objetivo: “1- Dar a 

conhecer o Ultramar (...); 2- Dar a conhecer a CEI; 3- Despertar mais o interesse do 

estudante ultramarino pela nossa associação; 4- Estreitar os laços de camaradagem com 

os colegas da Metrópole”750. Como é possível notar, a divulgação de temas ultramarinos 

cumpria aqui a função tática de divulgação da Casa no meio estudantil, articulada àquela 

que era uma das prioridades da gestão: a “propaganda da CEI”.  

O postulado suscita questões: de fato, era necessário difundir a associação e as 

novas condições em que ela se encontrava após retomada dos estudantes. Por outro lado, 

eleger “temas ultramarinos” como um fator de atração no meio universitário denota o 

quão mitigado e padronizado era o conhecimento das províncias no espaço metropolitano, 

graças às ações da PIDE e da censura.  

Em meio ao clima de mobilização gestado pelo do Decreto Lei 40.900 e os 

primeiros contornos da dinâmica nacional que começavam a se desenhar em torno do 

movimento associativo de estudantes, a Direção da CEI buscou integrá-la nos quadros 

das associações acadêmicas. Mostra sintomática desta afirmação está na chamada lançada 

na Mensagem para debater os trâmites em torno do Decreto Lei 40.900, numa altura em 

que ele já havia sido suspenso e não punha em risco funcionamento da CEI751, denotando 

que a pauta ainda era fomentada em decorrência da mobilização ímpar e da unidade 

estudantil em escala nacional que havia gerado. Esta opção dá mostra do que parece ter 

sido o elemento norteador da gestão de Fernando Vaz e David Bernardino: o engajamento 

da CEI no meio estudantil português de oposição ao Estado Novo. 

Neste sentido, a gestão nomeou representantes da CEI juntos às faculdades e por 

vezes cedeu espaço na Mensagem para divulgar o Aeist, periódico do Instituto Superior 

Técnico de Lisboa, descrito como um exemplo de “publicação exclusivamente estudantil” 

 
749 “Programa da Direcção”. In: Mensagem, a. I, no. 2, janeiro de 1958, p. 5. 
750 Idem, p. 8.  
751 Veja-se a este respeito, por exemplo, a chamada sobre os debates em torno do Decreto Lei 40.900 em: 

Mensagem, a.I, no. 2, janeiro de 1958, p. 25. 
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de “alto nível”752. Nenhuma gestão da CEI, anterior ou posterior, fez algo semelhante.  

Sobre o Dia do Estudante, a direção lembrou que estava aberta a chamada para o concurso 

de tese “Para um Melhor Enquadramento das Organizações de Estudantes” e adiante 

ressaltava: “Todas essas realizações mostram a capacidade de organização dos estudantes 

universitários e marcam, cada vez mais, a sua presença na VIDA NACIONAL!”753.  

Cabe notar como a posição da direção que contava com um membro do PCP na 

vice-presidência, adotado quer pelo clima legado pelas mobilizações estudantis do ano 

anterior, quer pela vivência prévia nas associações acadêmicas ou ainda por outras 

motivações menos salientes, não converge com postulados de setores mais sensibilizados 

com a questão colonial no seio do PCP, como Pedro Soares, que vale lembrar, endossou 

que “os quadros de origem africana não deveriam ser desviados dos seus problemas 

específicos”.  

Foram justamente os “problemas específicos” que começaram a ecoar ao longo da 

gestão. Ao buscar integrar a CEI no meio universitário português, a direção ignorava um 

dado essencial: ao passo que o elemento de coesão das demais associações estudantis 

estivesse dado por meio da faculdade ou universidade que representavam, o que 

caracterizou a Casa desde a sua fundação até o seu encerramento foi ser uma associação 

de estudantes do espaço colonial. Considerá-lo um elemento secundário significou a 

reserva de sócios que participavam da própria gestão: em meados de 1958, Pedro Borges, 

proveniente de Cabo Verde, assumiu a Seção do Boletim após a diretora responsável, 

Inácia Oliveira, originária de Angola, ter se demitido da função. No seu anúncio de 

apresentação, salientou seu propósito de colaborar “com todas as secções, especialmente 

com a de Estudos Ultramarinos, cujo trabalho merece todo apoio e aplicação, a fim de 

elucidarmos (...) [o] que é o Ultramar português e quais os seus anseios”754. Antes dele, 

António Tomás Medeiros, originário de São Tomé e membro do MAC, publicou um 

pequeno manifesto pelo estudo e valorização da “cultura ultramarina”. Em uma escrita 

que combina assertividade na defesa do tema e sutileza nas críticas aos rumos da direção, 

o autor afirmava:  

(...) serão as nossas realizações a verdadeira expressão da nossa capacidade e síntese inevitável 

das nossas manifestações culturais? Ainda não. E isso porque essa evolução não se vem 

 
752 Idem; Mensagem, a. I, no. 3, fevereiro de 1958. 
753 O destaque em maiúsculas pertence ao texto original. Mensagem, a. I, no. 3, fevereiro de 1958, p. 26.  
754 BORGES, Pedro. “Palavras do Director a título de saudação”. In: Mensagem, a. I, no. 6, s/m 1958, p. 5. 
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processando como um fenómeno natural, com a cristalização pelo amalgamento (sic) de todos os 

elementos componentes da CEI755. 

 

Assim, nota-se que embora fossem publicadas regularmente manifestações 

literárias dos estudantes que versavam sobre as províncias – seguindo o “que era da nossa 

tradição dar largas às manifestações culturais dos nossos associados”756 - e a direção 

concedesse apoio às seções que manifestavam o escopo de se dedicar a temas correlatos 

ao espaço colonial, aquele não era o seu projeto.  

No decorrer do ano, o cotidiano revelou percalços que desafiaram o otimismo 

manifesto nos primeiros meses. Era preciso reconstruir a associação, sendo que boa parte 

dos sócios tinha pouca ou nenhuma experiência no quesito. As reformas da sede sofreram 

atrasos, obrigando a constantes ajustes que impactavam diretamente a vida dos sócios: a 

cantina, por exemplo, teve de ser locada provisoriamente no Lar da CEI porque não havia 

mais meios de funcionar no edifício sede757. Em meio a este cenário, foi necessário 

aprender como confeccionar a Mensagem, o boletim institucional da CEI, reorganizar a 

Biblioteca, dar respaldo à Seção de Desporto, divulgar a Casa nas províncias ultramarinas, 

garantir o funcionamento do posto de saúde e do Lar da CEI, entre outras atividades. O 

volume de atividades era imenso e ao que parece, até certo ponto, inesperado: eram 

constantes as mudanças de diretores das seções, que passados alguns meses de sua pose, 

pediam demissão dos cargos758.  

 No balanço final da gestão, a direção reconhece que as suas realizações haviam 

ficado aquém do programa e entende que sua a principal causa foi o atraso na reforma da 

sede, ainda inconclusa. Entre os projetos que ficaram por cumprir, encontra-se a Semana 

da CEI. Argumentou-se que chegaram a ser coligidos dados estatísticos, fotografias, 

gráficos, cartas geográficas, “estatuetas, máscaras e outros objectos de arte indígena”, 

porém havia faltado tempo e pessoal disponível para concretizar o intento759. Apesar do 

mérito de ter remontado uma dinâmica de vida associativa, a gestão chegava ao fim sem 

ter conseguido realizar a maior parte do programa.  

 
755 MEDEIROS, A. Tomás. “O meu ponto de vista”. In: Mensagem, a.I, no. 3, p. 5-7. 
756 “Pórtico”. In: Mensagem, a. I, no. 3, fevereiro de 1958, p. 4. 
757 Mensagem, a. I, no. 4, março de 1958. 
758 Como informou a Presidência da Direção ao fim do mandato: “(...) lembramos que se demitiram das 

duas funções o presidente do Conselho de Representantes, dois directores da Secção de Teatro, o ensaiador 

do mesmo, o director da Secção do Boletim, dois directores do Lar”. Mensagem, a. I, no. 7, novembro de 

1958, p. 4. 
759 Idem, p. 5. 
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A esta altura, cabe uma pequena reflexão sobre a situação dos sócios de Angola 

vinculados ao PCP. David e José Bernardino são lembrados pelos antigos componentes 

da CEI como membros da associação que gozavam de grande prestígio e tidos como 

lideranças do partido comunista na Casa760. No período aqui analisado (1957-1960), 

colaboraram ativamente com a fundação da Delegação do Porto, em 1959, e no ano 

seguinte, José Bernardino figura como Presidente da Assembleia Geral da CEI. Contudo, 

até 1960, não voltaram a compor a Direção da CEI, numa altura em que as queixas sobre 

a baixa participação dos associados nas atividades da Casa eram constantes761. O projeto 

de integração da CEI no movimento associativo de estudantes não ecoou entre os sócios. 

 

4.7 A gênese da Seção de Estudos Ultramarinos 

O levantamento de fontes históricas realizado para os fins desta investigação, 

permite entrever que, entre 1957 e 1960, a atuação dos membros do MAC no interior da 

CEI se deu diferentes frentes. Entretanto, pela conjunção de características e pela 

centralidade que a SEU desempenhou no decurso deste período, tornou-se espaço 

privilegiado para compreender os percursos e olhares deste grupo de intelectuais de 

Angola sobre a associação.  

A SEU é produto desta nova fase associação, após o fim da comissão 

administrativa. Na primeira fase da CEI (1944-1952), a Mensagem anunciou a intenção 

da Seção de Cabo Verde e da Seção de Moçambique de criar núcleos de estudo sobre os 

seus respectivos territórios, porém não há registros dos desdobramentos dessas 

iniciativas, o que leva a crer que elas não alçaram voos de fôlego762. Também não consta 

que na Seção de Angola tenha despontado alguma iniciativa do gênero.  

Em janeiro de 1958, a SEU está relacionada no balanço orçamentário da CEI, 

indicando que fora contemplada com uma receita anual de 250$00763. No mês seguinte, 

em meio aos anúncios das seções que iriam integrar a nova estrutura orgânica da Casa764, 

a Mensagem noticiou a criação da Seção de Estudos Africanos:  

 
760 A este respeito, pode ser conferido o testemunho de Fernando Mourão. MOURÃO, Fernando. In: 

UCCLA (edit.). Casa dos Estudantes do Império 50 anos – Testemunhos, vivências, documentos. Lisboa: 

UCCLA, 2017, p. 62. 
761 Este ponto será tratado adiante. 
762 Veja-se, por exemplo: Mensagem. no. 13, janeiro de 1952. 
763 Mensagem. a. 1, no. 2, janeiro de 1958. 
764 No decorrer das atividades, conforme a necessidade, novas seções foram sendo  instituídas, como foi o 

caso da seção de teatro, cuja criação foi noticiada no boletim da associação em janeiro de 1958. Cf: 

“Noticiário interno” In: Mensagem. a. 1, no. 3, fevereiro de 1958. 
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Entende a Direção da CEI (...) [que] há uma necessidade de criar nos estudantes do Ultramar o 

gosto pelo estudo dos diversos problemas das suas terras: científicos, culturais, etnográficos, etc. 

Com esse intuito, criou uma “Seção de Estudos Africanos” que, a seu ver, virá preencher um vazio 

que há muito se fazia notar. O âmbito em que funcionará esta seção será discutido por todos os 

sócios interessados, quer numa colaboração ativa quer num simples apoio, que pode limitar-se à 

presença nas reuniões. Dado o caráter dela e a possibilidade de estudo e informação que nos 

oferece é de esperar que a massa associativa a apoie com interesse765. 

 

A percepção se confirmou: no ano de sua criação, o noticiário interno da CEI fazia 

saber que a seção tinha suscitado o “exepcional interesse” entre os sócios766, observação 

que contrastava com as frequentes queixas sobre a falta de envolvimento nas atividades 

internas e demandas da Casa. Contudo, aquela foi a única vez em que foi utilizado o nome 

“Seção de Estudos Africanos”: transcorridos poucos meses, em sua menção subsequente 

no boletim Mensagem, passou a ser chamada de “Seção de Estudos Ultramarinos”, sem 

que para tal fosse dada qualquer justificativa.  

Ainda assim, algumas considerações podem auxiliar a compreender os sentidos 

desta mudança. Para além das províncias africanas, o vocábulo “ultramarino” abrangia 

também os territórios da então chamada Índia Portuguesa (Goa, Damão e Diu), Macau e 

Timor, muito embora as atividades e estudos desenvolvidos pela seção se destinassem 

quase exclusivamente ao contexto africano767. Não é demais lembrar que “províncias 

ultramarinas” passou a ser o termo oficial adotado pelo regime em substituição à 

designação “colônias”, desde a revisão constitucional, posta em vigor em 1951. Ainda 

era viva a lembrança da comissão administrativa, encerrada perante a reformulação dos 

estatutos. Assim, a mudança do nome parece ter acontecido para afastar suspeitas e evitar 

desgastes com as autoridades. 

Entretanto, o nome original da seção, “estudos africanos”, é significativo nesse 

contexto. O primeiro diretor da SEU, Lúcio Lara, já não era mais estudante nessa altura. 

Apesar de ter realizado os seus estudos universitários em Coimbra, ele havia se mudado 

para Lisboa em 1954. Em nenhum dos testemunhos consultados sobre o Centro de 

Estudos Africanos (CEA) sua participação é assinalada nas reuniões realizadas na casa 

 
765 Idem. 
766 “Noticiário interno” In: Mensagem. a. 1, no. 7, novembro de 1958. 
767 Antes da comissão administrativa, os estudantes que vinham da Ásia, em especial os provenientes de 

Goa, estavam em maior número e tinham uma contundente atuação no seio da Casa. Sobre essa questão, 

vide: FREUDENTHAL, Aida. “Estudantes goeses na Casa dos Estudantes do Império entre Salazar e 

Nehru”. CASTELO, Cláudia; JERÓNIMO, Miguel Bandeira (org.). Casa dos Estudantes do Império: 

dinâmicas coloniais, conexões transnacionais. Lisboa: Edições 70, 2017, pp. 89-114. 
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da família Espírito Santo768. Porém, pela sua convivência com integrantes do CEA, como 

Agostinho Neto, Humberto Machado e Amílcar Cabral, estava ciente de suas atividades. 

O informe da Direção ainda é significativo para buscar responder quem eram os 

membros da SEU. Como assinalado, era possível integrar a seção tanto através de 

colaborações efetivas ao realizar exposições na forma de seminário de um dos pontos do 

programa, auxiliar em levantamentos bibliográficos e pesquisas, entre outros. Também 

era permitida uma participação usual, como ouvinte das seções. Essa abrangência dá uma 

ideia das oscilações no seu quadro de membros. Entretanto, a partir do cotejamento de 

menções a membros da SEU na documentação consultada, ainda que frente ao risco de 

omissão inerente à lacuna e à controvérsia dos dados, cabe assinalar alguns nomes que se 

destacaram nas atividades da seção entre 1958, 1959 e 1960. Entre os sócios provenientes 

de Angola constam Lúcio Lara, Gentil Viana e Henrique Carreira; entre os de Cabo 

Verde, cabe assinalar José Valadares e Gabriel Mariano; entre os de Moçambique, Luís 

Barreto, parece ter tido uma frequência regular, e, por fim, Fernando Mourão, do Brasil. 

Como salientado, estas menções não têm – e pelas lacunas da documentação, nem 

poderiam ter - a pretensão de listar de formar exaustiva quem foram os participantes mais 

ativos, mas de anotar alguns dos sócios que se destacaram nas atividades da SEU, quer 

por terem assumido a Direção desta seção, quer por sua contribuição através de ensaios 

publicados na Mensagem e em atividades abertas da SEU. Em 1960, o diretor da seção, 

Fernando Mourão, conseguiu que a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) autorizasse 

que os membros da SEU a frequentar a sua biblioteca. Por conta disso, elaborou uma 

relação de sócios da Casa que participavam da seção769. O resultado foi uma relação com 

36 nomes que, quando analisados e cotejados com os nomes daqueles que contribuíam 

regularmente com a seção, suscita algumas dúvidas. Como exemplo, constam nessa 

relação Carlos Ervedosa e Fernando Costa Andrade, ambos de Angola770. Tanto um 

 
768 Tal como exposto no Capítulo 2, de acordo com os testemunhos dos “seminaristas”, as atividades do 

CEA na casa da família Espírito Santo ocorreram regularmente até 1953. O próprio Lúcio Lara não se inclui 

entre os agentes desse processo, tal como afirmando em: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit, 

p. 17. 
769 Conferir nos Anexos. 
770 Sobre a relação enviada por Fernando Mourão para a SGL: FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.001. As 

afirmações a partir das memórias de Fernando Costa Andrade e Carlos Ervedosa baseiam-se em: “Encontro 

com Fernando Costa Andrade”. In: LABAN, Michel. Angola. Encontro com escritores. Porto: Fundação 

Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. 1, pp. 461-492; COSTA ANDRADE. “A Editorial”. In: 

ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. 

Lisboa: UCCLA, 2015, pp. 99-100; COSTA ANDRADE, Fernando (“Ndunduma Wé Lépi”). “Lúcio é um 

nome angolano colectivo”. Consultado em: 13/03/2019. Disponível em: 

https://sites.google.com/site/tchiweka/Home/livros-editados-1/tchi80-testemunhos/lucio-e-um-nome-

angolano ; ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo das acácias floridas. Linda-a-Velha: ALAC, 1990. 

https://sites.google.com/site/tchiweka/Home/livros-editados-1/tchi80-testemunhos/lucio-e-um-nome-angolano
https://sites.google.com/site/tchiweka/Home/livros-editados-1/tchi80-testemunhos/lucio-e-um-nome-angolano
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quanto o outro dividiram suas memórias acerca do período em que estiveram na CEI e 

nunca mencionaram a SEU. Seus interesses estavam ligados à Seção Cultural e a 

Editorial, o que corresponde ao que está expresso na Mensagem neste período. Na relação 

de Fernando Mourão, também se fazem sentir algumas ausências importantes: nem ele, 

nem o seu vice, Henrique Carreira constam entre os membros da SEU. Tampouco José 

Valadares, que integrou a seção desde o seu início e ainda contribuía com ela em 1960 

consta na lista. Poderia se argumentar que se tratou de um lapso do Diretor, ou ainda, que 

o período de elaboração da lista correspondeu a uma fase de afastamento momentâneo de 

determinados membros, ou então que aqueles que constam na relação e não parecem ter 

frequentado a SEU, participavam como ouvintes. É também plausível que a lista diga 

respeito a membros da SEU e a sócios mais ativos na Casa que manifestaram interesse 

em frequentar a Biblioteca da SGL. Porém, essas são apenas hipóteses em torno das 

questões que os dados levantam. Os hiatos na documentação fazem carecer de um lastro 

mais sólido para embasá-las. Assim, as dúvidas permanecem. 

Passados alguns meses do anúncio da sua criação, a SEU divulgava seu primeiro 

plano de trabalho. O conteúdo estava dividido em seis pontos:  

1) Geografia: Física: Clima e seus determinantes. Sistemas orográficos. Constituição dos solos. 

Fauna e flora. Humana: Demografia. Antropologia física e cultural. Etnologia e etnografia. 

Migrações. Nomadismo. Sedentarismo. Relações entre os diferentes grupos étnicos. Minorias 

étnicas. 

2) História: A pré-história. A evolução das sociedades. Contactos e influências exteriores. A 

penetração européia. Migrações. Escravatura. História da Colonização.  

3) A situação jurídica e administrativa actual: Os territórios independentes. Portugal e as Províncias 

Ultramarinas. A União Francesa. A Comunidade Britânica. A colonização belga. A colonização 

holandesa. Países sob a tutela da ONU. O papel das organizações internacionais: Unesco, Fao, etc. 

4) Problemas económicos: Os transportes. A agricultura: sua história, técnica e economia. 

Artesanato, manufatura e indústria. Indústrias extractivas e indústrias transformadoras. O 

problema da industrialização. O comércio. Sociedades subdesenvolvidas: investimento, mão-de-

obra, quadros técnicos, mercado interno. Tipos de empresa: cooperativa e outros. Planos de 

fomento. 

5) Problemas sociais: A destribalização. A concentração urbana. Segregação. Assimilação. Racismo. 

Mestiçagem. Aculturação. O problema da alimentação. O problema da habitação. O problema da 

assistência médica. O ensino: seu ajustamento às condições regionais de cultura. Educação base. 

O problema da informação: imprensa, rádio, cinema, etc... 
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6) Problemas culturais: As artes tradicionais: música, dança, pintura, escultura, arquitetura, literatura 

oral e escrita, teatro cerâmica, tecelagem, culinária, etc... A Filosofia. Religiões. Línguas 

autóctones e outras; suas relações. Consequências. 771 

  

O plano de trabalhos estabelecido pela SEU não faz menção direta à África, 

contudo a análise da eleição dos temas tratados evidencia que esta era a geografia 

privilegiada. Como exemplo, tal afirmação pode ser notada pelo encadeamento dos 

tópicos no item 2, “História”: “penetração européia; migrações; escravatura; história da 

colonização” dizem respeito a uma eleição de  processos pensados a partir de uma noção 

de tempo histórico linear como característicos dos últimos séculos em África. Também 

não pode passar despercebida a forma como os temas “4) Problemas econômicos” , “5) 

Problemas sociais”  e “6) Problemas culturais”, que concernem a temáticas relacionadas 

a desenvolvimento social, cultura e identidade, são concebidos a partir de uma perspectiva 

endógena do espaço colonial: note-se que as questões são pensadas desde as dinâmicas 

internas e a partir de um quadro que busca investigação conjunta do território. Não foi 

feita a escolha por um entrelaçamento que comportasse uma perspectiva integradora das 

metrópoles ao espaço colonial, por histórias e geografias dos contatos entre os continente. 

Mesmo no item destinado a tratar da correlação entre as então metrópoles e os espaços 

sob sua dominação, “3) A situação jurídica e administrativa atual”, a imbricação dos 

temas é traçada de forma a deslegitimar a presença colonial nesses espaços. O ponto é 

apresentado como responsável por traçar um panorama contempôneo das relações 

administrativas das geografias elencadas no contexto da época, sem apontar para laços 

longínquos que remetessem às permanências ou conferissem legitimidade pela historia 

magistra vitae772 a essa ordenação de mundo.  

Esses sentidos implícitos também são desenhados a partir de silêncios em relação 

ao discurso oficial do colonialismo português, consolidado em torno do lusotropicalismo 

naqueles anos. O duplo movimento de não detalhar o conteúdo e, ao mesmo tempo, 

significa-lo partir do encadeamento dos temas, merece ser lido como uma tática para 

evitar desgastes com a Mocidade Portuguesa e com próprio governo. Caso algum dos 

 
771 Mensagem. a. I, no. 6, 1958. 
772 Koselleck relembra o conceito de historia magistra vitae como a seleção de uma coleção de exemplos 

que, assim como as fábulas na antiguidade, possuem um caráter instrutivo. KOSELLECK, Reinhart. Futuro 

passado: contribuição à semântica dos tempos modernos. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2006, p. 

43.  
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pontos fosse questionado, seria possível dizer que se tratava de uma falha de 

comunicação, um artifício à manga pra driblar as interdições da censura. 

Essas características no plano de trabalho da SEU ficam ainda mais evidentes 

quando comparadas com outra associação universitária de nome similar, o Centro de 

Estudos Ultramarinos, fundado em 1953. Sediado no Centro Universitário da Mocidade 

Portuguesa de Coimbra, tinha o intuito de “promover e estimular, no seio da academia de 

Coimbra, a investigação e divulgação de assuntos ultramarinos”773. Esta iniciativa tinha 

como “padrinho” Afonso Queirós, professor catedrático de direito e administração 

colonial da mesma universidade. Entre seus intuitos, o Centro de Estudos Ultramarinos 

destacava: 

 

(...) contribuir para uma melhor compreensão dos problemas e das gentes do Ultramar Português 

que, hoje, mais do que nunca, estão no primeiro plano das preocupações da Nação e do Governo. 

Esses trabalhos podem trazer algo de novo na magna controvérsia que tem sido, através dos 

tempos, a colonização, a sua gênese, a sua justificação, a sua utilidade e um sem número de 

problemas atinentes ao colonialismo e à colonização, nos seus aspectos político, moral, jurídico e 

econômico, a par doutros, não menos relevantes, como, por exemplo, o sociológico. (...) [Trata-se 

de uma] tarefa vasta e complexa, nem sempre isenta de paixões partidárias ou de inferências 

políticas indesejáveis774. 

 

  Consoante a opção pelos territórios sob o jugo português com vistas a contribuir 

com a manutenção do projeto colonial, e, assim, tida como livre de partidarismos 

“indesejáveis”, o Centro de Estudos Ultramarinos lançou em 1955 a publicação periódica 

Temas Ultramarinos, composta por ensaios e artigos assinados por seus membros. Entre 

os escritos publicados no número de lançamento, destacam-se títulos sobre Goa e a União 

Indiana, com questões candentes na altura haja vista as disputas entre a União Indiana e 

Portugal; uma explanação que divulgava a noção de lusotropicalismo de Gilberto Freyre; 

uma discussão sobre assimilação e autonomia, entre outros artigos que abordavam as 

províncias asiáticas sob um olhar que assinala o “exotismo”, como é possível notar desde 

o anúncio dos títulos da publicação: 

1) A tese anexionista da União Indiana. Ensaio político sobre o caso de Goa por Vassanta 

Tambá; 

2) Macau, a desconhecida por Dr. Henrique de Sena Fernandes; 

 
773 Via Latina. a. XIV, no. 69, 23/05/1955. 
774 Idem. 
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3) Assimilação ou autonomia? Algumas considerações sobre o nosso sistema de 

administração ultramarina por Vassanta Tambá; 

4) Gilberto Freyre e o luso-tropicalismo por João de Magalhães Mexia; 

5) Alguns aspectos da paisagem goesa por Narana Coissoró; 

6) A posição da Alemanha na questão colonial por Dr. Franz M. Keil.
 775 

  

Isto posto, fica evidente que as aproximações entre a Seção de Estudos 

Ultramarinos e o Centro de Estudos Ultramarinos encerravam-se no nome: ao passo que 

a primeira buscava conhecer o passado, presente e futuro da África a partir das suas 

dinâmicas internas, o segundo se voltava a pensar Portugal e as províncias a partir do 

discurso oficial do regime. 

Contudo, neste primeiro momento, o ritmo das atividades da SEU parece não ter 

acompanhado o do interesse em torno dela: em um balanço sobre o seu primeiro ano, é 

lamentado o fato de ter sido desenvolvido um número de atividades considerado modesto 

porque a seção passou a funcionar depois das demais776. Ainda assim, o ensaio produzido 

por um dos membros da SEU, José Valadares, intitulado “Aspectos da Geografia Física 

das regiões intertropicais. O caso de África” foi publicado na Mensagem777.  

 

4.8 Geografias da repressão: a Conspiração da Sé (Lisboa, 1959) e o início das 

prisões de nacionalistas em Angola (Luanda, 1959) 

Em 1959 teve início uma mudança de tendência nas disputas internas na CEI. 

Naquele ano, João Vieira Lopes, proveniente de Angola e membro do núcleo jovem do 

MAC, foi eleito Presidente da Direção da Casa. Foi um ano marcante para a história 

institucional da CEI: em abril de 1959 foram concluídas as reformas do edifício sede, 

feito que estimava maior aproximação com os sócios, uma vez que as dependências da 

associação poderiam ser utilizadas em sua totalidade778.  

Além disso, foi fundada a delegação da CEI no Porto, que chegou a contar com 

206 sócios até ser encerrada pela PIDE em 1961779. Na altura, o Jornal de Notícias 

 
775 QUEIRÓS, Afonso Rodrigues (dir). Temas ultramarinos.  Universidade de Coimbra: no. 1, maio/1955. 
776 Mensagem. a. I, no. 7, novembro de 1958. 
777 O ensaio será analisado adiante. VALADARES, José. “Aspectos da Geografia Física das regiões 

intertropicais. O caso de África”. In: Mensagem. a. I, no. 6, outubro de 1958, p. 21-25. 
778 Mensagem. a. II, no. 2, fevereiro de 1959. 
779 “Listagens dos associados da Casa dos Estudantes do Império, existentes na Torre do Tombo, em 

Lisboa”. Consultado em 30/08/2016. Disponível em: http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-

casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
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destacou a inauguração, em uma cerimônia realizada na “Sala de Matemáticas” da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. A comissão organizadora da delegação 

do Porto foi presidida por José Bernardino, presente na sessão inaugural, junto ao 

presidente dos trabalhos da comissão organizadora no Porto, José Lima de Azevedo, 

natural de Angola, que após a cerimônia de inauguração, passaria a ocupar o cargo de 

Presidente da Assembleia Geral da Delegação do Porto780.  

No decorrer daquele ano, a SEU passou a estar sob a direção de Gentil Viana781. 

Sabe-se muito pouco sobre o andamento dos trabalhos da seção naquele ano, em parte 

porque a Mensagem teve apenas três números, sendo o último deles editado em abril de 

1959. Mas pelo que se pode observar, um dos principais contributos realizado por um 

membro da SEU foi a publicação do ensaio “Indigenas e Educação” de Henrique Carreira, 

no boletim da Casa782. Como os silêncios também comunicam, é possível especular que 

os poucos registros deste espaço no período deveriam estar ligados aos efeitos das 

transformações em curso em Portugal e Angola, cujos impactos ecoariam entre os sócios 

da Casa. 

O final da década de 1950 e início dos anos 1960, em particular os anos de 1958 

a 1962, correspondem em Portugal e em Angola àqueles contextos de aceleração do 

tempo histórico, em se que multiplicam acontecimentos de grande impacto político e 

social783. Em Portugal, o ano de 1958 foi marcado pela campanha eleitoral que opôs o 

candidato do regime, o Almirante Américo Thomaz, ao General Humberto Delgado, que 

apesar de ter conseguido reunir em torno de si o apoio da oposição, concorria de forma 

independente. Arlindo Vicente, com o apoio clandestino do PCP e de outras 

personalidades progressistas próximas ao partido, também se lançou à presidência, porém 

percebendo que era necessária manter a unidade da oposição, abdicou em favor de 

Delgado.   

A campanha do “General sem medo” foi marcada por declarações muito 

contundentes sobre a necessidade de ruptura com o regime, sem qualquer brecha para 

 
780 “Foi criada a delegação do Porto da Casa dos Estudantes do Império”. In: Jornal de Notícias, 15 de 

março de 1959. 
781 A indicação de Gentil Viana no comando da SEU consta na descrição de diretores da seção, em seu 

espólio depositado na ACEI. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_10883#!e_11019/t_info . Consultado em: 07/12/2018.  
782 Este ensaio será analisado adiante. Cf.: CARREIRA, Yko. “Indígenas e educação”. In: Mensagem. a. II, 

no. 3, pp. 34-37. 
783 Sobre a temporalidade no mundo contemporâneo, cujo topos se encontra orientado para o futuro e sua 

relação com a aceleração do tempo histórico, vide: KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição 

à semântica dos tempos modernos. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2006, p. 119-133. 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_10883#!e_11019/t_info
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conciliação. O candidato, que ocupava o posto de diretor-geral da Aeronáutica Civil, 

tornou-se um verdadeiro fenômeno eleitoral, feito inesperado tanto para o governo, 

quanto para oposição784. Em pleno regime salazarista, no qual a censura e a PIDE eram 

dispositivos conhecidos da população portuguesa, Delgado levou mais de 200 mil 

apoiantes às ruas do Porto pela ocasião da sua campanha, no dia 14 de maio. Um fato sem 

paralelo na história do Estado Novo português até então.  

Desde então, o regime se valeu de recursos de violência e repressão empregados 

de forma ímpar em seus trinta e dois anos, escalada que culminou na fraude eleitoral 

garantindo a vitória de Américo Tomás. Os resultados incompatíveis com os fatos que 

vinham se desenrolando escancararam a manipulação dos resultados, e mais do que isso, 

o aberto desejo de mudança da maioria da população portuguesa. Como assinala Fernando 

Rosas: 

 

O regime lograria sobreviver-lhe, mas não a recompor-se: nada voltaria a ser o mesmo. Ao 

contrário de 1947, não se poderá falar de uma recomposição de forças, de um novo fôlego. (...) A 

esse título, as eleições de 1958 marcaram verdadeiramente o princípio do fim do salazarismo e do 

próprio regime.785   

 

Em Angola, a preferência também era pela oposição, sendo que a maior parte dos 

colonos, fatigados do centralismo excessivo do governo de Lisboa e das múltiplas 

instâncias burocráticas do regime, endossavam a candidatura de Humberto Delgado786. 

Tais apoios expressavam a posição de partidários de um regime de maior autonomia 

política e administrativa, sem que necessariamente isso implicasse na independência. 

Fernando Tavares Pimenta nota que em Luanda, quando ainda concorriam Humberto 

Delgado e Arlindo Vicente, ocorreu uma polarização entre os colonos: a elite econômica 

apoiou o general, já a elite intelectual fazia campanha pelo candidato conotado com o 

PCP787. 

 
784 Acerca da campanha eleitoral de Humberto Delgado, cf.: DELGADO, Iva; PACHECO, Carlos; FARIA, 

Telmo (coord.). Humberto Delgado e as eleições de 58. Lisboa: Vega, 1998. 
785 ROSAS, Fernando. “Mudanças ‘invisíveis’ do pós-guerra”. In: MATTOSO, José (dir.). História de 

Portugal. Lisboa: Ed. Estampa. 1994.  Vol.7, p. 468-469. 
786 Não é demais lembrar que a instalação permanente da PIDE no território de Angola em 1957 está 

diretamente ligada ao advento das eleições presidenciais. Como mostra Fernando Tavares Pimenta, 

Humberto Delgado gozava da maior parte dos apoios. Arlindo Vicente chegou a receber o apoio do PCP 

antes de retirar a sua candidatura, unificando a oposição em torno do “General sem medo”, que contava 

com um núcleo de apoiadores na província ultramarina com a economia mais pulsante do ultramar 

português. Para uma boa análise das eleições presidenciais de 1958 em Angola, consultar: PIMENTA, 

Fernando Tavares. Angola, os Brancos e a Independência. Porto: Edições Afrontamento, 2016. 
787 Idem, p. 206-208. 
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Com contornos peculiares, o clima acirrado das eleições também se fez sentir no 

interior da CEI. Ao comparar a mobilização dos jovens de Angola nesta eleição e na de 

1949, percebe-se que os posicionamentos políticos possuíam mais nuances do que na 

década anterior, sintoma de uma época na qual as posições políticas também se 

diversificaram. Neste sentido, o testemunho de Sérgio Vieira, originário de Moçambique 

é uma peça valiosa na tentativa de conformar um mosaico acerca da questão, uma vez 

que afirma: “Em 58 já há uma clivagem entre os estudantes das colónias (...) que 

corresponde por um lado à polarização que se acentuou em Portugal, com a campanha do 

(...) Delgado, que é uma contestação de massas do sistema fascista mas que também é 

uma tomada de consciência nossa, já em moldes nacionalistas”788. Em seus termos, o 

olhar sobre a campanha de Delgado não é necessariamente construído a partir do binômio 

endosso-rechaço, mas em uma segmentação da leitura política em camadas, mostrando a 

percepção da importância do processo em curso, porém sem toma-lo como o desatar do 

nó górdio que conduziria às independências. 

Entretanto, o horizonte de expectativas que se vislumbrava perante o consistente 

apoio que a candidatura de Humberto Delgado recebia, tornava cada vez mais febril a 

pauta das eleições, sobretudo na capital do império. A geografia na qual se está situado é 

um dado que não se pode ignorar. Fernando Costa Andrade, por exemplo, na altura um 

jovem estudante de Angola em Lisboa, revelou que participou intensamente na campanha 

de Humberto Delgado789. A correspondência entre Lúcio Lara e Mário Pinto de Andrade 

demonstra que o tema era discutido entre ambos com alguma excitação, muito embora 

não nutrissem esperanças numa vitória da oposição, como deixa entrever a carta remetida 

pelo expoente do Grupo de Paris: “Seguimos aqui com uma inquietante curiosidade o 

desenrolar da campanha (...) mas não temos todos os elementos [grifo original] 

necessários para uma correcta apreciação da vitória do Almirante. Talvez te seja possível 

enviar-nos os documentos indispensáveis (...)”.790 

Ainda que, assim como vislumbravam, a trama do processo tenha assegurado a 

permanência da União Nacional (UN) na presidência, mesmo após o anúncio do pleito 

eleitoral os desfechos continuaram e incidiram sobre sócios da CEI provenientes de 

 
788 VIEIRA, Sérgio. Meio século da CEI. In: In: ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida 

(coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 75. 
789 LABAN, Michel. “Encontro com Fernando Costa Andrade”. In: Angola. Encontro... Op. Cit., p. 479-

480. 
790 A carta de Mário Pinto de Andrade data de 10 de novembro de 1958. Vide: ANTT, PIDE/DGS, SC, SR, 

Proc. 359/51, UI 2683, fls 558-559. 
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Angola. Entre os segmentos mobilizados para a candidatura de Humberto Delgado, 

estavam novos setores do campo progressista ligados à Igreja, entre eles a Ação Católica 

Portuguesa (ACP) e sua frente de jovens, a Juventude Operária Católica (JOC). A derrota 

fraudulenta de Humberto Delgado incutiu nesses grupos a convicção de que o salazarismo 

só seria derrubado pelas armas. Assim, com apoio de setores do PCP, da ACP e da JOC, 

teve início uma mobilização clandestina cujo intuito era consumar um golpe de estado. 

Os conspiradores reuniam-se na catedral de Lisboa sob a proteção do padre João 

Perestrelo de Vasconcelos e arquitetaram o golpe para 12 de março de 1959791. A 

“Conspiração da Sé”, nomeação corrente na historiografia792, contou com apoio de 

intelectuais portugueses próximos à CEI, como Jorge de Sena, e com a participação direta 

de sócios da Casa provenientes de Angola, como Edmundo Rocha.  

Esse envolvimento denota que mesmo que o MAC tivesse se definido por uma 

atuação em relação aos territórios africanos sob dominação portuguesa e demarcado seus 

contornos em relação aos comunistas portugueses, isso não o tornava um organismo 

isolado do cenário político português. Antes pelo contrário: a fronteira é o lugar onde as 

características constituintes se mostram com contornos mais nítidos. Em relação aos 

membros do MAC, a geografia metropolitana era capaz de mobilizar quando fazia a 

promessa de, pela utopia, alargar o horizonte expectativas. 

Porém, antes de qualquer tentativa de ação, os planos da Conspiração da Sé 

vazaram e o regime instalou uma onda de repressão brutal. Para se ter uma ideia de suas 

dimensões, nesse contexto estima-se que a PIDE tenha prendido cerca de dois terços dos 

militantes do PCP, o que abalou severamente o partido na altura. O líder da JOC, Manuel 

Serra, também foi preso. Envolvido na conspiração, Edmundo Rocha fugiu de Lisboa 

rumo à Luanda, onde permaneceu durante alguns meses, a fim de escapar da prisão. Já 

Lúcio Lara deixou Portugal em definitivo, fugindo com a família para a Alemanha, 

instalando-se em Frankfurt, após uma breve passagem por Paris. O dirigente do MAC não 

relata se esteve envolvido na Conspiração da Sé, entretanto receava – com razão – que 

 
791 Junto à Liga Católica Portuguesa, a AOC e a JOC congregaram os principais nomes do catolicismo 

social no país. Sobre os debates deste movimento sobre os limites e possibilidades de intervenção na 

realidade social junto às camadas operárias, sob o Estado Novo Português na década de 1950, vide: 

REZOLA, Maria Inácia. “Católicos, operários e sindicatos”. In: Lusitania Sacra, 2ª. Série, no. 6, 1994. 
792 Sobre a Conspiração da Sé, ver os dados apontados em: RABY, David L. “O problema da unidade 

antifascista: o PCP e a candidatura do general Humberto Delgado, em 1958”. In: Análise Social. no. 72-74, 

1982, pp. 869-883.  
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seu nome surgisse em meio aos interrogatórios nas prisões, em decorrência da sua 

participação no V Congresso do PCP793. 

Edmundo Rocha não encontrou em Luanda um cenário mais ameno do que aquele 

que deixou em Lisboa. Em março de 1959 tinha início a vaga de prisões a indivíduos 

identificados com os movimentos emergentes de cunho anticolonial e independentista, 

que atuavam na clandestinidade e começavam a ganhar alguma projeção na capital, 

difundindo suas ideias na ANANGOLA, na Liga Nacional Africana (LNA) e 

principalmente nos musseques. Durante as manhãs, espalhados pelas ruas da capital e 

afixados nos portões das casas, eram encontrados panfletos que pugnavam pela 

independência de Angola e conclamavam a população a se libertar do jugo português. 

Alguns deles evocavam a figura de sujeitos históricos de Angola, que no período pós-

independência seriam identificadas como artífices dos processos de resistência à presença 

portuguesa em Angola, como a rainha Ginga Mbandi794. Pelo seu teor, especula-se que 

parte dos panfletos foi produzido pela UPA e outros teriam sido fruto do grupo de 

católicos de orientação progressista reunidos em torno da figura do padre Joaquim Pinto 

de Andrade, liderança católica de grande projeção na sociedade luandense e irmão mais 

velho de Mário Pinto de Andrade795. 

Tida como a primeira grande ação coordenada da PIDE em Angola, como 

apresenta Maria do Carmo Medina, a operação transcorreu em três fases iniciadas em 29 

de março, 27 de maio e 24 de agosto, sendo que o número final de detidos ultrapassa a 

marca de cinquenta pessoas. A vaga de prisões ainda continuaria ao longo do próximo 

ano. Merece ser assinalada a constatação de Maria do Carmo Medina, de que as prisões 

aconteceram seguindo “critérios rácicos” que norteavam as estruturas administrativas em 

Angola. Assim, ao passo que a primeira e a segunda vaga das prisões detiveram 

indivíduos considerados “mestiços” e “pretos” acusados de movimentações nacionalistas 

e comunistas, a terceira fase das operações deteve sobretudo “brancos” naturais de Angola 

e portugueses que possuíam contato ou eram ligados ao PCP796.  

 
793 Ao passo que o engajamento de Lara é incerto, sabe-se que Amílcar Cabral esteve mobilizado na 

campanha do General Humberto Delgado. Segundo Julião Soares, foi a sua última atuação em prol dos 

antifascistas portugueses. Sobre a partida de Lúcio Lara de Lisboa: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... 

Op. Cit., p. 45; Sobre o engajamento de Amílcar Cabral na campanha de Humberto Delgado: SOARES, 

Julião. Amílcar Cabral (1924-1973)... Op. Cit., p. 198. 
794 Os panfletos que mencionavam a rainha Ginga Mbandi, em particular, costumam ser atribuídos a UPA. 

Cf.: MEDINA, Maria do Carmo. Angola: processos políticos da luta pela independência. Coimbra: 

Almedina, 2011. 
795 Idem. A autora foi uma das advogadas de defesa dos presos. Entre os advogados de defesa, também 

estava Antero Abreu, antigo sócio da delegação de Coimbra da CEI. 
796 Ibidem. 
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A onda de prisões teve início em Luanda, mas não tardou a se estender para além 

das fronteiras de Angola: Armando Ferreira da Conceição foi preso em uma operação 

internacional da PIDE em Léopoldville. Já Ilídio Machado, irmão de Humberto Machado, 

membro ativo da LNA e na altura um dos dirigentes do MIA, foi preso em 29 de maio ao 

desembarcar em Lisboa para estabelecer contato com jovens de Angola que se 

encontravam na capital da metrópole797. Na prisão eram infringidas torturas físicas e 

psicológicas, que deixariam sequelas graves em muitos dos detidos, tendo sido registrada 

ao menos uma morte em sua decorrência798.  

A arbitrariedade das prisões, a brutalidade das torturas e o receio do que seria dito 

à PIDE mediante esse cenário de desmandos, instalou um verdadeiro clima de terror em 

Luanda799. Em Lisboa, ainda que o regime não permitisse que os acontecimentos fossem 

noticiados, eles repercutiram no interior da CEI, uma vez que alguns estudantes tinham 

familiares que haviam sido encarcerados. Esse era o caso de Ruy Mingas, cujo pai André 

Mingas e o tio Carlos Aniceto Vieira Dias (Liceu Vieira Dias) haviam sido presos800.  

A vaga das prisões também gerou desdobramentos que o regime não poderia 

vislumbrar: de acordo com Edmundo Rocha, naquele ano, Joaquim Pinto de Andrade 

endereçou uma carta ao irmão Mário Pinto de Andrade, narrando o que se passava em 

Luanda e listando nomes de presos até a altura. A correspondência só chegou a Paris 

graças a ação de um portador, o marítimo cubano naturalizado americano, Lawrence 

Holden, tripulante do navio African Dawn801.  

De posse das informações, Mário Pinto de Andrade redigiu e conseguiu publicar 

na imprensa internacional uma denúncia na qual expunha as violações do colonialismo 

português. A partir da publicação do seu texto, a vaga de prisões passou a ser conhecida 

 
797 CUNHA, Anabela. “‘Processo dos 50’: memórias da luta clandestina pela independência de Angola”. 

In: Revista Angolana de Sociologia. no.8, 2011.  
798 Como atestado por Dalila Cabrita Mateus em: MATEUS, Dalila Cabrita. A PIDE-DGS na guerra 

colonial (1961-1974). Lisboa: 2ª. edição, Terramar, 2011; MATEUS, Dalila Cabrita. Memórias do 

colonialismo e da guerra. Porto: ASA Editores, 2006. 
799 Vale lembrar que não foi apenas em Angola que o regime desencadeou ações de intensa repressão. 

Transcorridos alguns meses do início das prisões dos nacionalistas angolanos, em 3 de agosto de 1959, em 

Bissau (Guiné), a greve dos trabalhadores do Porto de Pidjiguiti foi pesadamente coibida pelo poder 

colonial, tendo resultado na morte de 50 pessoas e somando mais de uma centena de feridos. Tal 

acontecimento marcou de forma decisiva a organização do processo de luta de libertação na Guiné porque 

deixou claro aos militantes do Partido Africano para a Independência (PAI) que o processo de 

independência teria de acontecer pela via armada. Sobre o Massacre de Pidjiguiti, ver: SILVA, António E. 

Duarte. “Guiné-Bissau: a causa do nacionalismo e a fundação do PAIGC”. In: Cadernos de Estudos 

Africanos, no. 9/10, 2006. 
800 A relação de presos pode ser encontrada em: MEDINA, Maria do Carmo. Angola: processos políticos... 

Op. Cit. 
801 ROCHA, Edmundo. Angola - Contribuição ao Estudo... Op. Cit., p. 127. 
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como “Processo dos 50”, por ter sido esse o número inicial de detidos na primeira vaga 

de detenções802.  

 

4.9 “A massa associativa aqui é outra” 

Pouco antes que Edmundo Rocha tivesse que deixar Portugal, foi publicado na 

Mensagem um artigo de opinião de sua autoria intitulado “Tribuna dos sócios – Ponto de 

vista”, um exemplo ímpar nas páginas da Mensagem durante a década de 1950. Trata-se 

de um material substancioso para se avaliar questões candentes com as quais a associação 

estava às voltas segundo o olhar de um sócio de Angola e membro do MAC. É realizado 

um contundente apelo aos sócios para que se envolvessem na vida associativa, uma vez 

que algumas seções haviam deixado de funcionar por não haver quem estivesse à sua 

frente. Para mudar este cenário, recorreu aos novos dirigentes, caracterizados como “os 

elementos mais conscientes da Casa, a nossa elite”, para que aceitassem “a mão que vos 

é estendida” e conclamou os estudantes ultramarinos a adotar como lema “UMA HORA 

POR SEMANA [DEDICADA] PARA A CEI E MUITO BOA-VONTADE!”803. Para ele, 

estes descompassos resultavam das práticas políticas da gestão anterior, presidida por 

David Bernardino, que ao seu ver havia imposto um programa confeccionado sem a 

participação dos sócios, motivo pelo qual muitas das realizações foram deixadas por 

cumprir.  Nesta toada, Edmundo Rocha reflete que provavelmente pela falta de 

experiência, a Direção de 1958 tentava imprimir à CEI o funcionamento das demais 

associações acadêmicas locais, “intrinsecamente diferentes das realidades que se (sic) nos 

deparam (sic) na Casa”804. 

Esta síntese de alguns dos principais pontos da análise de Edmundo Rocha 

constituem um terreno profícuo para perceber como se entrelaçavam no seu repertório 

político as ideias marxistas, com as quais tinha contato desde os tempos do MUD Juvenil 

– experiência que foi comum a outros membros do MAC – a uma leitura de caráter 

anticolonial, proveniente da sua participação no movimento. As críticas endereçada à 

gestão anterior sobre a adesão a um modelo de associação na forja das demais associações 

acadêmicas de Portugal têm o mesmo sentido da crítica proferida por Lúcio Lara no V 

Congresso do PCP: faltava sensibilidade política para compreender as particularidades 

 
802 Idem. 
803 Destaque tal como no texto original. ROCHA, Edmundo. “Tribuna dos sócios – Ponto de vista”. In: 

Mensagem. a. II, no. 3, fevereiro de 1959, p. 25-32.  
804 Idem. 
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enfrentadas por aqueles que provinham do espaço colonial. Assim, era compreensível que 

um programa de gestão para a CEI construído sem levar em conta essa variável estava 

fadado a padecer da baixa adesão dos sócios.  

Por outro lado, não pode ser ignorada a ambivalência que reside no modo como o 

ponto central do seu argumento, aprofundado no decorrer da sua exposição, é construído 

a partir de análises correntes no corolário dos movimentos de filiação comunista. Entre 

elas, é possível citar o divórcio entre as aspirações e necessidades da base e as 

determinações dos dirigentes (o programa fora construído sem levar em conta os anseios 

dos associados) e o papel da vanguarda política na condução dos processos (entendida 

aqui como os dirigentes da recém eleita gestão de 1959, os “elementos mais conscientes”). 

É certo que tais constatações não podem resumir as noções políticas deste enunciador ou 

de seus correligionários, mas elas permitem um vislumbre na maneira como algumas 

questões eram significadas. Neste sentido, as críticas de Edmundo Rocha convergiam 

para o mesmo denominador, qual fosse que os dirigentes da CEI ainda não haviam 

conseguido criar um fator de coesão entre os sócios, capaz de mobilizar uma identidade 

partilhada em torno da associação: 

A massa associativa aqui é outra, heterogénea e com problemas muito diversos. Os seus elementos 

provêm dos mais diferentes pontos do globo, e, aqui chegados, adaptam ou procuram modos de 

vida e quadros de pensamento a que se sentem vinculados. (...) É precisamente nessa 

heterogeneidade que reside, a riqueza, a força, a vitalidade da Casa!805 

 

Como meio de forjar elementos de coesão nas heterogeneidades, Edmundo Rocha 

sustentou que fosse criado uma espécie de conselho de representantes, com membros de 

cada uma das províncias ultramarinas para que pudesse apresentar suas expressões 

culturais perante as incumbências de cada seção. Ele mesmo nota: “acusar-me-ão de fugir 

do espírito dos estatutos”, porém advoga: 

Mas, parece-se, justamente, que é desenvolvendo, estimulando, o que existe de heterogéneo, de 

policultural, permitindo a cada grupo definir perfeitamente a sua personalidade, que atingiremos 

esse estado monolítico respeitando a realidade objectiva da Casa (...).806 

 

A ideia de instituir representações de cada província ultramarina não vingou, 

como se poderia antever, haja vista que esse foi um ponto de acordo entre o regime e os 

 
805 ROCHA, Edmundo. “Tribuna dos sócios – Ponto de vista”. In: Mensagem. a. II, no. 3, fevereiro de 1959, 

pp. 25-32. 
806 ROCHA, Edmundo. “Tribuna dos sócios – Ponto de vista”. In: Mensagem. a. II, no. 3, fevereiro de 1959, 

pp. 25-32. 
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estudantes para que fosse destituída a comissão administrativa. Nos Estatutos da Casa 

dos Estudantes do Império de 1957, estavam compreendidas atividades de divulgação da 

“cultura ultramarina” retratada como um todo uno. As considerações de Edmundo Rocha 

avançam neste ponto ao indicar que deveriam ser acentuadas heterogeneidades e 

particularidades de cada província pelos que pertenciam àquela comunidade - e por isto 

estão habilitados a imaginá-la807 e representá-la – poderia se construir a unidade (“estado 

monolítico”) em torno da CEI808. Fica explícito que essa unidade se daria justamente por 

conta da autonomia de representação a ser instituída no funcionamento da Casa, e não 

pela imposição estatutária de uma homogeneização que tinha como fim suplantar a 

diversidade. 

As propostas de Edmundo Rocha merecem ser lidas levando em conta suas 

memórias e as de Lúcio Lara sobre a fundação do MAC. Conforme foi exposto, na 

constituição do seu núcleo jovem no âmbito da CEI (1957), já se aventava a possibilidade 

de fundar um movimento composto apenas por estudantes de Angola.  Como se nota, 

mesmo antes de ter de viajar, as propostas de Edmundo Rocha sustentavam a importância 

das identidades de cada província. Porém, segundo salientou, o novo cenário de Luanda 

somado ao estímulo dos “mais velhos” com que travara contato por lá, desempenharam 

um papel decisivo. Assim, após o seu regresso, Edmundo Rocha funda junto a outros 

jovens de Angola o Movimento dos Estudantes de Angola (MEA), organização 

clandestina voltada a reunir jovens da província identificados com a luta anticolonial, que 

se encontravam dispersos pelo território português809. 

O novo cenário que a se desenhava ganhou tons mais demarcados quando fica 

claro que a intervenção de Edmundo Rocha não foi fruto de uma manifestação individual, 

mas expressão de um acúmulo de discussões que se desenvolviam no interior da CEI, 

ganhando corpo frente à Direção da Casa após a eleição de 1960.  

 

 
807 A imaginação aqui é tomada nos termos definidos por Benedict Anderson ao propor o seu conceito de 

comunidade imaginada: “qualquer comunidade maior que a aldeia primordial do contato face a face (e 

talvez mesmo ela) é imaginada. As comunidades se distinguem não por sua falsidade/autenticidade, mas 

pelo estilo em que são imaginadas”. ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a 

origem e difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 33. 
808 Cabe assinalar como tal proposta vai de certa maneira no mesmo sentido que a criação da FRAIN, 

constituída em Túnis no ano seguinte, durante a II Conferência de Solidariedade dos Povos Africanos em 

substituição ao MAC. Sobre este processo, deve ser consultado o capítulo seguinte. 
809 Sobre o MEA deve ser consultado o próximo capítulo. 
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4.10 Pelo “conhecimento das realidades ultramarinas” 

O ano de 1960 é um marco incontornável na história da África, a ponto de ser 

referido na literatura política e acadêmica sobre o tema como o “Ano da África”. Ao 

longo daqueles doze meses, dezessete países do continente conquistaram a sua 

independência, fator que à luz da dimensão da solidariedade afro asiática que teve como 

marco Conferência de Bandung (1955), se tornou um elemento de dinamização das lutas 

de libertação nos territórios sob o jugo colonial. Em meio a esta paisagem política foi 

eleita a direção que posicionou a SEU no núcleo do seu projeto. 

A fim de disputar a direção da CEI nas eleições para o ano de 1960, Edmundo 

Rocha, Henrique Carreira e Gentil Viana decidiram por criar uma chapa própria. Seu 

programa eleitoral versava sobre diferentes aspectos que diziam respeito aos estudantes 

provenientes do ultramar: entre as pautas estava o fortalecimento da Seção de Auxílio e 

Camaradagem e o endosso dos vínculos de fraternidade entre aqueles que eram 

provenientes do espaço colonial. Porém, o estandarte do programa era o seu quarto ponto, 

intitulado “Conhecimento das realidades ultramarinas”. Nele, era frisada a necessidade 

de apresentar aos estudantes um conjunto de conhecimentos capaz de torna-los mais aptos 

para conhecer os diferentes aspectos sociais e culturais do seu local de proveniência:  

Do facto do estudante ser primeiro que tudo um Homem, integrado numa sociedade, resulta-lhe o 

dever actual e imperioso de aprestar-se hoje a fim de amanhã contribuir para o desenvolvimento 

moral, cultural e material da sociedade de onde é originário. Assim, cabe-lhe estudar com detalhe 

as realizações, os valores e as potencialidades do grupo e da terra de onde veio. 810 

 

 Como foi afirmado na exposição do programa, a difusão desses conhecimentos se 

daria através da SEU, avançando no Plano de Trabalho que fora arquitetado na gestão de 

Lúcio Lara. A Seção Cultural também poderia contribuir para este intento através de 

exposições e pela promoção de atividades ligadas aos temas do ultramar811. Vale observar 

como é ressaltada a necessidade de se valer dos estudos para compreender o cenário que 

estava posto no espaço colonial, denotando a percepção de que os conhecimentos 

adquiridos nos cursos universitários da metrópole não eram capazes de satisfazer tais 

demandas.  

 
810 "Acerca da elaboração do programa de atividade social da CEI para a gerência de 1959/1960” In: 

FMS/ACEI; Pasta 11123, no. 001.001. 
811 Idem. 
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 As assertivas no trecho do programa apontam outra nuance que não pode ser 

negligenciada: muitos dos estudantes associados à CEI haviam imigrado para Portugal 

durante a adolescência ou no início da juventude. Após alguns anos na metrópole, as 

condições impostas pela censura, com implicações diretas sobre a circulação de 

impressos, acarretavam uma limitação do repertório de conhecimentos, informações e 

dados limitados sobre o espaço colonial. A SEU teria o propósito de sanar essas lacunas 

que o correr do tempo e o hiato da distância insistiam em cavar.   

A construção do programa da chapa não se restringiu aos sócios assinalados: ela 

contou com o apoio decisivo de outro grupo de estudantes de Angola, interessados em 

questões literárias e culturais, cuja figura de maior proeminência era Carlos Ervedosa812. 

Como sugere Pepetela, a segmentação por áreas de interesse a partir das seções da Casa 

foi responsável por desenhar pequenos círculos de afinidade813. Essas afiliações não eram 

condição suficiente, via de regra, para traduzir adesões políticas. Nesse sentido, a SEU 

constituí um caso que aparenta ser singular: desde a sua gênese já estava delineada, pelo 

que se afirmou e pelos silêncios, a construção de uma sensibilidade política contestatária 

ao olhar colonial lato sensu, através do estudo dos espaços sob dominação europeia em 

África e Ásia, como já anotado acerca do seu plano de trabalho proposto pela gestão de 

Lúcio Lara. 

A proposta agradou aos sócios da Casa e a chapa foi eleita, dando início a um 

processo de mudanças que repercutiu em diversos segmentos da associação814. No 

primeiro anúncio após a eleição, a Presidência da Direção comunicou que a CEI havia 

atingido a marca de “cerca de 600 sócios, uma Cantina servindo perto de 200 refeições 

ao dia a preços módicos, um Lar com 14 residentes, uma Biblioteca, um salão de jogos e 

poucos mais”815.  

 
812 “Conversando com Carlos Ervedosa”. In: Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril de 1960, p. 4. Durante 

a direção de 1960 foi fundada a Seção Editorial, comandada por Carlos Ervedosa para publicação de livros 

e antologias poéticas de jovens intelectuais ligados à CEI. Este tema será aprofundado no próximo capítulo. 
813 Como afirmou Pepetela: “Eu recebia livros ou do Ervedosa ou do Costa Andrade. Eles eram mais ligados 

à parte cultural, à parte literária. Aquilo atraía-me e eu era mais levado a ter contato com eles”. Entrevista 

a Pepetela, realizada em 22/11/2018. 
814 Infelizmente não existem dados sobre os processos eleitorais na CEI. Em certo sentido, é possível que 

eles não fossem quantificados como uma forma de resguardar os sócios das perseguições da PIDE. Em 

Coimbra, onde a escala era menor, a Mocidade Portuguesa operava como informante direta da polícia sobre 

as filiações políticas e as possibilidades de intervenção no âmbito das associações estudantis, 

nomeadamente, da CEI. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fls. 43-44. 
815 Em janeiro de 1960 César Monteiro ainda assinava como Presidente da Direção.  MONTEIRO, César. 

“Palavras de abertura”. In: Mensagem. a. III, no. 1, janeiro de 1960, pp. 4-5. 
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Adiante era ressaltado o termo que constituiu o núcleo do programa eleitoral: 

“todo o nosso programa está orientado no sentido do estudo e divulgação das culturas e 

valores africanos e asiáticos”816. Como será tratado adiante, esse foi o cerne das atividades 

desenvolvidas por essa gestão, fazendo com que o acento na amplificação dos 

conhecimentos sobre Ásia, mas principalmente, sobre África fossem além do incremento 

do repertório bibliográfico e conferências no salão da Biblioteca da CEI. Ao longo da sua 

vigência, a gestão eleita envolveu a Casa em campanhas e ações revestidas de caráter 

militante em prol de causas sociais no continente africano, assim como de divulgação de 

olhares distintos daqueles postulados pelo regime sobre a região. Serve de amostra da 

primeira assertiva a publicização pela direção da CEI do que ocorreu naquele ano com 

um grupo de mineiros de Moçambique que, vítimas de um acidente, foram soterrados em 

uma mina na União Sul-Africana. Em apoio às famílias das vítimas, a Casa inaugurou 

uma campanha solidária de arrecadação817. Pela primeira vez na história da associação 

foi desenvolvida uma campanha de solidariedade a trabalhadores africanos e suas 

famílias. No que tange à segunda afirmação, vale destacar as críticas publicadas na 

Mensagem sobre um evento ocorrido na Universidade de Lisboa:  

(...) [foi organizada] na Faculdade de Letras uma exposição de arte dita africana (...). 

(Acontecimento de relevo e demonstrativo do interesse que a juventude vota às coisas [destaque 

original] ultramarinas...). (...) Qual terá sido o propósito? Mostrar realmente Arte Africana? E isso 

conseguir-se-á com o empréstimo de meia dúzia de peças para turistas? Ou será que os 

organizadores acreditaram ser isso a Arte Africana: algumas fotografias tiradas para “recordar a 

passagem por aquelas terras” e uma colecção de selos(...)?818 

 

  Além das críticas às representações que acabavam por veicular estereótipos, a CEI 

divulgava manifestações culturais sobre África produzidas pelos seus sócios. Nesse 

registro, cabe referir o entusiástico destaque conferido pela Mensagem à apresentação do 

grupo Ngola Kizomba nas comemorações do Dia do Estudante819 e a preocupação da 

direção em concretizar e encabeçar os preparativos para a Semana do Estudante 

Ultramarino, prevista para o mês seguinte820.  Aqui cabe lembrar que a Direção de 1958 

noticiou o Dia do Estudante na Mensagem enfatizando o concurso de tese “Para um 

 
816 Idem. 
817 A chamada da campanha ganhou as páginas inaugurais da Mensagem. “A Casa dos Estudantes do 

Império lança um apelo”. In: Mensagem. a. III, no. 2, fevereiro de 1960, pp. 4-5. 
818 O texto não possuí autoria. “Notas à margem”. In: Mensagem. a. III, no. 5-6, 1960, p. 31. 
819 “Notas à margem”. In: Mensagem. a. III, no. 5-6, 1960, p. 31. 
820  “Noticiário da Direcção”. In: Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril 1960, p. 38. 
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Melhor Enquadramento das Organizações de Estudantes”, denotando como a maneira 

como cada uma das duas direções inseriu a CEI na data mais representativa do meio 

universitário constitui uma amostra das tônicas dos seus projetos. Entretanto, cabe 

lembrar que assim como a Direção de 1958 apoiou as seções que dedicavam a temas 

relativos ao espaço colonial, também a Direção de 1960 procurou consolidar suas relações 

com as associações acadêmicas, consolidando a Casa na RIA821, representada por José 

Bernardino. 

Vale aproveitar o ensejo para dedicar algumas linhas ao grupo musical e às 

ocasiões em que se apresentavam - os bailes e jantares dançantes, tão citados nas 

memórias acerca da CEI.  O Ngola Kizomba822 era um grupo musical formado por sócios 

da CEI, que combinava instrumentos musicais provenientes da cultura portuguesa, como 

o violão, e da cultura Mbundu, como a dikanza. O conjunto era integrado por Augusto 

Teixeira (Tutu), (Ben)Igno Vieira Lopes, Augusto Pestana, Carlos Pestana (Katiana), Ruy 

Mingas e Jorge Hurst (todos de Angola), além de Tomás Medeiros (São Tomé) e parece 

ter sido particularmente influenciado pelo famoso conjunto Ngola Ritmos, tido como 

marco da expressão nacionalista de Angola no terreno da música. O grupo foi formado 

nos musseques de Luanda em 1947 sob a liderança de Liceu Vieira Dias, que como já 

afirmado em outra passagem, era tio de Ruy Mingas823. 

Como se recorda Aida Freudenthal, estas ocasiões atraíam também muitos 

estudantes metropolitanos, curiosos para ouvir os ritmos africanos e afro-americanos que 

animavam as festas, bem como para assistir os estudantes africanos dançarem824. Mais 

por uma confluência de fatores do que por uma ação premeditada, desenhava-se ali um 

certo confronto com as representações na metrópole que o Estado Novo traçava acerca 

dos africanos. Para ilustrar a afirmação, vale lembrar recordar como os músicos e 

intérpretes de Angola eram representados em Portugal. Marissa Moorman demonstra 

como nas capas de discos de música de Angola comercializados em Portugal era expressa 

uma publicidade que mesclava tons de exotismo colonial com toques cosmopolitas825. 

 
821 “Notas à margem”. In: Mensagem. a. III, no. 5-6, 1960, p. 39. 
822 Em tradução livre do kimbundu corrente na década de 1950, “Ngola Kizomba” pode ser traduzido como 

“confraternização de Angola”. 
823 Sobre o Ngola Ritmos, cf.: MOORMAN, Marissa J. Intonations: a social history os music and nation 

in Luanda, Angola, from 1945 to recent times. Athens: Ohio Univeristy Press, 2008; ALVES, Amanda 

Palomo. ‘Angolano segue em frente’: um panorama do cenário musical urbano de Angola entre as décadas 

de 1940 e 1970. 216f. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense. 2015. 
824 Entrevista à Aida Freudenthal, realizada em 06/02/2017. 
825 Marissa Moorman apresenta e analisa a capa do álbum Alba Clyngton, Embaixatriz do Folclore 

Angolano. A fotografia da cantora que ilustra a capa mostra uma jovem mulher com um traje estampado 

em cores vibrantes – o que os portugueses consideravam um vestuário “tradicional angolano”, miçangas e 
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Essas ocasiões dos bailes acabavam por ser um momento no qual os estudantes 

metropolitanos não se deparavam com imagens arrematadas pela ideologia colonial do 

“folclore” das províncias. O convívio com os estudantes africanos somado ao fato de ter 

de gerir um tipo de representação que divergia da oficial, por si só não era capaz de 

fraturar os estereótipos coloniais, entretanto lançava sementes de estranhamento e 

deslocamentos, capaz de suscitar questões, ou ao menos produzir algum desconforto no 

imaginário metropolitano. Sem querer estender excessivamente o tema, sobre estereótipos coloniais 

vale retomar a reflexão empreendida por Homi Bhabha: 

Algumas de suas práticas [do discurso racista estereotípico] reconhecem a diferença de raça, 

cultura e história como sendo elaboradas por saberes estereotípicos, teorias raciais, experiência 

colonial administrativa e, sobre essa base, institucionaliza uma série de ideologias políticas e 

culturais que são preconceituosas, discriminatórias, vestigiais, arcaicas, míticas, e, o que é crucial, 

reconhecidas como tal. Ao “conhecer” a população nativa nesses termos, formas autoritárias e 

discriminatórias de controle político são consideradas apropriadas. A população colonizada é então 

tomada como a causa e o efeito do sistema (...)
826

.   

Vestígios dos constrangimentos ou dos limites desta convivência foram 

assentados por Manuel dos Santos Lima, que afirmou: “nos bailes certos estudantes só 

estavam presentes até um certo momento: depois, o grupo deles desaparecia porque ia 

continuar a noite em festas privadas em que, de facto, não havia negros... Eram festas de 

indivíduos com mais dinheiro (...)”827. 

Além dessas inserções em atividades externas e de caráter público, a direção 

desenvolveu uma programação destinada aos sócios, detalhada em um plano anual que 

contava com palestras, colóquios e exposições destinadas aos sócios acerca das províncias 

ultramarinas. O projeto foi arquitetado em franca parceria com a SEU, naquele ano sob a 

direção de Fernando Mourão, tendo como vice-diretor Henrique Carreira. Em adição à 

participação de ambos, parte dos responsáveis pelas abordagens dos conteúdos eram 

membros da SEU ou convidados externos. Assinado por Gentil Viana, identificado como 

“Presidente da Direção”, na abertura do plano de atividades constava que sua 

programação fora desenvolvida a partir do intuito de seguir uma “determinante indicada 

 
pés descalços. Entretanto a maquiagem e a o penteado ostentado pela cantora acompanhavam a moda da 

metrópole. Ressalto que chama a atenção também o fato de que, em primeiro plano, na capa, lê-se “Folclore 

de Angola”. O nome da cantora e do álbum são grafados em letras menores. A própria imagem da cantora 

está em segundo plano. Vide: MOORMAN, Marissa J. Intonations: a social history os music and nation in 

Luanda, Angola, from 1945 to recent times. Athens: Ohio Univeristy Press, 2008, pp. 114-115. 
826 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014, p. 141-142. 
827 LABAN, Michel. “Encontro com Manuel dos Santos Lima”. Angola. Encontro com escritores. Porto: 

Fundação Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. I, p. 450. 
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pela massa associativa”, pela qual ficaram assentados quatro eixos temáticos para a 

condução das atividades: “1) Racismo; 2) Conhecimento geral das culturas africanas; 3) 

O ensino em África; 4) Temas atuais”828. A partir daí, o calendário da programação anual 

foi estabelecido: 

 

Janeiro 

14 - Aspectos culturais e contactos raciais na África Negra do sec XV ao sec XVIII – F. 

[Fernando] Mourão  

21 – Problemas sociais de Angola – O Mestiço - H. [Henrique] Carreira 

30 – Colóquio sobre arte e filosofia Bantú. Audição de música Bantú. 

Fevereiro 

4 – Alguns aspectos da economia em Cabo Verde – Dr. Gregório Chantre 

12 – A circuncisão e características dos povos da região do Nano – Alberto Rebelo 

25 – A fundação e formação de Lourenço Marques – Francisca Barreto 

Março 

10 – O ensino em Cabo Verde – Daniel Almada 

17 – O islamismo – Dr. Júlio Gonçalves 

24 – Problemas económicos em Moçambique – Eng. Luis Barreto 

26 – Visita de estudo ao Museu da Sociedade de Geografia 

30 – O Problema da produção e comercialização de banana em Santo Antão – Dr. 

Gregório Chantre 

Abril 

6 – Sessão Plenária – O ensino em S. Tomé - Tomás Medeiros (adiada para Maio) 

Maio 

5 – Administração Ultramarina – [Júlio Alberto de Lacerda] Correia Mendes 

5 – Teatro Africano – Fernando Ganhão 

19 – O ensino em Moçambique – Gualter Soares 

19 – O mapa cor de rosa – Alberto Rebelo 

Outubro 

27 – A questão racial – José Augusto Seabra 

Novembro 

17- Destribalização, origem e enquadramento dos destribalizados – F. [Fernando] 

Mourão 

24 – O desporto em Angola – Prof. José Esteves 

Colóquio sobre Ensino (1 a 5 de Novembro) 

1 – Angola - J. [José] Valadares 

2 – Guiné – Eng. Amílcar Cabral 

 
828 "Relação das Actividades Culturais da CEI no decurso do ano de 1959/1960". In: FMS/ACEI; Pasta 

11121, no. 001.001. 
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2 – Moçambique – Gualter Soares 

3 – Cabo Verde – Daniel Almada 

3 – São Tomé – Tomás Medeiros 

4 – África de Língua Inglesa – Eng. Luís Barreto  

4 – A.O.F. e A.E. Francesa – Rui de Carvalho  

4 – Congo Belga e Norte de África - F. [Fernando] Mourão 

4 – Madagascar - Crespo 

5 – Conclusões; Encerramento; Jantar de confraternização 829 

 

Dois dos aspectos da programação merecem ser abordados com mais vagar. O 

primeiro deles é a presença de membros externos à CEI nas sessões, tais como o advogado 

natural de Cabo Verde, Gregório Chantre, e do professor português José Júlio Gonçalves, 

figura integrada aos quadros do regime, docente do Instituto Superior de Ciências Sociais 

e Políticas, e autor de O mundo árabo-islâmico e o ultramar português (1958), publicado 

pela Junta de Investigações do Ultramar830. A participação de uma figura da  

intelectualidade salazarista traz um contraste ideológico com o primeiro eixo temático do 

programa, “racismo”. Entretanto, a leitura das publicações da Junta de Investigações do 

Ultramar e do boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa constituíam fontes de dados 

e informações em um universo no qual, ainda que houvesse uma itinerância clandestina 

de títulos e autores, não era tarefa era fácil, tampouco simples de ampliar o repertório 

acerca dos territórios em África sob o domínio de outros países europeus. Durante o ano 

de 1960, Fernando Mourão, valendo-se da condição de Diretor da SEU, escreveu a ambas 

instituições endereçando pedidos que buscavam ampliar o repertório bibliográfico 

disponível na CEI para ser acessado por seus membros. À Junta de Investigações do 

Ultramar, solicitou o envio de publicações editadas sob a sua chancela831, com a 

Sociedade de Geografia de Lisboa, conseguiu uma licença especial para que os 

componentes da SEU frequentassem a sua biblioteca832.  

 Por fim, é preciso ressaltar a preponderância das discussões em torno do terceiro 

eixo, “O ensino em África”, que mereceu, além do colóquio, sessões ao longo do ano. A 

 
829 "Relação das Actividades Culturais da CEI no decurso do ano de 1959/1960". In: FMS/ACEI; Pasta 

11121, no. 001.001. É digno de nota que Amílcar Cabral constasse na programação do Colóquio sobre 

Ensino, responsável por tratar do tema no âmbito da Guiné. Desde meados de 1959, o líder do PAI não 

vivia mais em Lisboa, o que leva a crer que sua presença fosse mais uma projeção para o evento, do que 

um compromisso firmado. 
830 GONÇALVES, José Júlio. O mundo árabo-islâmico e o ultramar português. Lisboa: Junta de 

Investigações do Ultramar, 1958, no. 10. 
831 FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.018. 
832 FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.002; FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.034. 
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projeção do tema na SEU ocorreu na sequência da participação de Mário Pinto de 

Andrade, Lúcio Lara, Viriato da Cruz e Marcelino dos Santos no II Congresso de 

Escritores e Artistas Negros, realizado entre 26 de março e 1 de abril, em Roma. Vale 

lembrar que todos os integrantes da comitiva eram membros do MAC. Formalmente 

convidados desde o ano anterior, os representantes optaram por apresentar no evento uma 

exposição sobre o ensino no espaço colonial português em África, pondo em evidência o 

Estatuto Missionário, firmado entre Portugal e o Vaticano em 1941, ressaltando os seus 

efeitos sob a população “indígena”833. A intensa troca de correspondência entre os 

membros do MAC nos primeiros meses de 1959, mesmo após o evento, contém sempre 

a preocupação em levantar dados e estatísticas sobre a história da colonização portuguesa 

em África, o ensino nas províncias ultramarinas. Em uma carta datada de 20 de maio de 

1959, Lúcio Lara pede que Hugo de Menezes escreva à Edmundo Rocha informando que 

o antigo diretor da SEU “recebeu os livros e pede mais” e avisando que o encontro dos 

dois teria de ser adiado834. Assim, é possível que mesmo com os desencontros na 

permanente tarefa de se esquivar dos tentáculos da PIDE, os membros do núcleo jovem 

do MAC soubessem dos conteúdos apresentados em Roma e tivessem auxiliado no envio 

de referências bibliográficas para a confecção dos materiais produzidos pelos mais 

velhos, tanto para este evento quanto para outras intervenções em foros internacionais.  

A carta de Lúcio Lara denota outro ponto que não pode ser ignorado: sua mudança 

para a Alemanha, deixando o núcleo jovem do MAC sem um dirigente835. Ainda naquele 

ano, Agostinho Neto partiu para Luanda e Amílcar Cabral mudou-se para a Guiné, um 

sinal de que o MAC percebia o imperativo de buscar ampliar seus intentos nas geografias 

em que seriam travadas as lutas de libertação. Ao longo de 1959 os contatos com os mais 

velhos parecem ter se tornado esparsos, condição que acabou por impulsionar formas de 

organização mais autônomas por parte dos seus integrantes, ainda que continuassem 

filiados a um repertório político semeado pelo MAC. Nas imediações da CEI, ainda que 

fossem tomadas por base as diretrizes semeadas na gestão de Lúcio Lara na SEU, a 

 
833 ATD, d107. “– "Message d'un groupe d'intellectuels des pays sous domination portugaise" – 

dactilografado, (2ª via), 6 pp. 
834 LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Itinerário do MPLA através de documentos e anotações de Lúcio 

Lara – Vol. I (até Fev. 1961). Luanda: Edição da Associação Tchiweka de Documentação (ATD), 3ª. Edição 

(revista e ampliada), 2017, p. 56. 
835 O testemunho de Edmundo Rocha confirma a informação: “As atividades do MAC esmoreceram com a 

saída de [Lúcio] Lara para a Alemanha, em março de 59, de Agostinho Neto para Luanda, em dezembro de 

59, e de Amílcar Cabral para a Guiné”. ROCHA, Edmundo. In: UCCLA (edit.). Casa dos Estudantes do 

Império 50 anos – Testemunhos, vivências, documentos. Lisboa: UCCLA, 2017, p. 64 
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execução da proposta que nucleava suas atividades em torno de temas acerca do espaço 

ultramarino foi levada adiante sem a presença da geração anterior. 

No programa da gestão de 1960, a eleição do tema “Ensino em África” não ficou 

restrita às atividades promovidas pela SEU. Desde o primeiro número da Mensagem 

publicado em 1960, a nova gestão passou a inserir dados quantitativos sobre a situação 

do ensino em diversos territórios na África e na Índia. Apesar do material não vir 

acompanhado de conteúdos de análise e reflexão – ausência que pode ser atribuída ao 

ambiente político vigente – a forma como os números eram dispostos conduziam o leitor 

a interpretações que colocavam em xeque a situação colonial. Como mostra dessa 

assertiva, vale ressaltar os dados apresentados acerca da situação do ensino na Índia: “Na 

Índia, o número de estudantes universitários, que era em 1947 de 199.573 alunos, passou 

para 750.000 em 1958, distribuídos por 40 universidades”836. Note-se que o ano de 1947, 

assinalado para apresentar a primeira parte dos dados, corresponde ao ano de 

independência da União Indiana. Assim, torna-se quase instintivo ao comparar os 

números, atribuir o robusto aumento do número de alunos matriculados no ensino 

superior às políticas desenvolvidas no imediato pós-independência. As páginas da 

Mensagem também traziam informações sobre a consolidação do sistema de ensino no 

Congo Belga e um detalhado mapa quantitativo acerca dos alunos matriculados em seus 

diferentes níveis, com particular ênfase ao segmento universitário. No mesmo número do 

boletim foram dispostas estatísticas de ensino sobre Angola e Moçambique. A edição 

sequenciada dos dois casos já bastava para evidenciar a precariedade do sistema de ensino 

nas províncias ultramarinas sob o domínio português837. 

O arrolamento de parte substancial desses dados só foi possível em virtude dos 

esforços empreendidos por Fernando Mourão. Entre fevereiro e março de 1960, se valeu 

da sua posição de Diretor da SEU para endereçar pedidos às representações diplomáticas 

e adidos culturais do Marrocos, União Sul-Africana, Egito, Indonésia, Inglaterra, Bélgica, 

Alemanha, Suíça, Itália e França solicitando o envio ou empréstimo de filmes, livros e 

periódicos que dissessem respeito aos temas e questões que a seção se dedicava838. 

Mostras destes conteúdos, como referido nos exemplos apresentados, eram divulgados 

 
836 Mensagem. a. III, no. 1, janeiro de 1960, p. 27. 
837 Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril de 1960. 
838 Em alguns contatos, o Diretor da SEU também indagava sobre a oferta de bolsas de estudo para 

universitários, tema que será abordado no Capítulo 5. Além disso, buscou meios de contato com 

representantes da Tunísia. A troca de correspondências entre Fernando Mourão e as referidas 

representações consta em: FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003. 
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no boletim da associação com o fito de divulgar informações e chamar a atenção dos 

sócios para os temas em pauta. Porém, o principal objetivo com tais pedidos era constituir 

um acervo para a SEU. 

 

4.11 A constituição de um repertório bibliográfico sobre África e dinâmicas internas 

da Seção de Estudos Ultramarinos 

 

Em 1960, assim como despontaram a divulgação de dados estatísticos sobre países 

africanos e, em menor medida, asiáticos, observa-se o mesmo movimento em relação às 

breves notas de divulgação - geralmente dedicadas aos lançamentos - e pequenas críticas 

bibliográficas acerca de estudos da área de ciências humanas e produções literárias de 

autores africanos a partir textos de divulgação não ultrapassam um parágrafo e, por vezes, 

são apenas a notícia de lançamento ou indicação da publicação, sem maiores 

considerações a seu respeito. Esses informes bibliográficos não trazem identificação de 

quem as redigiu, porém em função dos títulos e autores selecionados, é certo que tinham 

relação com a SEU e, em particular, com o Diretor Fernando Mourão839. Uma possível 

maneira de agrupar essas publicações é a partir do local de proveniência do seu autor, 

sendo possível perceber três principais grupos: África, Portugal e França sendo que todas 

as publicações noticiadas estavam em língua portuguesa ou francesa840.  

No primeiro grupo, estão os livros Poémes Africains, recolha de poemas realizada 

por Keita Fodeba (Guiné) e editados por Pierre Seghers (França); O galo cantou na baía, 

coletânea de contos de Manuel Lopes (Cabo Verde) e romance O caminho da agonia de 

Afonso Ribeiro (Moçambique). Ainda de autores de Moçambique, foi noticiada a 

publicação de um fascículo com poesias de Noémia de Sousa, José Craveirinha, Rui 

Knopfli e Rui Nogar, pelo jornal Notícias do Bloqueio, editado no Porto. Além das 

publicações literárias, consta Feiras e Presídios, ensaio histórico de Eugénio Ferreira 

 
839 Algumas notas transmitem a impressão de ter sido redigidas por alguém que conhecia o universo das 

livrarias e lançamentos de títulos na França, como Fernando Mourão. A título de exemplo, fica a recordação 

da nota que trata do lançamento de George Vaucher: “Apareceu nas montras das livrarias de Paris um livro 

sobre o renovamento (sic) do Egipto (sic) que tem alcançado grande êxito. Trata-se de Gamal Abdel Nasser 

et son equipe, de George Vaucher”. In: Mensagem. a. III, no. 2, fevereiro de 1960. 
840 Outro critério, igualmente importante, seria o local de edição das obras. Porém, infelizmente, nem todas 

as publicações anunciadas continham dados de edição. A maioria, entretanto, parece ter sido editada na 

França ou em Portugal.  
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(Angola)841. O recém lançado Mistérios da Terra Negra (1960) é anunciado como um 

“estudo etnográfico” de Castro Soromenho, mesmo que o subtítulo da obra seja “contos 

e novelas e uma narrativa”842, pondo em relevo ambos os aspectos da produção literária 

do autor.  

No rol das notas bibliográficas de autores portugueses, todas as publicações são 

da área de história e de ciências sociais, tais como o então recém-lançado fascículo da 

História dos descobrimentos, assinado por Duarte Leite e editado pela Biblioteca 

Cosmos. Contudo, a maior parte dos títulos de autores portugueses eram publicações da 

Junta das Missões Geográficas e de Investigação do Ultramar ou do Boletim da Sociedade 

de Geografia de Lisboa843.  

Destas mesmas áreas eram os ensaios de autores franceses. É o caso de Problèmes 

Humaines en Afrique Occidentale de Jacques Richmond-Molard; L’Afrique et L’Industrie 

por Marc-Edmond Morgaut; Journal de la Traite des Noires de Jehan Mousnier e Gama 

Abdel Nasser et son equipe, de George Vaucher844. Entre estas publicações, foi anunciado 

com destaque o ensaio de Roger Bastide intitulado L’Afrique Dans L’Ouevre de Castro 

Soromenho, que serviu de prefácio a Mistérios da Terra Negra de Castro Soromenho. Foi 

enfatizado que a análise Roger Bastide conseguia dar conta tanto da dimensão literária, 

quanto da face sociológica da produção do escritor845. Cabe ainda apontar duas obras, 

que, apesar de não terem sido editadas por autores franceses, foram publicadas em língua 

francesa: trata-se do romance ambientado em Porto Príncipe L’espace d’un Cillement, do 

haitiano Jacques Stephen Aléxis e do ensaio sociológico Le Pakistan 90 millions de 

musulmans do italiano Attilio Galdio846. Este último é o único título que diz respeito a 

um território asiático a constar entre as notas de leitura. A documentação não permite 

afirmar se as publicações em questão foram ou não adquiridas pela CEI, mas sabe-se ao 

certo que eram conhecidas por membros da Casa e tidas como um importante suporte 

para estudar os espaços coloniais, em sua dimensão histórica e geográfica. 

 
841 As notícias acerca destes títulos encontram-se em: Mensagem. a. III, no. 1, janeiro de 1960; Mensagem. 

a. III, no. 2, fevereiro de 1960; Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril de 1960. 
842 Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril de 1960. Apesar de nascido em Moçambique, em virtude de sua 

obra, Castro Soromenho é considerado um autor angolano. Sobre essa questão, deve ser consultado o 

Capítulo 4.  
843 As notícias acerca destes títulos encontram-se em: Mensagem. a. III, no. 1, janeiro de 1960; Mensagem. 

a. III, no. 2, fevereiro de 1960; Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril de 1960. 
844 Idem. 
845 Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril de 1960. 
846 Mensagem. a. III, no. 2, fevereiro de 1960. 
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 Ao longo de 1960, os membros da SEU desenvolveram catálogos e índices 

próprios para facilitar a localização de referências bibliográficas que pudessem auxiliar 

nos seus estudos. Em parceria com a Seção do Boletim, a SEU lançou um índice 

bibliográfico de temas africanos em língua francesa847 e outro do mesmo gênero em 

língua portuguesa, sob responsabilidade de Henrique Carreira, que se encontrava em fase 

de finalização848. No acervo interno da SEU também constavam outras três listas de 

compilações bibliográficas: “Livros disponíveis na Faculdade de Letras”; “África Atual” 

e “Bibliografia sobre mito e religião”849. Na primeira relação constam dez autores das 

áreas de história e ciências sociais, publicados em língua francesa, inglesa e portuguesa. 

Acerca desta relação, cabe assinalar que todos os estudos disponíveis sobre África eram 

de autores portugueses publicados em Portugal, à exceção de Gilberto Freyre, que 

constava na lista pelo seu livro Integração portuguesa nos trópicos (1958), editado pela 

Junta de Investigação do Ultramar850.   

A segunda e mais breve das listagens, “África Atual”, comportava seis livros e 

dois periódicos851. Nela, cabe destacar Georges Balandier e Max Gluckman. Do primeiro, 

autor mais referenciado das três listas, constam Sociologie des Brazzavilles Noires 

(1955); Sociologie Actuelle de l’Afrique Noire (1955) e Afrique Ambiguë (1957), 

sucedido por Custom and conflict in Africa (1955) de Gluckman. Em comum nos estudos 

citados é perfilada a noção de que a violência e o conflito são características inerentes ao 

espaço colonial em África. Diferente de estudos antropológicos de gerações anteriores 

nos quais as ditas “sociedades tradicionais” africanas eram objeto de análise engendrando 

uma África eminentemente tribal, primitiva e ahistórica, tanto Balandier852 quanto 

Gluckman vinham produzindo desde a década anterior estudos acerca do contato colonial 

nas cidades. Procurando entender como se dava a integração dos africanos em um espaço 

 
847 O material parece ter se perdido ao longo dos anos. Mensagem. a. III, no. 2, fevereiro de 1960. 
848 FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 001.007. 
849 FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 001.008. Por “Livros disponíveis na Faculdade de Letras” entenda-se 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
850 A descrição das obras comporta autor, título, local de publicação, ano da publicação e quase sempre a 

editora, além do código de registro da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Apenas 

Alfredo Botelho de Sousa foi referenciado duas vezes, em decorrência das suas obras Ensaio de análise 

econômica do café (1958) e O período da restauração nos mares da metrópole no Brasil e em Angola 

(1940), publicadas respectivamente pela Junta de Investigação do Ultramar e pela Agência Geral das 

Colônias. Cf.: FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 001.008. 
851 Trata-se dos seguintes periódicos: “Afrique Noire 1961”. In: Recherches Internationales, no. 22, Paris, 

1960; Cahiers Internationaux de Sociologie, vols. XVIII-XIX, 1955; Cahiers Internationaux de Sociologie, 

vols. XX-XXI, 1956; Cahiers Internationaux de Sociologie, vols. XXII-XXIII, 1957. 
852 Deve ser lembrado que Georges Balandier foi um dos intelectuais europeus que contribuíu com a revista 

Présence Africaine em sua primeira fase (entre 1947 e 1956). 
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ordenado e anunciado pela presença imperial como promessa de progresso e modernidade 

no continente após a Segunda Guerra Mundial, ambos os autores ensejam como os 

africanos dialogam com a cidade por meio de sua presença, relação marcada pela 

dimensão da conflitualidade e da violência mediada pela presença de universos distintos 

– urbano/rural, modernidade/tradição, entre outros - que passaram a coexistir em um 

mesmo perímetro853. Assim, resguardando suas particularidades, seus estudos convergem 

ao apontar como o colonialismo permeia e, não raro, determina os lugares de poder e os 

sentidos das relações travadas pelos sujeitos históricos no decorrer dos processos. Bruno 

Reinhardt assinala como a heterogênea Escola de Manchester, da qual Gluckman era um 

expoente, comportou em suas análises noções que se aproximavam muito daquelas 

utilizadas nos trabalhos de Balandier. Cita-se: 

(...) mudança e dinamismo deixam de estar estritamente associadas à presença europeia (...) [o] 

que testemunha o vínculo umbilical [tanto] com o marxismo quanto com a tradição funcionalista. 

O fato de que pesquisas similares foram realizadas no mesmo período na França, sob a direção de 

Georges Balandier, indica que um novo espírito histórico e teórico governou os anos que 

antecederam a descolonização854. 

 

Como mostra Leila Leite Hernandez, os estudos de Balandier ressaltam ainda a 

perspectiva globalizante da colonização, como um fenômeno que articula colônia e 

metrópole como partes do mesmo processo histórico855. Por fim, a terceira lista recebeu 

o título de “Bibliografia sobre mito e religião”. A mais heterogênea e extensa das listas, 

com cerca de sessenta autores e mais de uma centena de obras, é composta quase na 

íntegra por títulos publicados em inglês e francês. Seu conteúdo abrangia obras da área 

de ciências sociais como Myth in primitive psychology e The foundations of faith and 

morals Bronislaw Malinowski; The Golden Bough e Totemism and exogamy de James 

 
853 Uma boa análise acerca dos estudos realizados por Balandier e Gluckman sobre o espaço urbano em 

África pode ser encontrada em: COOPER, Frederick. “Desenvolvimento, modernização e as ciências 

sociais na era da descolonização: os exemplos da África britânica e francesa”. História de África. 

Capitalismo, modernidade e globalização. Lisboa: Edições 70, pp. 211-262.  
854 REINHARDT, Bruno. “Poder, história e coetaneidade: os lugares do colonialismo na antropologia sobre 

África”. Revista de Antropologia. São Paulo: USP, 2014, v. 57, no. 2, p. 342. Bruno Reinhardt assinala a 

dimensão ahistórica dos estudos da heterogênea Escola de Manchester. Entretanto, cabe lembrar que o 

recurso à historicidade foi uma das marcas do livro de Gluckman aqui citado, Custom and conflict in Africa 

(1955), presente em particular no seu sexto capítulo, “The bound in the colour-bar”, no qual o autor versa  

acerca dos conflitos e seus desdobramentos na relação entre zulus e europeus, desde os primeiros contatos 

até a década de 1930. Cf.: GLUCKMAN, Max. “The bound in the colour-bar”. Custom and conflict in 

Africa. Glencoe: The Free Press, 1955, pp. 137-165. 
855 HERNANDEZ, Leila Leite. “A itinerância das ideias e pensamento social africano”. Anos 

90. v. 21, n. 40, 2014, p. 209. 
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Frazer, além de How natives think, La mentalité primitive e L’âme primitive de Lucien 

Lévy-Bruhl. Estavam ainda elencados Totem and Tabu de Sigmund Freud e estudos 

históricos acerca das formações judaico-cristãs, como Histoire des sectes chrétiennes de 

Gustave Walter. Acerca desta lista, cabe observar que autores veiculados a escolas 

antropológicas que produziam um conhecimento sobre África mais aliado ao 

establishment, como Malinowski e Lévy-Bruhl, aparecem elencados sem que seja 

assinalado que suas obras se reportavam ao continente africano, diferente do que se 

passou como Balandier e Gluckman.  

Sobre as duas últimas listas, foi possível constatar que se tratava de autores que 

os membros da CEI tinham contato regular: Balandier e mesmo Lévy-Bruhl são citados 

em alguns dos ensaios publicados pela Mensagem neste período856. Pela relação de novas 

aquisições da Seção da Biblioteca, sabe-se que Afrique Ambiguë, obra de Georges 

Balandier, foi adquirida para compor o acervo857, porém a ausência de dados não permite 

afirmar o mesmo em relação aos demais títulos.  

Dotada de verba orçamentária como as demais seções da Casa, a SEU também 

adquiria publicações. Mostra disso é o pedido de compra realizado com a Seção da 

Biblioteca endereçado à Livraria Morais858. A escolha da livraria revela como a 

Conspiração da Sé ampliou a rede de contatos da CEI entre os setores de oposição ao 

regime, dado ignorado pela historiografia. Seu proprietário, António Alçada Baptista, 

escritor e advogado, foi um católico progressista engajado na campanha de Humberto 

Delgado e amigo de Jorge de Sena, intelectual próximo à CEI859.  

Entre os títulos do pedido860, constam periódicos e publicações da UNESCO, 

números da coleção Que sais je? e da revista Présence Africaine.  Já entre os livros, 

destaca-se La Philosophie Bantoue de Placide Tempels, obra clássica do franciscano 

belga que a partir de registros etnográficos no Congo procura dar contornos a uma 

 
856 Luís Barreto citou Sociologie Actuelle de l’Afrique Noire (1955) em uma intervenção no início de um 

sarau de poesia publicada na Mensagem. Vide: BARRETO, Luís. “Sem título”. In: Mensagem. a. I, no. 6, 

s/m 1958, pp. 32-33. Fernando Mourão cita Lévy-Bruhl, sem entretanto identificar a obra: “É o que Levy-

Bruhl nos diz na Lei da participação ‘o negro não atua só, mas integrado no complexo coletivo’”. 

MOURÃO, Fernando. “Breve apontamento sobre a ‘Viragem’ de Castro Soromenho”. In: Mensagem, a. II, 

no.3, p. 7.  
857 Sobre a Seção da Biblioteca, deve ser conferido o capítulo anterior. 
858 FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.003. 
859 Nos anos vindouros, a Livraria Morais se tornou um ponto de referência para a oposição ao regime. 

Sobre a Livraria Morais, vide: SILVA, Flamarion Maués Pelúcio. Livros tomam partido: a edição política 

em Portugal, 1968-80. 624 f. Tese (Doutorado em História Social). Universidade de São Paulo. Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, fl. 316-317. 
860 FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.003. 
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filosofia bantu e L'an V de la révolution algérienne de Frantz Fanon, que aborda como a 

dinâmica das relações coloniais na Argélia se estabelece na situação das mulheres, dos 

atendimentos médicos prestados em clínicas e hospitais, entre outros. Cabe assinalar que 

o livro de Fanon, figura incontornável de sua época, foi a primeira obra assinada por um 

pensador da situação revolucionária na África que a CEI procurou adquirir861.  

 

Tendo abordado o repertório bibliográfico destacado pela SEU, é chegado o 

momento de indagar como essas leituras foram apropriadas pelos membros da seção. Para 

tal intento, serão abordadas as atividades internas da seção e exemplos de ensaios 

produzidos pelos seus membros. 

Parte importante da dinâmica de estudos da SEU eram os seminários. Neste 

quesito, Fernando Mourão seguiu o que foi anunciado no programa eleitoral da gestão em 

vigência: adotou o Plano de trabalho estipulado sob a direção de Lúcio Lara, realizando 

algumas mudanças. Deste modo, no item “3) A situação jurídica e administrativa actual” 

foram suprimidos os estudos acerca da colonização holandesa e substituído por 

“Organização Internacional do Trabalho e os movimentos sindicalistas em África”; no 

item “4) Problemas económicos” foi acrescentada a abordagem dos “Recursos naturais” 

e no ponto “5) Problemas sociais” foram agregados os “Movimento associativos: 

religiosos, de classe e cooperativista”862. A partir deste tímida porém significativa 

remodelação, o Plano de Estudos reforçava a ênfase em questões de ordem econômica e 

acerca da organização e exploração do trabalho em África. 

As dinâmicas de trabalho e estudo sobre os temas do programa continuaram 

seguindo o modelo anterior: eram designados responsáveis por apresentar cada um dos 

temas, que deveria realizar uma abordagem tão abrangente quanto possível do assunto. O 

único seminário documentado ministrado na SEU entre 1958 e 1960 segue o modelo 

descrito: munido de dados estatísticos e registros históricos, Daniel Almada realizou uma 

exposição panorâmica sobre “O ensino em Cabo Verde”, que era encerrada comparando 

a situação do arquipélago com outros territórios em África863. Após a apresentação, 

começavam os debates. Neste regime de estudos, os seminários eram espaços de 

formação e aquisição de conhecimento, com o intuito de fornecer substratos para que 

 
861 A lista com os pedidos de compras à Livraria Morais está nos Anexos. 
862 Mensagem. a. III, no. 1, janeiro de 1960. 
863 ALMADA, Daniel. “O ensino em Cabo Verde”. In: Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril de 1960, pp. 

19-24. Consta na publicação: “Palestra proferida em 10/03/960 no seminário da Seção de Estudos 

Ultramarinos”.  
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adiante pudessem ser produzidas reflexões sobre determinado tema, publicadas na 

Mensagem em forma de ensaios. 

Os ensaios são um espaço privilegiado para se observar como leituras com 

diferentes tônicas e as discussões realizadas pelos membros da SEU tomavam corpo na 

configuração de novos olhares sobre o espaço colonial. Cabe o adendo de que nem todos 

os ensaios que versavam sobre temas de ciências humanas publicados na Mensagem neste 

período eram assinados pelos membros da SEU, fator que auxilia a perceber um fio 

condutor que perpassa as publicações dos indivíduos que colaboraram de forma regular 

com a seção. Mesmo com a heterogeneidade dos temas tratados, as marcas de formação 

e a especificidade do olhar de cada autor, de modo mais ou menos explícito, seus escritos 

salientavam como o contato colonial enseja relações de natureza assimétrica, marcadas 

pela subjugação social, econômica cultural do colonizado e perpetuada pelos arranjos do 

colonialismo.  Os ensaios “Aspectos da Geografia Física das regiões intertropicais. O 

caso de África” de José Valadares, “Indígenas e Educação” de Henrique Carreira e 

“Bilinguismo em Cabo Verde” de Gabriel Mariano, publicados na Mensagem 

respectivamente em 1958, 1959 e 1960, tomados aqui como exemplos de ensaios 

produzidos por membros da SEU.  

Em “Aspectos da Geografia Física das regiões intertropicais. O caso de África”864, 

José Valadares procura recobrir os aspectos morfológicos e a paisagem do continente 

africano, tratando das formações desérticas, das bacias hidrográficas, dos regimes de 

chuvas e das florestas, desenhando um cenário marcado pela diversidade. Quando se 

detém sobre os tipos de solos e o seu trato pelos grupos originários, sua explanação ganha 

um tom crítico em relação a maneira preconceituosa como os europeus relatavam as 

técnicas de uso dos solos empreendidas pelas populações locais: 

Sob o ponto de vista da técnica cultural propriamente dita, a mobilização superficial que os povos 

tropicais faziam quando da chegada dos europeus a essas paragens, era ditada pela experiência que 

seus antepassados lhes haviam legado, e que hoje os técnicos reconhecem ser uma das maneiras 

de impedir à rápida laterização dos solos, e não devido à “preguiça natural” que os europeus 

atribuíam a esses povos865.  

 

 
864 VALADARES, José. “Aspectos da Geografia Física das regiões intertropicais. O caso de África”. In: 

Mensagem. a. I, no. 6, outubro de 1958, pp. 21-25 
865 VALADARES, José. “Aspectos da Geografia Física das regiões intertropicais. O caso de África”. In: 

Mensagem. a. I, no. 6, outubro de 1958, p. 23. 
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José Valadares ainda assinala como a dinâmica capitalista trazida pelo 

colonialismo trouxe consequências para o uso e aproveitamento do solo, com impactos 

que o empobreceram. Por isso, o autor assinala: “Toda a modificação a fazer-se nas 

técnicas culturais locais deve ser bem estudadas para não se esterilizarem extensões que 

nunca mais poderão voltar a produzir”866. 

Já em “Indígenas e Educação”, assinado por Henrique Carreira, o acento recaí 

sobre outros temas como o próprio título sugere867. Valendo-se de estatísticas do Anuário 

Estatístico de Angola que demonstravam que cerca de 3% da população indígena tinha 

acesso ao ensino e das especificações da legislação colonial portuguesa contidas no 

“Estatuto dos Indígenas”, o ensaio sustenta como os entraves burocráticos criados pelo 

regime colonial impediam que a população considerada “indígena” tivesse acesso ao 

ensino formal nos moldes metropolitanos, ficando relegada ao “ensino elementar”, 

demonstrando o ponto falho deste arranjo: 

 

(...) a educação elementar prepara-os exclusivamente para os trabalhos manuais, porquanto não 

lhes proporciona os estímulos necessários para uma vontade de qualificação política, e nessa 

ordem das ideias, o “indigenato”, que deveria constituir um estado provisório, tende a estabilizar-

se (...)868.  

 

Esse cenário é percebido por Henrique Carreira como permanência dentro do 

sistema colonial, aprofundada ainda mais pela adoção exclusiva da língua portuguesa nos 

estabelecimentos de ensino, em detrimento das línguas maternas, fator que constituí uma 

barreira para o ensino deste grupo. O ensaio contém suas ambivalências, como outros 

tantos produzidos do período: em determinada passagem sobre a adoção do bilinguismo 

nos estabelecimentos de ensino, o autor se refere aos indígenas como uma “população 

inculta e incivilizada”869. Sem desconsiderar tal elemento, cabe salientar que este não é o 

tom que predomina em suas linhas. 

O último dos três ensaios aqui destacados, “Bilinguismo em Cabo Verde” de 

Gabriel Mariano870, versa também sobre a questão da língua - o crioulo de Cabo Verde – 

 
866 VALADARES, José. “Aspectos da Geografia Física das regiões intertropicais. O caso de África”. In: 

Mensagem. a. I, no. 6, outubro de 1958, p.24. 
867 O autor assinou a sua alcunha, “Yko” Carreira. Cf.: CARREIRA, Yko. “Indígenas e educação”. In: 

Mensagem. a. II, no. 3, p. 34-37. 
868 CARREIRA, Yko. “Indígenas e educação”. In: Mensagem. a. II, no. 3, p. 35. 
869 CARREIRA, Yko. “Indígenas e educação”. In: Mensagem. a. II, no. 3, p. 37. 
870 Esse ensaio extenso foi dividido e publicado ao longo de três números da Mensagem: MARIANO, 

Gabriel. “O bilinguismo em Cabo Verde - Introdução”. In: Mensagem. a. III, no. 2, fevereiro de 1960, pp. 
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em um registro distinto do ensaio de Henrique Carreira. Arquitetado sobre um léxico que 

denota sua formação marxista nos círculos mais radicalizados do MUD Juvenil871, o autor 

demonstra como a adoção ou rejeição do crioulo no cotidiano das ilhas é um fator que 

combina uma série de particularidades, que vão desde relação estabelecida entre os 

indivíduos em diálogo, até o grau de solenidade que se quer dar ao tema enunciado. 

Apesar das múltiplas variáveis, é colocado como regra o estranhamento quando 

indivíduos tidos como “civilizados” – e, portanto, mais abastados - se expressavam em 

crioulo fluente, do mesmo modo que o autor afirma que é visto com naturalidade e até 

presumível que a população mais pobre não falasse o português. Essas marcas da 

diferença que articulam língua e status social, são apresentadas como tendo em sua 

origem a escravatura, precedida pelo enraizamento do colonialismo, do qual o autor faz 

questão de enfatizar dois pontos primordiais para esta clivagem: “1 - Subordinação 

integral do grupo colonizado ao grupo colonizador. 2 - Criação de superestruturas da 

exclusiva responsabilidade e em benefício da cultura do grupo colonizador”872. Essas 

duas diretrizes enveredam ao longo da sua exposição para caracterizar a adoção exclusiva 

da língua portuguesa nas escolas como um espaço em torno do qual essas assimetrias se 

redobram. O autor também aborda a adoção da língua portuguesa e da grafia em norma 

culta como um recurso das elites locais de se aproximarem da cultura do colonizador, 

fator de status quo nas sociedades coloniais. 

Tratados alguns exemplos de ensaios produzidos pelos membros da SEU, cabe 

indagar se a percepção latente comum a estes autores, - qual seja, a de que o colonialismo 

se desenvolvia sobre uma base de relações assimétricas, caracterizada pela condição de 

subjugação do colonizado a partir de dispositivos da situação colonial – estaria 

relacionada às trocas, leituras e discussões estabelecidos no espaço da seção, ou ainda se 

seria uma percepção disseminada entre os sócios da CEI em decorrência das 

transformações em trânsito na conjuntura do Sul, clima que era corroborado pelas 

atividades e opções da gestão eleita para direção da CEI em 1960. Sem perder de vista 

que cada caso comporta suas especificidades e que a percepção assinalada poderia trilhar 

diferentes caminhos, se os ensaios de ciências humanas publicados na Mensagem entre 

 
8-11; MARIANO, Gabriel. “O bilinguismo em Cabo Verde II”. In: Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril 

de 1960, pp. 41-42; MARIANO, Gabriel. “O bilinguismo e a estrutura econômica-social”. In: Mensagem. 

a. III, no. 5-6, maio-junho de 1960, pp. 33-37. 
871 Expressa em termos como “superestrutura”, “classe”, “infraestrutura”, entre outros. 
872 MARIANO, Gabriel. “O bilinguismo em Cabo Verde - Introdução”. In: Mensagem. a. III, no. 2, 

fevereiro de 1960, p. 8. 
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1958 e 1960 forem tomados como veículo de expressão de leitura da realidade colonial, 

a distinção entre a sensibilidade daqueles que participaram da SEU e dos que não 

frequentaram os seus círculos ganha contornos mais nítidos.  

Exemplo disso pode ser constatado em “Contactos Inter-raciais” de Domingos 

Arouca, originário de Moçambique, publicado na Mensagem em 1959. O ensaio é 

iniciado discutindo o uso do termo “raça”, com a advertência do autor de que, embora 

fosse mais corrente na altura empregar o termo “etnia”, ele optava por “raça” tal como 

sinalizado na definição formulada pela UNESCO:  

 

3- Uma raça biologicamente falando, pode, por isso, definir-se como um grupo entre aqueles que 

constituem a espécie Homo Sapiens. (...) em virtude de barreiras que mais ou menos os isolaram 

no passado, exibem certas diferenças básicas, resultantes das particularidades da sua história 

biológica. Representam variações de um mesmo tema873.  

 

Ressaltado este ponto, Domingos Arouca passou a discussão acerca da “influência 

da dieta do branco e do negro” a partir do estudo de “Bigwood e Trolli” acerca da 

alimentação no Congo Belga874. Conta o sócio da CEI que, de acordo com os autores da 

investigação, nas circunscrições da cidade ocorria o contato forçoso da população local - 

antes habituada a comer milhete, mandioca, sorgo, batata-doce, entre outros alimentos de 

cultivo local – com a dieta europeia trazida pelo colonizador. Daí “que surgem as 

primeiras carências que agravando-se os dizimam em massa”, fator que teria contribuído 

para levar a uma queda de 50% da população naquele território875. Domingos Arouca 

mostra-se reticente quanto ao papel que a mudança na alimentação trazida pelo choque 

do contato colonial desempenharia nesse quadro, concluindo suas considerações 

salientando que seria devido “procurar as causas dessa diminuição populacional em 

outros fenómenos, - como a vida febril e intensa das cidades, o ar viciado, as doenças 

próprias das cidades e ainda a própria emigração”876. O que se depreende pelo percurso 

da exposição é que o argumento de Domingos Arouca visava refutar a ideia de 

inadequação da dieta, a partir do postulado da UNESCO de que as “raças” são “variações 

 
873 Trata-se da “Primeira declaração sobre raça” proclamada pela UNESCO em 18 de julho de 1950, por 

ocasião da 5ª. Sessão da Conferência Geral da UNESCO. Vide: UNESCO apud AROUCA, Domingos. 

“Contactos Inter-raciais”. In: Mensagem. a. II, no. 2, fevereiro de 1959, p. 8. 
874 O estudo é citado apenas como consta no corpo do texto, porém foi identificado que se trata da seguinte 

obra: BIGWOOD, Edouard; TROLLI, Giovanni. Probléme de l’alimentation au Congo Belge. Paris: 

Travaux Publics, 1937. 
875 AROUCA, Domingos. “Contactos Inter-raciais”. In: Mensagem. a. II, no. 2, fevereiro de 1959, p. 10 
876 Idem. 
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do mesmo tema”, sugerindo a fragilidade do argumento Bigwood e Trolli. Porém, cabe 

ressaltar que o autor não aponta o colonialismo ou os fossos por ele cavado por este 

sistema entre as causas do acréscimo nas taxas de mortalidade da população local, sem se 

dar conta que a dinâmica imposta às cidades no Congo Belga estava localizada neste 

processo.  

4.12 A Seção de Estudos Ultramarinos no núcleo de um projeto para a CEI (1958-

1960) 

 O presente capítulo abordou como sócios de Angola conotados com o PCP e com 

o MAC propuseram diferentes projetos ao assumirem a Direção da CEI, após a reabertura 

da Casa. O primeiro, fruto da gestão de Fernando Vaz e David Bernardino (1958), gerido 

nos ecos do Decreto Lei 40.900, procurava engajar a CEI no movimento estudantil 

nacional, que começava a adquirir, na altura, traços do sindicalismo estudantil877. O 

segundo projeto, posto em vigência na Direção que esteve à frente da CEI em 1960, com 

César Monteiro/Gentil Viana e Edmundo Rocha na presidência, se definiu pelo fomento 

ao conhecimento da realidade social e da cultura no espaço colonial, tema que estava no 

escopo das atividades desenvolvidas pela SEU e afinado com os nacionalismos 

anticoloniais que despontavam na África e na Ásia. Em suma, ao passo que o primeiro 

projeto localizava a CEI na oposição ao regime na metrópole, o segundo olhava para o 

Sul a partir de uma leitura anticolonial. É mister ressaltar que a orientação destes projetos 

não significou o descarte dos outros temas: assim, a gestão de Fernando Vaz e David 

Bernardino apoiou a criação da SEU, ao passo que a de César Monteiro/Gentil Viana e 

Edmundo Rocha endossavam a necessidade de fomentar as relações com a RIA. 

Tampouco as diferenças entre os projetos significavam a ausência de contato entre os 

sócios conotados com o PCP e o MAC, apesar das diferenças. Prova disto é que José 

Bernardino representou a Casa na RIA durante a gestão da Direção de 1960.  

 O projeto levado a cabo pela Direção de 1960 teve mais êxito nas suas realizações 

e parece ter conseguido mobilizar mais apoios no interior da Casa porque sua tônica recaía 

sobre o panorama político, econômico, social e cultural dos continentes de origem dos 

sócios para além das lentes do regime. Neste sentido, a SEU desempenhou um papel 

central promovendo debates e atividades, coligindo dados estatísticos, redigindo notas e 

 
877 Sobre o tema conferir o Capítulo 6. 
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índices bibliográficos e elaborando relações de compras de livros, além das suas 

atividades internas. 

Porém, entre os pontos que este capítulo procurou demonstrar é que mesmo tendo 

construído um ponto de apoio decisivo para a Direção de 1960, a SEU em si foi um 

pequeno núcleo de estudos e ideias anticoloniais no interior da CEI ao longo do período 

abordado. Inaugurada como um espaço de estudo no campo das ciências sociais acerca 

de África e Ásia, a seção passou a atrair sócios de diferentes províncias interessados em 

ampliar o seu repertório de conhecimentos acerca das geografias subjugadas pelo 

colonialismo.  

Composta por jovens intelectuais provenientes do espaço colonial, que na 

metrópole entraram em contato com leituras marxistas e práticas políticas comunistas, a 

SEU foi o local da descoberta de autores que expunham a violência e as desigualdades do 

colonialismo, fornecendo novos instrumentos para a interpretação dos processos em curso 

e da renovação das questões e debates em suas geografias eleitas. No microcosmo da 

Casa, a SEU foi o lugar da “teoria” e seus membros cumpriram o papel de intelectuais 

mediadores. Foi teoria, como já afirmado, ao oferecer novas referências, propor outros 

olhares e ter conformado, resguardadas as especificidades, uma leitura comum sobre o 

espaço colonial, com acento nas assimetrias e nas formas de violência que pautavam as 

relações entre colonizador e colonizado no sistema colonial. Localizar este conjunto de 

ideias no espaço social e cultural da CEI importa: os subsídios conferidos para a Casa 

pelo regime tornavam possível adquirir bibliografia para atividades internas da seção e a 

posição de posição de Diretor da SEU abriu caminho para Fernando Mourão conseguir 

dados estatísticos, publicações e filmes junto às representações diplomáticas. Os 

membros da SEU atuavam como intelectuais mediadores ao se apropriarem 

criativamente878 das leituras e dados arrolados dando origem a novos conteúdos 

transmitidos em reuniões internas e em atividades abertas, assim como na produção de 

ensaios publicados na Mensagem. 

Ao longo do ano de 1960, a PIDE constatou movimentações incomuns, que de 

alguma forma conduziam à CEI. Habituada a investigar as ligações dos membros da 

 
878 Aqui são articuladas as noções de “intelectuais criadores e mediadores” de Jean-François Sirinelli e de 

“apropriação criativa” de Edward Said, apresentadas na Introdução. Cf.: SIRINELLI, Jean-François. “Os 

intelectuais”. RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, pp. 

242-243; SAID, Edward. “Reconsiderando a teoria itinerante”. SANCHES, Manuela Ribeiro (org.). 

Deslocalizar a Europa. Antropologia, arte, literatura e história na pós-colonialidade. Lisboa: Edições 

Cotovia, 2005, pp. 25-42. 
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associação com o MUD Juvenil e com o PCP, reproduzindo o padrão de atividade 

“subversiva” da Casa no início da década e, principalmente, buscando combater a 

“ameaça comunista”, ao longo daquele ano multiplicaram-se os casos de denúncias sem 

identificação que envolviam de alguma forma a CEI na distribuição de propaganda dos 

movimentos de libertação879. Em 28 de novembro foi interceptado nos correios, com o 

carimbo de Coimbra, um panfleto de nome “Mensagem ao Povo Português” assinado por 

“Estudantes Universitários Representando as Colónias de: Angola - Cabo Verde – Guiné 

– Moçambique – S. Tomé e Príncipe”880. Entre os pontos reivindicados, estava o 

“Reconhecimento solene e imediato do direito dos povos das colónias africanas de 

Portugal à autodeterminação”881. 

O conhecimento do material por parte da PIDE acarretou a imposição de uma nova 

comissão administrativa à CEI, através de uma portaria conjunta do ministério do 

ultramar e do ministério da educação nacional, publicada em 30 de dezembro de 1960882. 

Valendo-se de desavenças decorridas ao longo daquele ano entre a sede e a delegação de 

Coimbra, entre outros motivos, em decorrência das contas da associação, a PIDE alegou 

irregularidades na repartição das verbas como o motivo que levou à nova suspensão da 

gerência estudantil na Casa. A delegação do Porto foi encerrada permanentemente por 

não ter sido encontrada “pessoa de confiança” para se responsabilizar pela sua comissão 

administrativa883. Era o fim de mais uma fase da história da CEI. 

A partir de 1961, o núcleo de sócios da CEI que compôs a SEU se desagregou 

frente às novas urgências que se deflagraram mediante o início da luta de libertação em 

Angola e perseguições da PIDE, tema do próximo capítulo. Por fim, se dezembro de 1960 

trouxe à CEI o revés de mais uma comissão administrativa, o “ano da África” reservava 

o seu trunfo final: entre 14 e 15 de dezembro, a XV Assembleia Geral da ONU votou as 

resoluções 1514, 1541 e 1542, que levaram a condenação do colonialismo português em 

 
879 A vigilância da PIDE sobre a CEI em 1960 será abordada no capítulo seguinte. 
880 De acordo com Aida Freudenthal, a autoria do panfleto é desconhecida. FREUDENTHAL, Aida. “Um 

olhar sobre a CEI nos Arquivos de Salazar e da PIDE”. In: ROSINHA, Maria do Rosário; 

FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 

169. 
881 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fls. 51-54. 
882 A portaria foi expedida em 28 de dezembro de 1960 e publicada em 30 de dezembro de 1960. Diário do 

Governo, no. 303, 2ª. Série, 30 de dezembro de 1960, p. 8791. 
883 Relatório confidencial do Inspetor-Adjunto Barreto Sacchetti, em 09/01/1961. ANTT, PIDE/DGS, SC, 

SR 329/46, UI 2538, fls. 178-181.  
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África e Ásia, trazendo o tema para o centro do debate internacional884. No palco da CEI, 

as cortinas se fechavam. Para os jovens intelectuais de Angola, tinha início um novo ato. 

 

 

 

 

  

 
884 SANTOS, Aurora Almada e. “Uma Questão Prioritária: 1961-1962” In: A Organização das Nações 

Unidas e a Questão Colonial Portuguesa: 1961-1970. 437f. Tese. (Doutorado em História Contemporânea). 

Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Instituto de História 

Contemporânea. 2014, pp. 52-103. 
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Capítulo 5: As janelas. Os sócios de Angola e as redes de apoio transnacionais no 

contexto da eclosão da guerra colonial (1961) 

 

 Entre março e abril de 1961, um grupo de estudantes finalistas do Liceu Salvador 

Correia e da Escola Técnica de Luanda realizaram uma visita à Lisboa, ocasião que 

mereceu recepção e discursos de autoridades do primeiro escalão do governo, com direito 

a fotografias para eternizar estes momentos no Boletim Geral do Ultramar. O Presidente 

da República Américo Tomás dirigiu palavras vigorosas aos jovens: desejou “que da 

vossa vinda ao Continente levem as melhores recordações e a certeza de que qualquer 

que seja a terra que pisem ela é tão portuguesa como a terra de Angola, de onde 

vieram”885. Por vezes, lembrar aquilo deveria ser óbvio remete ao seu avesso. A fala de 

Sua Excelência e das demais autoridades do regime traziam à tona o que se tentava a todo 

custo solapar: o vulto da guerra que se estendia sobre Angola. 

Aproveitando a ocasião da visita à capital portuguesa, os rapazes e raparigas 

visitaram a Cidade Universitária, o Castelo de São Jorge e chegaram a ir à Belém. 

Finalistas como eram, era esperado que a CEI fosse um ponto de parada obrigatório, haja 

vista que em breve teriam condições de se candidatarem à universidade. Entretanto, 

nenhuma menção à Casa foi feita nos registros oficiais886. Gerida pela comissão 

administrativa imposta pelo regime em dezembro do ano anterior, no disruptivo ano de 

1961, as ações dos sócios de Angola levadas à cabo a partir dos contatos estabelecidos no 

seio da associação seguiram no sentido oposto das palavras de Américo Tomás.  

 Neste capítulo serão apresentadas as articulações transnacionais dos sócios da CEI 

para fazer frente à imposição da comissão administrativa, mas sobretudo, para buscar 

alternativas para fugir de Portugal diante do contexto de eclosão da guerra em Angola, 

levando em conta as dinâmicas dos movimentos unitaristas, nacionalistas e foros 

internacionais de estudantes. Mais uma vez, vale a ressalva que o intuito não é esgotar o 

tema, mas apresentar as tramas em torno de novos caminhos em meio a nova conjuntura 

que se impunha na história do colonialismo português em África.  

 
885 Boletim Geral do Ultramar, a. XXXVII, nos. 429-430, março-abril de 1961, p. 233 
886 Idem. 
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5.1 A II Conferência de Solidariedade dos Povos Africanos (Túnis, 1960): do MAC 

à FRAIN, da Europa à África 

Em janeiro de 1960, desembarcavam em Túnis para a II Conferência de 

Solidariedade dos Povos Africanos887 Lúcio Lara e Viriato da Cruz, provindos da 

Alemanha; Amílcar Cabral seguiu viagem desde Portugal e Hugo de Menezes saiu de 

Conacry, onde estava estabelecido. Mário Pinto de Andrade e Marcelino dos Santos não 

tiveram meios para comparecer ao evento888. 

No percurso histórico dos movimentos de libertação de Angola, a II Conferência 

de Solidariedade dos Povos Africanos assinalou um marco fundamental: nela, o 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) foi apresentado publicamente pela 

primeira vez como um movimento nacional. As interpretações sobre porque isto teria 

ocorrido em Túnis se valem de diferentes argumentos. Edmundo Rocha ressalta que a 

Conferência exigia que os credenciados fossem dirigentes de movimentos políticos 

nacionais, daí a necessidade de se apresentarem em nome do MPLA, e não do Movimento 

Anticolonial (MAC)889. Já Marcelo Bittencourt assinala como ponto decisivo o 

reencontro com Frantz Fanon em Túnis, pouco antes da ocasião da Conferência, que, 

segundo sua avaliação, “não poderia ser pior. Fanon voltaria a insistir na necessidade de 

penetração em território africano e nacionalização da luta. O recado seria completado ao 

destacar, para os militantes do MAC, a atuação de Holden Roberto”890. Assim, sob 

urgência de se legitimar e afirmar entre os demais dirigentes africanos presentes no 

evento, Lúcio Lara e Viriato da Cruz teriam se inscrito como dirigentes do MPLA.  

Antes de seguir com a explanação, é preciso tratar do movimento nacionalista 

liderado por Holden Roberto, a União das Populações de Angola (UPA). Fundado em 

1958, a partir da reestruturação política da União das Populações do Norte de Angola 

(UPNA), a UPA foi um movimento fundado por bakongos instalados em Léopoldville 

(Congo) que buscava alcançar a independência de Angola sob o prisma político do 

republicanismo e da democracia. Formada em uma região de importante atuação 

protestante e em diálogo com o mais importante movimento do protestantismo negro nos 

 
887 O evento também ficou conhecido como II Conferência Panafricana de Túnis ou simplesmente 

Conferência de Túnis. 
888 ROCHA, Edmundo. Angola - Contribuição ao Estudo da Génese do Nacionalismo Moderno Angolano 

(período 1950-1964). Lisboa: Dinalivro, 2ª. Edição revista e corrigida, 2009, p. 153-159. 
889 Idem. 
890 BITTENCOURT, Marcelo. “A criação do MPLA”. Estudos Afro-Asiáticos. n 32, dezembro/1997, p. 

194. 
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Estados Unidos, o American Comittee on Africa (ACOA), a partir do contato com a ideias 

de Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah e Franz Fanon, em 1960, a UPA defendeu um 

programa político baseado na compreensão e no entendimento entre a população de 

Angola estabelecida no Congo, o desenvolvimento do nacionalismo, a luta pela 

independência de Angola e o endosso à unidade africana891. Assim, Holden Roberto e os 

dirigentes da UPA provinham de um meio social, político e geográfico muito distinto dos 

líderes do MPLA que passaram pela CEI. 

Seja por um ou outro motivo, a Conferência de Túnis assinalou a primeira 

manifestação pública de dois partidos nacionais de países africanos sob dominação 

colonial portuguesa que tinha entre os seus fundadores antigos sócios da CEI: além do 

MPLA, esteve presente o Partido Africano para a Independência (PAI), representado por 

Amílcar Cabral. Ademais, assinalou uma virada na “dinâmica unitarista” dos movimentos 

de libertação que, a partir de então, começavam a adquirir contornos mais definidos: o 

MAC passou a dar lugar para a Frente Revolucionária Africana para a Independência 

Nacional dos Povos sob Domínio Português (FRAIN), um organismo de coordenação 

internacional e solidariedade na luta contra o colonialismo português. Em síntese, a 

FRAIN era um espaço de apoio mútuo e coalização de forças dos antigos membros do 

MAC nos foros internacionais, ao passo que a luta de libertação em cada uma das 

províncias passava a ser travada pelos representantes dos respectivos movimentos de 

libertação nacional. Seu principal objetivo, tal como firmado na “Carta da Frente 

Revolucionária Africana para a Independência Nacional dos Povos sob Domínio 

Português (FRAIN)”, era “a conquista imediata de Independência Nacional dos países 

africanos sob dominação colonial portuguesa e a liquidação total do colonialismo 

português em África”892.  

A partir da intermediação de Franz Fanon e Amílcar Cabral, Holden Roberto 

(UPA), concordou em se reunir com os dirigentes do MPLA e do PAI. O resultado deste 

encontro foi a assinatura, em 31 de janeiro de 1960, da “Declaração de Compromisso” de 

unidade na luta contra o colonialismo português, documento assinado no último dia do 

evento, responsável por integrar a UPA na FRAIN893. O documento reafirmava a tônica 

 
891 ROCHA, Edmundo. Angola – Contribuição...Op. Cit, p. 135-140. 
892 O documento data de 28 de janeiro de 1960. “Carta da FRAIN”, 1960, FMS, DAC – Documentos 

Amílcar Cabral. Disponível em: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07058.017.004#!1 , 

Consultado em: 29/05/2019. 
893 “Declaração de Compromisso entre o MPLA, UPA, PAI e FRAIN”, 1960, FMS, DAC – Documentos 

Amílcar Cabral. Disponível em: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07058.017.015 , Consultado 

em 29/05/2019. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07058.017.004#!1
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07058.017.015
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da organização na luta contra o colonialismo português, sustentando a necessidade de 

arquitetar um plano de ação com resoluções concretas, com vistas a conduzir os “novos 

povos à independência no mais breve espaço de tempo”. Assinalava ainda a autonomia 

de cada um dos movimentos signatários quanto à “personalidade” e “doutrina”, coerentes 

com as características de uma frente. A cláusula mais extensa dizia respeito à adesão da 

UPA à FRAIN, sendo que no final do documento era assegurado o direito “propor sua 

alteração”. O conteúdo era assinado por Abel Djassi (Amílcar Cabral), pelo PAI e pela 

FRAIN; Hugo de Menezes, em nome da FRAIN; José Guilmor (Holden Roberto) pela 

UPA, além de Lúcio Lara e Viriato da Cruz, como representantes do MPLA e da 

FRAIN894. Pela primeira vez, todos os dirigentes de movimentos nacionalista de Angola 

reconhecidos em escala internacional somavam forças contra o colonialismo português. 

Para a luta de libertação em Angola, a criação da FRAIN também corresponde a 

uma nova fase dos movimentos unitaristas. Diferente da estruturação interna do MAC, na 

qual seus integrantes estavam organizados a partir da oposição ao estado colonial 

português, na FRAIN passavam a constar como dirigentes de partidos e movimentos 

nacionais atuando na divulgação dos desmandos do colonialismo português no cenário 

internacional, o que lhes conferia mais legitimidade no plano internacional.  

Sobre a extinção do MAC, vale ressaltar alguns pontos. Ao longo do ano anterior, 

a intensa troca de correspondências entre dirigentes do MAC demonstra a incessante 

busca por apoios nos foros internacionais a fim de conseguir avançar na construção da 

luta contra o colonialismo português. Passadas décadas, Hugo de Menezes expressou o 

seu descontentamento com as limitações da organização, que avaliou como “de vago 

conteúdo, estando em toda parte, mas sem estar em parte alguma. Era uma ‘Casa dos 

Estudantes [do Império]’, ... (sic) sem casa”895. Em boa medida, tal situação se devia ao 

modo subterrâneo como eram obrigados a se organizar na Europa, onde a PIDE estendia 

os seus tentáculos.  

Neste sentido, as transformações firmadas nas estratégias de luta também 

operaram uma mudança da maior importância: o estabelecimento dos dirigentes do 

MPLA, do PAI e do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe (CLSTP)896 na Guiné 

 
894 Idem.  
895 MENEZES, Hugo Azancot de. Percursos da luta de libertação nacional. Viagem ao interior do MPLA. 

Memórias pessoais. Lisboa: Nova Vega, 2017, p. 102. 
896 O CLSTP foi fundado em 1960, no exílio, como um movimento nacionalista de São Tomé e Príncipe. 

Entre seus fundadores estiveram Miguel Trovoada, Francisco José Tenreiro, Carlos Graça e Manuel Pinto 

da Costa. Em 1972, o CLSTP deu lugar ao Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP). 
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Conacry. Após viver por algum tempo em Londres, Hugo de Menezes, dispondo de uma 

significativa rede de contatos, ofereceu os seus serviços como médico, mudando-se para 

a capital Conacry onde foi trabalhar em um hospital. Graças à sua articulação com as 

autoridades locais, conseguiu que os dirigentes do MPLA e do PAI também se 

instalassem na cidade, mudança que foi acordada durante a Conferência de Túnis. A ida 

à Conacry sagrou um ponto de virada de grande importância: o regresso à África, o que 

corroborou para a afirmação destes movimentos de libertação junto às nações, aos 

políticos e intelectuais africanos897. 

Na Conferência de Túnis também foi aprovada a “Resolution sur les Colonies 

Portugaises” condenando a política repressiva do estado colonial português, que recaía 

sobre os movimentos nacionalistas em Angola, anunciando que o governo português se 

preparava para uma guerra no território; reafirmava o direito das populações dos 

territórios sob dominação colonial portuguesa à independência e apelava à solidariedade 

incondicional dos demais países africanos à causa; exigia a libertação imediata dos 

prisioneiros políticos naqueles territórios; fazia um apelo à nações que participaram do 

evento a organizarem uma jornada de solidariedade aos territórios sob dominação 

colonial portuguesa ainda naquele ano e, por fim, fazia um apelo a Comissão Especial 

das Nações Unidas para que fosse realizado um estudo sobre a questão dos territórios não 

autônomos898. 1960 reservava importantes resoluções sobre este último ponto, com 

desdobramentos decisivos para a luta de libertação dos territórios sobre dominação 

colonial portuguesa e, em especial, para Angola.  

 

5.2 Da FRAIN à CONCP: a consolidação da “dinâmica unitarista” 

Apesar do número reduzido de estudos que versam com maior aprofundamento 

acerca das organizações unitaristas que abrangeram o espaço sob dominação colonial 

portuguesa, nomeadamente sobre a FRAIN, em decorrência da sua efêmera duração, faz-

se necessário traçar algumas considerações a seu respeito. Antes disso, vale ressaltar que, 

no caso de Angola, tais organizações costumam ser assinaladas em estudos que tratam 

dos movimentos nacionalistas, tratando do seu papel na divulgação dos desmandos do 

colonialismo português e na afirmação independentista dos territórios que compunham 

 
897 MENEZES, Hugo Azancot de. Percursos da luta...Op. Cit, p. 102-106. 
898 “Resolução da II Conferência dos Povos Africanos sobre as Colônias Portuguesas”, 1960, FMS, DAC 

– Documentos Amílcar Cabral. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07196.154.040 , Consultado em: 29/05/2019.  

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07196.154.040
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os movimentos unitaristas899. Diante do discurso lusotropicalista do Estado Novo que 

sustentava contatos harmoniosos com as chamadas “populações dos trópicos”, os 

movimentos unitaristas procuravam tornar público o caráter de violência e desmando da 

presença colonial portuguesa. 

Ao longo de 1960, a FRAIN levou a cabo iniciativas notáveis para chamar a 

atenção da comunidade internacional sobre a situação dos territórios sob dominação 

colonial portuguesa. Em março daquele ano, em uma visita à Londres, Amílcar Cabral 

enviou um pedido ao Comitê das Organizações Africanas solicitando a adesão da FRAIN 

entre os seus membros900. À mesma organização endereçou um apelo informando a 

situação dos presos políticos em Angola referente ao Processo dos 50901e pedia para que 

escrevessem ao governo português e ao governo de Angola se posicionando contra as 

prisões902. Entre as ações empreendidas pela FRAIN, Maria Anabela Ferreira da Silva 

destaca uma visita à China em julho de 1960, na qual a organização foi representada por 

Viriato da Cruz e Eduardo dos Santos, pelo MPLA e Amílcar Cabral como representante 

do PAI903. Esta viagem foi especialmente importante, uma vez que além do apoio material 

concedido pelo governo chinês, foram possibilitados novos contatos transnacionais, 

fomentando a rede de apoio que a organização buscava estruturar. 

Apesar dos poucos meses das atividades em curso, por esta altura os dias da 

FRAIN já pareciam estar contados. Parece ter sido em julho de 1960 que tiveram início 

as primeiras mobilizações para a criação da Conferência das Organizações Nacionalistas 

 
899 Entre os trabalhos sobre Angola que se detém sobre o tema, cabe destacar os estudos de Maria Anabela 

Ferreira da Silva, Jean-Michel Mabeko-Tali e Edmundo Rocha. Vide: SILVEIRA, Maria Anabela Ferreira 

da. Dos nacionalismos à guerra: os movimentos de libertação angolanos – 1945/1965. 532f. Tese 

(Doutoramento em História). Faculdade de Letras, Universidade do Porto. 2011; MABEKO-TALI, Jean-

Michel. Guerrilhas e lutas sociais - O MPLA perante si próprio (1960-1977). Lisboa: Mercado de Letras 

Editores, 2018; ROCHA, Edmundo. Angola - Contribuição ao Estudo...Op. Cit. O panorama da produção 

historiográfica vem se renovando a partir de trabalhos que propõe recortes em uma escala transnacional. 

Neste sentido, o estudo de Susana Maria Santos Martins sobre exilados portugueses em Argel e a Frente 

Patriótica de Libertação Nacional (FPLN) traz importantes contribuições sobre a Conferência das 

Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas (CONCP), organização que será tratada adiante. 

Entretanto, cabe ressaltar que se trata de um recorte cujo olhar parte da oposição portuguesa ao Estado 

Novo, e não de geografias africanas. Vide: MARTINS, Susana Maria Santos. Exilados portugueses em 

Argel. A FPLN das origens à rutura com Humberto Delgado (1960-1965). 511f. Tese (Doutoramento em 

História Institucional e Política Contemporânea). Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade 

Nova de Lisboa, 2013. 
900 O documento era assinado por “Abel Djassi”, pseudônimo de Amílcar Cabral. Vide: Sem título, 1960, 

FMS, DAC – Documentos Amílcar Cabral. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07066.089.014 , Consultado em: 30/05/2019. 
901 Sobre o Processo dos 50, consultar o Capítulo 4. 
902 Também este documento era assinado por “Abel Djassi”, pseudônimo de Amílcar Cabral. “Apelo da 

FRAIN sobre o Processo dos 50”, 1960, FMS, DAC – Documentos Amílcar Cabral. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07196.154.040 , Consultado em: 30/05/2019.  
903 SILVEIRA, Maria Anabela Ferreira da. Dos nacionalismos à guerra... Op. Cit, fl. 173. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07066.089.014
http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07196.154.040
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das Colônias Portuguesas (CONCP), movimento unitarista que viria substituir a FRAIN, 

assim como este último substituíra o MAC. Um comunicado expedido ainda em nome da 

FRAIN informava:  

É evidente que a liquidação total da dominação colonial portuguesa em África e na Ásia [grifo 

nosso] será muito mais rápida - e exigirá menos sacrifícios dos nossos povos – se as organizações 

nacionalistas das colônias portuguesas formarem uma frente unida para coordenarem a sua acção 

concreta e imediata contra o inimigo comum. Uma tal unidade estaria de acordo com a 

solidariedade afro-asiática e seria uma aplicação prática e viva, entre os países dominados por 

Portugal, dos princípios proclamados na Conferência de Bandung e das resoluções das 

Conferências de Solidariedade dos Povos Afro-Asiáticos904. 

 

Fica, pois, evidente que as pretensões em torno da CONCP se estendiam não 

apenas aos territórios sob dominação colonial portuguesa na África, como também na 

Ásia. A ampliação da escala, costurada desde os tempos do MAC quando Aquino de 

Bragança já constava entre os membros do movimento, aglutinava forças no circuito 

internacional em organismos de solidariedade afro-asiáticos, corroborava para mobilizar 

também os países asiáticos nas votações na ONU acerca da questão dos territórios não 

autônomos e granjeava a Índia como importante aliada, haja vista os acirrados conflitos 

entre Nehru e o estado colonial português em Goa.  

Com a eclosão da guerra colonial em Angola, a urgência de um movimento 

unitarista sólido, com maior capilaridade e potencial de mobilização de organismos 

internacionais se tornou ainda mais urgente. Assim, graças ao apoio do governo 

marroquino, entre 18 e 20 de abril teve lugar em Casablanca a I Conferência da CONCP. 

Estiveram presentes representantes de Goa, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné, 

 
904 “Comunicado da FRAIN com propostas para a CONCP”, 1960, FMS, DAC – Documentos Amílcar 

Cabral. Disponível em: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07059.025.012#!1 , Consultado em: 

30/05/2019. A menção às “Conferências de Solidariedade dos Povos Afro-Asiáticos”, diz respeito a 

encontros com chefes de estado e representantes de partidos e movimentos de libertação que visavam 

aprofundar os princípios da solidariedade afro-asiática semeados na Conferência de Bandung (1955). Até 

1960, altura da emissão do documento em questão, a inciativa mais notável neste sentido foi a Conferência 

dos Povos Afro-Asiáticos (Cairo, 1957). David Kimche esclarece que ao passo que em Bandung foram 

representadas delegações oficiais, com lideranças de estado, o evento no Cairo foi integrado por 

“representantes dos povos”, o que incluía lideranças de movimentos e partidos de libertação. Provavelmente 

em decorrência desta diferença entre as delegações, no Cairo predominavam os movimentos de esquerda 

e/ou anticolonialistas. Ainda de acordo com este autor, na Conferência dos Povos Afro-Asiáticos realizada 

na capital egípcia “O passado colonial comum foi considerado o denominador sobre a qual poder-se-ia 

estabelecer a solidariedade entre a África e a Ásia e, como consequência quase natural, o desejo comum de 

participar na luta contra o colonialismo e o imperialismo tornou-se a base, sobre a qual se estabeleceu a 

ideologia dessa solidariedade afro-asiática”. KIMCHE, David. “A África Negra e os Movimentos de 

Solidariedade dos Povos Afro-Asiáticos”. In: Afro-Asia, no. 8-9, 1969, p. 97. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07059.025.012#!1
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Cabo Verde e Angola905. Cabe frisar que nesta ocasião a UPA, mesmo sendo convidada, 

não esteve presente, sendo que entre os movimentos de libertação de Angola, apenas o 

MPLA estava representado. Em decorrência do contexto vigente no país, Mário Pinto de 

Andrade, delegado por Angola e pelo MPLA, foi empossado como secretário-geral da 

CONCP.   

Nos “Estatutos da CONCP”, estavam assinalados entre seus princípios 

norteadores (Artigo 2º.) o emprego de todos os meios da liquidação do colonialismo 

português, valendo-se dos princípios de solidariedade mútua e ação conjunta; defesa dos 

movimentos de libertação e dos povos dos países membros contra todas as formas de 

opressão; contribuir para a construção nacional de cada país, assim como para a unidade 

africana e a solidariedade afro-asiática entre os territórios sob dominação colonial 

portuguesa. O texto ainda ressaltava entre os princípios da organização (Artigo 3º.) o 

estabelecimento de uma política anticolonialista e anti-imperialista, além da não-

intervenção em assuntos internos dos países membros906.  

Uma análise comparada entre os “Estatutos da CONCP”, a “Carta da FRAIN” e o 

“Manifesto do Movimento Anticolonial” evidenciam o amadurecimento dos movimentos 

unitaristas no decorrer dos anos. Com diretrizes mais objetivas e dotadas de maior 

pragmatismo político, a CONCP estava estruturada para comportar um funcionamento 

mais sólido, prevendo o funcionamento do Conselho da Direção, as formas de 

organização das assembleias e do Secretariado Permanente e a composição dos fundos 

que subsidiariam a associação, elementos que os documentos constitutivos do MAC e da 

FRAIN prescindiam. Análises de conjuntura também não estavam presentes nos 

“Estatutos da CONCP”. Foi uma organização arquitetada com cuidado, estabelecida em 

marcos que atravessavam o circunstancial, fruto de um contexto no qual, as experiências 

prévias e o contato com outras organizações africanas e afro-asiáticas haviam legado um 

 
905 Entre os delegados estavam: como representantes de Goa, Pundlink Gaitonde (National Congress/Goa), 

Caetano Lobo (Goan Liberation Concil), George Vaz e Aquino de Bragança (Goan People’s Party), João 

Cabral (Goa League); por Moçambique estava Adelino Gwambe e Marcelino dos Santos (ambos pela União 

Democrática Nacional de Moçambique – UDENAMO); por São Tomé e Príncipe compareceu Miguel 

Trovoada (Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe – CLSTP); pela Guiné foram Aristides Pereira, 

sob o pseudônimo de Alfred Bangoura, (Partido Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde - 

PAIGC) e Malan N’Diaye (Movimento de Libertação da Guiné e Cabo Verde – MLGC); em nome de Cabo 

Verde esteve presente Adriano Araújo (Movimento de Libertação da Guiné e Cabo Verde – MLGC); por 

fim, em nome de Angola, Pascal Luvualu (União Nacional dos Trabalhadores Angolanos – UNTA), Mário 

Pinto de Andrade e Viriato da Cruz (ambos pelo Movimento Popular de Libertação de Angola - MPLA). 

Vide: “Lista de Delegados à Conferência”. In: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Vol. II, Op. Cit., p. 

63-64. 
906 “Estatutos da CONCP”, 1960, FMS, Arquivo Mário Pinto de Andrade. Disponível em:  

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04334.002.007#!3 , Consultado em: 30/05/2019. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04334.002.007#!3
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acúmulo capaz de pensar a partir de uma perspectiva de luta ampliada no tempo e no 

espaço. Estes elementos parecem ter garantido a vigência da CONCP até as 

independências dos países membros907. Ao refletir sobre os movimentos unitaristas, Jean-

Michel Mabeko-Tali traça uma boa síntese das opções pelas formas de luta:  

Estas três sucessivas estruturas unitárias [MAC, FRAIN e CONCP], cuja fundação cobre um breve 

intervalo (de 1957 a 1961), não resultaram da simples vontade de mudar de forma, mas sim da 

evolução para opções cada vez mais práticas da contestação do sistema colonial. Deste modo, 

enquanto o MAC optava já pela luta armada como solução de recurso, em caso de necessidade (se 

Portugal teimasse em não reconhecer o direto dos povos colonizados à independência), a FRAIN 

já não punha condições e falava de “conquista imediata da independência” depois do malogro dos 

meios pacíficos; por sua vez, a CONCP elegia a “acção directa” (armada) como “única mediação 

na conquista da independência”908. 

 

Portanto, como fica patente, as mudanças nas formas de organização dos 

movimentos unitaristas correspondem ao seu amadurecimento e maior afinação com as 

demandas necessárias às mudanças no contexto da luta de libertação. 

 

5.3 A criação do MEA e as origens da UGEAN 

Em Lisboa, apesar dos milhares de quilômetros de distância, os últimos 

acontecimentos em África ressoavam no interior da CEI. A passagem de Edmundo Rocha 

por Luanda em 1959 em meio ao contexto de repressão aos movimentos nacionalistas 

emergentes, já referida nesta tese909, repercutiu nas formas de organização de alguns 

núcleos de jovens provenientes de Angola que viviam em Portugal, dando origem ao 

Movimento dos Estudantes de Angola (MEA). Acerca desse movimento clandestino e 

suas conexões com a Casa, se conhece essencialmente o que alguns dos seus membros 

testemunham sobre suas atividades, com destaque para Edmundo Rocha e Manuel 

Videira910.  

 
907 Vale a lembrança de que após as independências, os países africanos que compunham a CONCP 

fundaram em 1979 o “Grupos dos Cinco”, como é chamado pelos seus integrantes, oficialmente designado 

por Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), com o intuito de dar continuidade às políticas 

de cooperação no novo contexto. 
908 MABEKO-TALI, Jean-Michel. Guerrilhas e lutas sociais... Op. Cit, p. 124-125. 
909 Consultar o Capítulo 4. 
910 Quando observado o percurso dos estudantes de Angola entre 1959 e 1961, ganha relevo a figura de 

Edmundo Rocha, que teve um papel de destaque na articulação deste microcosmo. O testemunho de Manuel 

Videira, integrante do MEA e figura proeminente da CEI em Coimbra, confirmam a criação do MEA em 

1959 e sua centralidade do movimento na articulação da Fuga dos 100, em 1961. Vide: ROCHA, Edmundo. 

“A CEI nos anos de fogo”. ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – 
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De acordo com o primeiro, sua partida para Luanda após a Conspiração da Sé o 

colocou em contato com indivíduos ligados aos meios nacionalistas em ascensão na 

capital da província, como o Padre Alexandre Nascimento, Liceu Vieira Dias e André 

Franco de Souza. Edmundo Rocha afirmou ainda que esses encontros possibilitaram 

“avaliar a dimensão da luta política clandestina em Angola e, de regresso a Lisboa, ser 

portador de documentos e instruções que indicavam a necessidade urgente da organização 

dos estudantes angolanos em Portugal”911.  

O MEA caracterizou-se por reunir apenas indivíduos de Angola, diferente do 

Movimento Anticolonial (MAC) que congregava membros de diferentes territórios do 

espaço colonial português em África. Sua organização clandestina é um feito notável, 

uma vez que foi capaz de transcender o perímetro da capital portuguesa e os espaços de 

reunião da CEI, embora a associação tenha sido seu núcleo irradiador. Entre seus 

membros em Lisboa ligados à CEI, além de Edmundo Rocha, constavam Alberto Bento 

Ribeiro, Henrique Carreira, Gentil Viana e João Vieira Lopes. À exceção deste último, 

todos eram também integrantes da SEU, que consoante àquilo que as evidências indicam, 

foi um dos núcleos originários do movimento. O contato do MEA entre os marítimos era 

Graça da Silva Tavares. Ainda em Lisboa, Pedro António Filipe, membro da CEI, era tido 

como representante dos protestantes. As atividades em Coimbra estavam a cargo de 

Manuel Videira e Daniel Chipenda, sócios e dirigentes da CEI naquela cidade e, no 

mesmo ano em que foi inaugurada a delegação do Porto, já contava com um representante 

do movimento: José Lima de Azevedo912. Esta rede de contatos que propiciou a criação 

do MEA foi alinhavada através de conexões estabelecidas a partir de um mesmo ponto: a 

CEI. Como será tratado adiante, graças a bem-sucedida ação do MEA, em articulação 

com estudantes protestantes de Angola e instâncias internacionais - designadamente o 

Comité Inter-Mouvements Après des Évacués (CIMADE) - foi arquitetada a maior 

 
número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 105-114; ROCHA, Edmundo. Angola - 

Contribuição ao Estudo...Op. Cit.; ROCHA, Edmundo. “A Casa por quem a viveu”. UCCLA (edit.). Casa 

dos Estudantes do Império 50 anos – Testemunhos, vivências, documentos. Lisboa: UCCLA, 2017, pp. 97-

99; VIDEIRA, Manuel. “A Casa por quem a viveu”. UCCLA (edit.). Casa dos Estudantes do Império 50 

anos – Testemunhos, vivências, documentos. Lisboa: UCCLA, 2017, pp. 103-107. Cabe a ressalva que a 

PIDE não detectou a existência do MEA, embora após as fugas de estudantes africanos em meados do ano 

seguinte, tenha notado a posteriori os contatos entre alguns de seus membros. Assim como ocorreu com o 

MAC, a trajetória do MEA é conhecida graças aos testemunhos de alguns dos seus integrantes, como 

Edmundo Rocha e Manuel Videira. 
911 Edmundo Rocha não detalha o teor dos documentos, tampouco das instruções recebidas. ROCHA, 

Edmundo. Angola – Contribuição... Op. Cit, p. 124. 
912 Idem; ROCHA, Edmundo. “A Casa por quem a viveu”... Op. Cit, p. 97-99. 
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operação clandestina coordenada por africanos em Portugal durante o Estado Novo, a 

“Operação Angola”. 

 Em 1959, no mesmo ano em que foi fundado o MEA, há algumas centenas de 

quilômetros eram dados os primeiros passos para a criação da União Geral dos Estudantes 

da África Negra sob Domínio Colonial Português (UGEAN), associação que cumpriu um 

importante papel junto aos estudantes de Angola e das demais províncias portuguesas no 

exílio. José Carlos Horta, estudante de Moçambique estabelecido em Liège (Bélgica)913 

e Luís de Almeida, membro do MAC e na altura em Biesdorf (República Federal da 

Alemanha), começaram a esboçar uma organização internacional de estudantes das 

províncias africanas, cujo intuito era representar e assegurar os interesses dos estudantes 

provenientes do espaço colonial português nos foros internacionais estudantis. Desta 

parceria surgiram os primeiros contornos do que viria ser a UGEAN, na altura ainda 

denominada União de Estudantes da África Negra (UDEAN)914.  

 Junto a Luís de Almeida, passaram a atuar dois estudantes que haviam sido 

membros da CEI e que se mudaram para Leipzig (República Democrática Alemã) naquele 

ano: Carlos Rocha915, proveniente de Angola e José Fret Lao Chon916, nascido em São 

 
913 O caso de José Carlos Horta constituí um exemplo atípico no quadro dos estudantes provenientes do 

espaço sob dominação colonial portuguesa entre as décadas de 1940 e 1960. Nascido em uma família de 

descendentes de portugueses, foi estudar engenharia em Liège, em 1955, sem antes passar pelo sistema 

universitário português, o que auxilia a explicar a sua ausência de contatos com a CEI desde que se 

estabelecera na Europa. Sem um círculo de colegas de outras províncias, José Carlos Horta passava 

desapercebido pela PIDE, razão pela qual, integrado na delegação belga, passou a frequentar diferentes 

edições do Festival Mundial da Juventude. Em 1957, sexta e maior edição da história do evento ocorreu em 

Moscou, onde conheceu Mário de Andrade, Marcelino dos Santos e Aquino de Bragança. Dois anos depois, 

em correspondência enviada a Viriato da Cruz, José Carlos Horta dividiu as suas impressões sobre a edição 

do Festival Mundial da Juventude e Estudantes em Viena (1959), organizado pela Federação Mundial da 

Juventude Democrática (FMJD). Vale a lembrança de que se tratava do mesmo Festival no qual, em 1953, 

Agostinho Neto, Vasco Cabral, Marcelino dos Santos e Guilherme Espírito Santo se negaram a desfilar 

pela delegação portuguesa. Durante o evento, José Carlos Horta se apercebeu da necessidade de criar uma 

associação estudantil com o fito de pleitear bolsas de estudo junto aos organismos internacionais para os 

estudantes do espaço sob dominação colonial portuguesa: “A melhor lição que lá recebi foi a necessidade 

de uma organização para estudantes ou juventude africana de cultura (ou expressão) portuguesa. Todos os 

jovens africanos vinham em nome de uma ou de outra organização: “Estudantes de Dakar”, “Juventude 

Democrática da Mauritânia”, “Associação dos Estudantes da Maurícia” (!!) e assim por diante. Todas essas 

associações beneficiam (sic) bolsas (...) Quanto a[os estudante de] Angola e Moçambique... parece-me que 

somos os únicos que vamos ao festival sem compromisso”. LARA, Lúcio. Um amplo movimento... 

Itinerário do MPLA através de documentos e anotações de Lúcio Lara – Vol. I (até Fev. 1961). Luanda: 

Edição da Associação Tchiweka de Documentação (ATD), 3ª. Edição (revista e ampliada), 2017, p. 213-

214.  
914 ROCHA, Edmundo. Angola – Contribuição... Op. Cit. 
915 Trata-se de Carlos Alberto da Rocha Oliveira (Dilowla), nesta investigação referido apenas por “Carlos 

Rocha”, como consta nas fontes. Veja-se, por exemplo: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit, p. 

84. 
916 Opta-se por esta grafia, tal como consta na sua ficha de associado da CEI. Vide: “Listagens dos 

associados da Casa dos Estudantes do Império, existentes na Torre do Tombo, em Lisboa”. Consultado em 
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Tomé, cujos percursos até a cidade alemã enfatizavam a necessidade de se criar a 

organização. Carlos Rocha, proveniente de Angola e aluno do curso de medicina em 

Coimbra, desejava estudar ciência política fora de Portugal. Com o apoio de Agostinho 

Neto, foi encaminhado a Lúcio Lara para tratar dos arranjos necessários. Insatisfeito com 

a sua situação em Lisboa, José Fret Lao Chon decidiu por deixar a capital portuguesa 

junto com o colega. A tentativa de realocar ambos em uma instituição universitária 

esbarrou em diversos entraves de ordem burocrática, logística e material se estendendo a 

tal ponto que nas correspondências trocadas entre membros do MAC provenientes de 

Angola a situação passou a ser referida como “o caso do Rocha”917. Se existisse uma 

associação que representasse os estudantes provenientes espaço sob dominação colonial 

portuguesa em África nos foros internacionais estudantis e de juventude, as dificuldades 

para se obter uma bolsa de estudos decerto teriam sido menores.  

Em contato com o MPLA, José Carlos Horta, Luís de Almeida, Carlos Rocha e 

José Fret Lao Chon, formaram um comitê provisório e decidiram alterar o nome da 

associação para União Geral dos Estudantes da África Negra sob Domínio Colonial 

Português, mais conhecida pela sigla “UGEAN”918. A partir daí, foi dado início as 

articulações com diferentes instituições e instâncias de representação estudantil ao redor 

do globo com intuito de propagar suas posições contrárias ao colonialismo português. 

Logo nos primeiros meses de 1960 estabeleceram contato com a União Internacional dos 

Estudantes (UIE), sediada em Praga (Tchecoslováquia), conotada com os movimentos de 

esquerda e com o chamado “bloco oriental”. Na sequência, comunicaram-se com a 

Conferência Internacional dos Estudantes, através do seu secretariado de coordenação, o 

Coordinating Secretariat of International Student Conference (COSEC), sediado em 

Leiden (Holanda), apoiada pelo “bloco ocidental”919.  

 
30/08/2016. Disponível em: http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-

imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa 
917 Conferir, por exemplo: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Op. Cit., p. 103-4; p. 190; p. 112. 
918 ROCHA, Edmundo. Angola – Contribuição... Op. Cit. 
919 As disputas entre as associações internacionais estudantis constituem um capítulo à parte na história da 

guerra fria, com uma série de meandros que fogem ao escopo desta investigação, importando aqui assinalar 

a presença da UGEAN nos foros internacionais. Porém, como um breve esclarecimento, cabe assinalar que 

a UIE foi criada após o final da Segunda Guerra Mundial como uma organização internacional que 

congregaria estudantes ao redor do globo. Seu caráter mais ativista, incentivando o posicionamento e os 

debates estudantis sobre questões mundiais de natureza política e social fizeram com que, em 1956, 

ocorresse uma dissidência no seio da organização. Daí, foi fundada a Conferência Internacional de 

Estudantes, dirigida pelo COSEC, que sustentava que uma associação deste caráter deveria tratar apenas de 

questões ligadas ao universo estudantil. Em meados dos anos 1960, com o surgimento de novas tendências 

à esquerda e com os movimentos estudantis na vanguarda das lutas políticas, a COSEC entrou em 

decadência. Após vir à público o patrocínio da CIA às suas atividades, em 1967, a associação foi encerrada. 

Sobre o tema, conferir o instigante estudo de Karen Paget: PAGET, Karen. “From Stockholm do Leiden: 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
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Na esteira destes acontecimentos, a situação dos territórios sob dominação 

portuguesa em África passou a ser pauta dos foros estudantis internacionais. Para se ter 

uma noção da sua rápida disseminação, pelo que foi possível mapear neste estudo, 

somente em 1960, em pelo menos três eventos estudantis internacionais foram pautadas 

moções contra o colonialismo português em África. No 8º. Conselho da World Assembly 

of Youth (WAY), realizado em agosto daquele ano em Acra (Gana), pedia-se a 

condenação do colonialismo português pelo descaso com que tratava os direitos humanos, 

além do apoio e solidariedade com a juventude e a população das “colônias (sic) 

portuguesas” em sua luta pela independência e pelos direitos humanos920. Na Conferência 

de Estudantes Africanos, realizada em Londres entre 12 e 14 de outubro do mesmo ano, 

foi aprovado um apelo para que os estados afro-asiáticos cortassem as relações 

diplomáticas com Portugal e pedia-se o apoio daqueles que eram membros da ONU para 

fazer com que a situação dos territórios sob dominação portuguesa integrasse a agenda da 

XV Assembleia Geral da ONU921. Por fim, no VI Congresso da UIE, ocorrido entre 7 e 

18 de outubro em Bagdá, no qual participaram de José Carlos Horta e José Fret Lao Chon, 

foi aprovada uma resolução condenando o colonialismo português922.  

Como é possível notar pelo exposto, as diferenças entre os pedidos ganharam 

contornos que levavam em conta a natureza dos foros, mirando um objetivo comum: 

angariar apoios para a XV Assembleia Geral da ONU (1960). A admissão na ONU de 17 

países africanos que conquistaram suas independências ao longo daquele ano aumentou 

sensivelmente o número de votos dos estados africanos e asiáticos, fazendo com que a 

questão dos territórios não autônomos, ou seja, dos países que continuavam sob 

 
The CIA’s role in the formation of the International Student Conference”. SCOTT-SMITH, Giles; 

BRABENDAM, Hans. The Cultural Cold War in Western Europe 1945-1960. London-Portland: Frank 

Cass Publishers, 2003, p. 134-167. 
920 ATD, d874. “The All African Students Conference of 12-14th October 1960 Held in London” / “8th 

WAY Concil, Assembled in Accra (Ghana), August 1960” – datilografado, 2 pp. Uma pequena nota 

explicativa acerca da WAY: de acordo com Giles Scott-Smith, a associação foi criada em agosto de 1948, 

entre as organizações estudantis “alinhadas ao bloco ocidental”, para fazer frente à World Federation of 

Democratic Youth (WFDY), apoiada pela URSS. O autor elenca a criação da WAY entre outras associações 

fomentadas pelo “bloco ocidental” para fazer frente aos avanços das ideias comunistas no início da guerra 

fria. SCOTT-SMITH, Giles. “Psycological Warfare for the West: Interdoc, the West European Intelligence 

Services and the International Student Movements of the 1960s”. In: Farlenbrach, Kathrin; KLIMKE, 

Martin & SCHARLOTH, Joachim (org.). The Establishment Responds: Power and Protest during and after 

the Cold War. London: Palgrave MacMillan, 2011, n8. 
921 Para a aprovação desta resolução, contou a favor o endosso aferido pelo MPLA. ATD, d874. “The All 

African Students Conference of 12-14th October 1960 Held in London” / “8th WAY Concil, Assembled in 

Accra (Ghana), August 1960” – datilografado, 2 pp; ATD, d875. “Resolution concernant les colonies 

portugaises adoptée par la Conference des Étudiants Africaines qui s’est tenus a Londres du 12 a 14 du 

Octobre 1960” – datilografado, 1 pp. 
922 ROCHA, Edmundo. Angola - Contribuição ...Op. Cit., p. 190. 
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dominação colonial, ganhasse a ordem do dia. Em linhas gerais, a coligação afro-asiática, 

composta naquela altura por 43 países, propôs que deixasse de ser responsabilidade das 

potências coloniais o processo de condução da descolonização, colocando em xeque o 

artigo 73 da Carta das Nações Unidas (1945)923.  

Dando corpo aos ventos de Bandung, a jovem coligação afro-asiática conseguiu 

aprovar a Declaração da Concessão da Independências aos Países e Povos Coloniais, cujo 

teor assentava que a subjugação de territórios e povos ao domínio estrangeiro configurava 

uma violação dos direitos fundamentais do homem, e por consequência, a elementos 

basilares da própria Carta das Nações Unidas (1945). Esse argumento foi sistematizado 

através da resolução 1514(XV), referendada em 14 de dezembro de 1960924.  

Persistia ainda o postulado que Portugal se valia, desde a revisão constitucional 

(1952), de que não possuía “colônias”, sustentando que os territórios sob a sua jurisdição 

em África e Ásia eram “províncias ultramarinas”925. O debate em torno da questão 

acompanhava Portugal na ONU: após ser admitido na organização em dezembro de 1955, 

recebeu uma carta do secretário-geral pedindo esclarecimentos acerca do artigo 73. Frente 

ao longo e cada vez mais acirrado impasse, a ONU definiu o que passava a entender por 

“territórios não autônomos”, e, após os trabalhos da Comissão Seis, discriminou 

textualmente que cada uma das províncias ultramarinas portuguesas – entre elas, Angola 

- se enquadrava nesta condição. Tais determinações deram origem às resoluções 

1541(XV) e 1542(XV), aprovadas em 15 de dezembro de 1960926. As novas deliberações 

das Nações Unidas constituíram um passo decisivo para a legitimação em âmbito global 

das lutas pela libertação do jugo colonial português, fator decisivo para a construção de 

redes transnacionais de apoio, com desdobramentos diretos sobre a trajetória de 

estudantes de Angola da CEI. 

Naquela altura, as ações levadas a cabo pelo MEA e pela UGEAN ocorreram sem 

que houvesse articulação entre si, apesar das duas incipientes associações estarem em 

contato com o MPLA. O primeiro encontro entre os líderes do MEA e da UGEAN teve 

lugar apenas entre abril e maio de 1961, como será tratado adiante927. 

 
923 Sobre o artigo 73 da Carta das Nações Unidas, consultar o Capítulo 2.  
924 Sobre o tema, deve ser consultado: SANTOS, Aurora Almada e. “Uma Questão Prioritária: 1961-1962” 

In: A Organização das Nações Unidas e a Questão Colonial Portuguesa: 1961-1970. 437f. Tese. (Doutorado 

em História Contemporânea). Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Instituto de História Contemporânea. 2014, fls. 52-103. 
925 Sobre o tema, conferir o Capítulo 2. 
926 SANTOS, Aurora Almada e. “Uma Questão Prioritária: 1961-1962” ... Op. Cit. 
927 ROCHA, Edmundo. Angola – Contribuição... Op. Cit, p. 190. 
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5.4 A CEI e a propaganda das lutas de libertação na metrópole 

Durante o ano de 1960, a PIDE seguia os seus procedimentos habituais em torno 

da CEI, levantando informações sobre a vinculação com o PCP daqueles que mais se 

destacavam na Casa, como a presidência da direção, diretores das seções, presidente e 

representantes da assembleia geral da associação. No ofício confidencial expedido pelo 

diretor interino desta polícia em 28 de julho de 1960 ao Diretor Geral do Ensino Superior 

e das Belas Artes, pela primeira vez era estabelecida a ligação entre um sócio da CEI e os 

movimentos de libertação: tratava-se de Edmundo Rocha, descrito como “elemento muito 

suspeito de desenvolver atividades subversivas em ligação com o chamado ‘movimento 

para a independência de Angola’”928.  Também José Bernardino, na altura presidente da 

assembleia geral, foi descrito como “elemento de tendências comunistas, ligado aos 

chamados ‘movimentos’ para a independência de África”, embora suas atividades 

políticas no PCP dissessem respeito, sobretudo, ao movimento estudantil português. 

Entretanto, sobre Gentil Viana e Alberto Bento Ribeiro, ambos membros do MEA, foi 

assinalado apenas “nada consta em desabono” 929.  

Este ofício denota que, ainda que a PIDE percebesse uma movimentação incomum 

na CEI envolvendo conexões com os movimentos de libertação, ela atribuía seu 

protagonismo a indivíduos que já haviam tido ou ainda tinham conexões com o PCP e o 

MUD Juvenil: como já foi pontuado no capítulo anterior, no início da década de 1950, 

quando Edmundo Rocha cursava medicina em Coimbra, participou do MUD Juvenil, já 

José Bernardino era militante do PCP desde 1956. Gentil Viana e Alberto Bento Ribeiro, 

membros de uma geração mais jovem que chegou a Portugal na segunda metade da 

década de 1950, não possuíam vínculos nem com o partido, nem com o MUD Juvenil. 

Assim, a PIDE não constatou nenhuma atividade política, embora ambos integrassem o 

MEA e, no caso de Gentil Viana, o MAC, desde a fundação do seu núcleo jovem930.  

A partir do início da década de 1960, sobretudo após a eclosão da guerra 

colonial/luta de libertação em Angola931, a PIDE estendeu o olhar para os movimentos de 

libertação durante as investigações de atividades subversivas de indivíduos ligados à CEI. 

 
928 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2538, fl. 195-196. 
929 Idem.  
930 Sobre Gentil Viana no MAC, conferir o Capítulo 4. 
931 O tema será abordado de modo mais detalhado adiante. 
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Contudo, aos olhos do regime, os movimentos de libertação em África - e no caso 

específico, em Angola - eram entendidos como uma face do comunismo internacional ou 

como células do PCP que atuavam nas colônias. Alejandro Botzàris, conselheiro 

frequente de António Salazar sobre o tema, reportava a exaltação da imprensa da URSS 

às lutas de libertação em África, elaborava relatórios sobre o apoio desta potência a 

intelectuais africanos e sublinhava a presença de delegados soviéticos em organismos de 

solidariedade afro-asiática932. No seu entendimento, estes foros internacionais que 

sucederam a Conferência de Bandung (1955) eram espaços de vigência do comunismo 

internacional, responsáveis também pela mobilização de um extenso leque de associações 

em África, desde aquelas de caráter político que propunham a ruptura com a ordem 

colonial, até movimentos proféticos e messiânicos933.  

Por esta senda, a PIDE também investigava e compreendia os movimentos de 

libertação em Angola como associados ao comunismo internacional e, sobretudo, ao PCP. 

A partir do início da guerra em Angola (1961) – tema que será tratado adiante - a 

construção do inimigo, antes representado pela figura do comunista, soma-se à imagem 

do “terrorista” negro, o guerrilheiro que lutava pelos movimentos de libertação. De certa 

maneira, a ameaça do fantasma comunista assumia a forma de uma espécie de Hidra de 

Lerna, multiplicando os focos de atuação dos inimigos da ordem – e por consequência, 

de suspeitas da PIDE. 

Conforme exposto nos capítulos anteriores, desde o Festival Mundial da 

Juventude e dos Estudantes (Bucareste, 1953), os sócios da CEI que integravam os 

círculos majoritariamente compostos por estudantes africanos negros e mestiços 

pautavam uma atuação política autônoma em relação aos movimentos de oposição ao 

Estado Novo, no caso aqui assinalado, em relação ao MUDJ. Embora mantivessem 

contatos com maior ou menor assiduidade em relação ao Juvenil e ao PCP e 

reconhecessem a importância das trocas e da atuação política da oposição na metrópole, 

com o decorrer dos anos tornou-se cada vez mais nítido que as suas pautas e itinerários 

de luta tinham uma limitada convergência. A autonomia em relação a estas organizações, 

marcadamente em relação ao PCP, foi condição para a fundação do MAC. E, vale 

reforçar, em considerável medida foi o que garantiu a estruturação e sobrevivência do 

 
932 A este respeito, conferir, por exemplo o conteúdo da seguinte pasta do Arquivo oliveira Salazar: ANTT, 

AOS, CO, UL-61, Pt. 14. 
933 BOTZÀRIS, Alejandro. África e o comunismo. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1961, p. 

160-192. 
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movimento, não obstante as dificuldades que se apresentavam. Assim, como explicar que 

a PIDE apenas identificasse atividades subversivas praticadas por aqueles que haviam 

tido ou tinham relações com a oposição portuguesa ao regime, em detrimento dos sócios 

com percursos outros, cujos vínculos se limitavam ao MAC e/ou ao MEA? Ou expresso 

em outros termos: como explicar que a PIDE não tenha constatado as incursões do MAC 

e do MEA, cujo um dos pontos centrais de atuação era a CEI, alvo de recorrente de 

vigilância?  

Uma possível resposta para esta cegueira não está na engenhosidade destas 

organizações clandestinas. Aqui, a equação deve ser invertida: ela parece repousar na 

própria dinâmica investigativa da PIDE. Michel-Rolph Trouillot, assinalou que as 

correspondências de colonos em São Domingos meses antes do irromper da Revolução 

do Haiti, a maior e mais importante insurreição de escravos e escravizados do mundo 

atlântico, afirmavam que a vida seguia pacata, os escravos eram “tranquilos e obedientes” 

e que “uma revolta entre eles era impossível”934. A história revelou diametralmente o 

oposto. Argumentando sobre como uma imagem construída ao longo de séculos pelo 

mundo euro-ocidental sobre os africanos e sobre os negros foi a responsável por 

enquadrar o olhar na representação de estereótipos habituais forjados pelo racismo, 

Michel-Rolph Trouillot sustenta: 

Com efeito, a ideia de que africanos escravizados e seus descendentes não seriam capazes de 

conceber a liberdade – menos ainda de formular estratégias para obter e assegurar essa liberdade – 

era baseada não tanto em evidências empíricas, mas numa ontologia, uma ordenação implícita do 

mundo e de seus habitantes. De modo algum monolítica, essa visão de mundo era, contudo, 

amplamente compartilhada por brancos na Europa e nas Américas, assim como por muitos 

fazendeiros não brancos. Apesar de deixarem espaço para possíveis variantes, nenhumas destas 

abarcava a possibilidade de um levante revolucionário nas fazendas escravistas, menos ainda um 

levante vitorioso, que levasse à criação de um estado independente. A Revolução Haitiana entrou 

para a história, portanto, com a característica peculiar de ter sido inconcebível, mesmo enquanto 

acontecia935. 

 

A partir destas constatações de ordem ontológica, o autor assevera que a 

“Revolução Haitiana era impensável em sua época: ela questionava o próprio quadro 

 
934 TROUILLOT, Michel-Rolph. “Uma história impensável: a revolução haitiana como um não evento”. 

Silenciando o passado. Poder e a produção da história. Curitiba: Huya, 2016, p. 124 
935 Idem, p. 125. 
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referencial dentro do qual proponentes e oponentes haviam examinado temas como raça, 

colonialismo e escravidão nas Américas”936.  

Com a ressalva das devidas diferenças consoantes aos marcadores históricos e 

geográficos, cabe uma aproximação com o entendimento que a PIDE, formatada a partir 

dos marcadores políticos e ideológicos do regime, tinha acerca da organização dos 

africanos mestiços e negros na metrópole. Se as conspirações políticas e levantes 

desenrolados nas províncias ultramarinas eram atribuídos aos comunistas (portugueses 

ou não), no coração da metrópole a identificação de atividades clandestinas entre os 

africanos nesta altura eram percebidas na medida em que estavam associados ou não com 

a oposição, notavelmente com ações e militantes do partido comunista. A possibilidade 

de uma organização autônoma clandestina que não passasse por estes crivos fugia ao 

enfoque da PIDE na metrópole. Este direcionamento do olhar foi construído a partir da 

identificação de quem eram os inimigos do regime – os comunistas – mas também 

repunha uma ordenação constitutiva do sistema colonial, assentada no racismo, que 

traçava uma hierarquia entre brancos (colonos) e mestiços e negros (colonizados). Assim, 

organizações clandestinas autônomas de negros e mestiços na metrópole que não 

estivessem vinculadas aos comunistas portugueses estavam na ordem do “impensável”, o 

que aponta para uma possível explicação acerca do porquê a PIDE não constatou as 

atividades do MAC e do MEA. 

Contudo, se a PIDE não identificou a atuação destes movimentos (MAC e do 

MEA), o mesmo não pode ser dito em relação aos contatos da CEI com alguns dos 

incipientes movimentos de libertação e suas lideranças, alvos das suas investigações há 

tempos. No decorrer de 1960, é constatada a multiplicação das atividades em torno da 

CEI envolvendo disseminação da propaganda nacionalista em Angola. Em junho de 1960, 

a PIDE intercepta pela primeira vez uma correspondência do MPLA endereçada à CEI: 

no envelope, o destinatário é enunciado como “HERRN President von Casa dos 

Estudantes do Império – Avenida D. D’Ávila – Portugal – Lissabon”937. Seu interior 

continha a “Declaração ao governo português feita pelo Movimento Popular de 

Libertação de Angola”, redigida em Conacry, em 13 de junho de 1960. Trata-se de um 

documento de publicização das reivindicações do MPLA, no qual, a primeira e mais 

 
936 Idem, p. 140. 
937 Aparentemente o envelope não continha o remetente. Essa correspondência foi interceptada pela PIDE, 

tal como consta em: ANTT, PIDE/DGS, SC, SR, 1153/51, UI 2691, fl. 393-394; ANTT, PIDE/DGS, SC, 

SR, 359/51, UI 2683, fls. 441-442. 
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impactante das exigências era o “reconhecimento solene e imediato do povo angolano à 

autodeterminação”, assinado por “Viriato da Cruz, Mário [Pinto] de Andrade e Lúcio 

Lara”938.  

Mesmo se tratando de um material de divulgação, é certo que a sua difusão deveria 

ser feita com a devida cautela para que não expusesse os remetentes. O destinatário, muito 

provavelmente, era Gentil Viana939: a princípio, fora designado Primeiro Vogal da 

Presidência da Direção, porém, pouco depois figurava como Presidente da Direção da 

Casa. Em um relatório oficial expedido em maio acerca das atividades culturais da CEI 

dirigido ao governo português, assinou “Pela Direção, o Presidente”940. Como reportou 

Lúcio Lara, este documento foi enviado “ao governo português e a outras 

personalidades”941, entre elas, a CEI.  

No mês seguinte, em julho de 1960, o nome de Gentil Viana constava entre os 

conselheiros políticos do MPLA na relação do Primeiro Comité Diretor do MPLA, 

 
938 Idem. 
939 Em janeiro de 1960, quando foram anunciados os eleitos para a gestão da CEI para o ano de 1960, consta 

que o Presidente da Assembleia Geral da CEI era José Bernardino, proveniente de Angola e vinculado ao 

PCP desde 1956. O Presidente da Direção era César Milagres Monteiro, originário de Goa. Cf.: Sobre a 

interceptação da correspondência pela PIDE: ANTT, PIDE/DGS, SC, SR, 1153/51, UI 2691, fl. 393-394; 

ANTT, PIDE/DGS, SC, SR, Proc. 359/51, UI 2683, fls. 441-442. Sobre a cronologia de José Bernardino 

no PCP: “Faleceu José Bernardino”. Disponível em: http://www.avante.pt/arquivo/1236/3603c2.html . 

Consultado em: 12/11/2018; Acerca da Presidência da Direção da CEI comandada por Gentil Viana: 

"Relação das Actividades Culturais da CEI no decurso do ano de 1959/1960". In: FMS/ACEI; Pasta 11121, 

no. 001.001. 
940 Naqueles anos, não eram incomuns alterações de membros diretores das seções no decorrer da gestão, 

entretanto em relação à presidência a situação era outra. Não consta o motivo pelo qual César Monteiro 

teria deixado a direção. Exposta a situação da presidência da direção da CEI, cabe ainda considerar quem 

teria sido o remetente do conteúdo. Na altura, os dirigentes do MAC que viviam na Alemanha, Viriato da 

Cruz (Berlim) e Lúcio Lara (junto com a esposa Ruth Lara e o pequeno Paulo Lara residia em Frankfurt) 

haviam deixado o país e viviam em Conacry. É possível, porém não é certo, que o conteúdo fora enviado 

por Luís de Almeida, natural de Angola e membro do núcleo de Paris do MAC, ou alguém a ele ligado. 

Durante algumas temporadas, Luís de Almeida vivia na Alemanha, onde residiam os sogros, que chegaram 

a hospedar Mário Pinto de Andrade por semanas no início de 1960. Em meados de junho, Castro 

Soromenho, vivendo em Paris na altura, relata à Lúcio Lara que mantinha contato diário com Luís de 

Almeida, deixando implícita sua presença na capital francesa. Em julho de 1960, Viriato da Cruz remete à 

Lúcio Lara o organograma do Primeiro Comité Diretor do MPLA. Nele, Luís de Almeida aparece listado 

como Adjunto do Departamento de Assuntos Exteriores, ao lado de Américo Boavida e Hugo de Menezes, 

sob a direção-geral de Mário Pinto de Andrade, o que assinala a importância das articulações por ele 

traçadas no exterior. Acerca da mudança da família Lara e de Viriato da Cruz da Alemanha, inseridos no 

contexto de instalação do Comité Diretor do MPLA em Conacry: MABEKO-TALI, Jean-Michel. 

Guerrilhas e lutas sociais - O MPLA perante si próprio (1960-1977). Lisboa: Mercado de Letras Editores, 

2018, pp. 122-126; Acerca da passagem de Mário Pinto de Andrade pela Alemanha, do contato entre Castro 

Soromenho e Luís de Almeida e o organograma do Primeiro Comité Diretor do MPLA: LARA, Lúcio. Um 

amplo movimento... Vol. I Op. Cit., p. 335-337; p. 380; p. 405. 
941 LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Itinerário do MPLA através de documentos e anotações de Lúcio 

Lara – Vol. I (até Fev. 1961). Luanda: Edição da Associação Tchiweka de Documentação (ATD), 3ª. Edição 

(revista e ampliada), 2017, p. 391. 

http://www.avante.pt/arquivo/1236/3603c2.html
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formado em Conacry. Junto dele, também estavam outros membros da CEI e do MEA 

em Lisboa: Carlos Pestana, João Vieira Lopes, Gentil Viana, Edmundo Rocha pertenciam 

à CEI e ao MEA; Graça Tavares constava entre os integrantes do MEA e do CMA e 

António Tomás Medeiros era sócio da CEI942. Note-se que a relação comporta apenas 

indivíduos que residiam em Lisboa, evidenciando que mesmo com a nova fase que se 

desenhava após a Conferência de Túnis, os antigos membros do MAC (maioria deles, 

sócios da CEI) ainda eram percebidos como elementos importantes para a estruturação 

da luta anticolonial e nacionalista. 

Também chamou a atenção da PIDE uma informação recebida em 6 de julho de 

1960 acerca Pedro António Filipe, sócio da CEI proveniente de Angola e aluno da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O informante anônimo localizava a CEI 

como um espaço de propaganda dos movimentos de libertação das províncias 

ultramarinas e relatava que os sócios de Angola haviam estabelecido novos contatos com 

jovens protestantes daquela província que viviam na metrópole a fim de cursar seus 

estudos universitários. De acordo com o ofício da PIDE: 

(...) o panfleto intitulado “O colonialismo português” por Abel Djassi (pseudónimo usado por 

Amílcar Lopes Cabral) tem sido distribuído na Casa dos Estudantes do Império e num lar para 

estudantes do Ultramar dirigido por evangelistas (...). O indivíduo que se tem interessado pela 

divulgação do citado panfleto chama-se Pedro António Filipe (...) e reside no Lar a que acima (sic) 

faz referência943.  

 

Na altura em que a PIDE recebeu a informação, Pedro António Filipe já era o 

representante dos protestantes no MEA. Seu caso constituí um raro exemplo de um 

estudante protestante oriundo de Angola que frequentou a CEI e que vivia em um dos 

lares protestantes para estudantes universitários de Lisboa, tema que será tratado adiante. 

Como assinalado no capítulo anterior, em 28 de novembro do mesmo ano, a PIDE 

tomou conhecimento do panfleto “Mensagem ao Povo Português”, que circulava no 

correio com o carimbo de Coimbra944. Logo na primeira linha, o material afirmava que 

 
942 Ainda compunha a lista de Conselheiros Políticos “U. (Humberto) Machado” e acrescentado à mão 

também constava “Horta” (José Carlos Horta, da UGEAN). Carta datilografada de Viriato da Cruz, 

remetida a partir de Conacry, em 11 de julho de 1960. Cf.: “Primeiro Comité Diretor do MPLA”. In: LARA, 

Lúcio. Um amplo movimento... Vol. I Op. Cit., p. 404. 
943 A proveniência da informação não consta no ofício. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2538, fl. 

210. 
944 Não há informação sobre como o material chegou ao conhecimento da PIDE. Adiante será abordado os 

contatos internos nesta polícia para tratar do seu teor e a relação com a CEI. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 

3767, UI 4480, fls. 51-52. 
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falava em nome dos “estudantes universitários naturais das colónias africanas de 

Portugal”, com intuito de trazer ao conhecimento do “povo português” que as “acusações” 

realizadas nos debates na ONU procediam e a elas deveriam ser acrescidos outros 

problemas de ordem política e social, como a vigência do trabalho forçado na Guiné, São 

Tomé, Angola e Moçambique; o envio de “indígenas” destas duas últimas localidades 

para as minas da União Sul-Africana mediante compensação financeira ao governo; a 

fome em Cabo Verde, ocasionada pela negligência dos governantes frente às secas; a 

concentração de aparato repressivo no espaço colonial em África; o Massacre de Batepá 

e a debilidade do ensino nas províncias ultramarinas, com ênfase para a ausência de 

universidades.  

O conteúdo do impresso também contradizia de forma explícita o regime, que 

afirmava contar com o endosso dos estudantes universitários, e ainda pedia o apoio do 

“povo português” para evitar o desencadeamento de uma “nova guerra colonial”, que 

vitimaria a juventude de Portugal e de Angola. Junto a estes pontos, referenciando as 

reivindicações do MPLA e tomando-as como suas, era rogado ao governo português o 

reconhecimento à autodeterminação dos “povos das colónias africanas”, a anistia dos 

presos políticos (em referência às vagas de prisões dos nacionalistas em Angola), o 

estabelecimento das liberdades políticas, a retirada das forças armadas portuguesas das 

“colónias africanas de Portugal”; e, por fim, a convocação de mesas redondas entre o 

governo português e os partidos políticos “das colónias (...) para a solução pacífica do 

problema colonial português”945.  

O panfleto terminava reiterando o que já havia posto em outras passagens: não se 

tratava de uma oposição “ao povo português, mas à Ditadura de Salazar, defensora dos 

interesses monopolistas que roubam os nossos recursos naturais e depauperam os nossos 

Povos com um (sic) trabalho escravizador”.  O texto era concluído proclamando “VIVA 

A PAZ E A FRATERNIDADE ENTRE OS POVOS – ABAIXO O COLONIALISMO! 

Este documento será divulgado em Portugal, nas colónias e no estrangeiro” e era assinado 

pelos “Estudantes Universitários Representando as Colónias de: Angola - Cabo Verde – 

Guiné – Moçambique – S. Tomé e Príncipe”946.  

Evidenciando a articulação entre os estudantes provenientes do espaço colonial 

que viviam na metrópole e o MPLA, o material tinha o escopo de furar o cerco da censura, 

que limitava o conhecimento da população portuguesa sobre a situação política, social e 

 
945 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fls. 51-52. 
946 Idem. 
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econômica do espaço colonial em África, publicizando informações que muito 

provavelmente eram alheias ao entendimento comum. Aqui, o embasamento nas 

discussões em curso na ONU serve como argumento de legitimação para demonstrar que 

o seu teor não dispunha de “boatos” ou “mentiras” que, pela legislação vigente, 

avalizariam a censura a tirá-lo de circulação947, tampouco era fruto de uma reles agitação 

estudantil. Assim, o repetido uso do vocábulo “colônias” articula a crítica dos estudantes 

à discussão em curso nas Nações Unidas sobre a situação específica de Portugal e os 

“territórios não-autônomos”, ao mesmo tempo que demarca as localidades em África do 

espaço metropolitano, em contraposição ao discurso oficial do regime, que apresentava 

Portugal e as províncias ultramarinas como um todo uno e indivisível, partes integrantes 

de uma mesma nação plurirracial e intercontinental. O intuito desta opção é reforçado ao 

se constatar que os termos “províncias” e “ultramar” não foram utilizados uma única vez. 

O argumento que se repete algumas vezes ao longo do panfleto, qual seja de uma 

oposição à política do regime e não ao “povo português”, que também seria vitimado 

pelas perdas de guerra eminente, é fruto de uma sensibilidade construída pela própria 

vivência dos estudantes no espaço metropolitano. Se sobretudo até a década de 1950 a 

clivagem entre colonizadores e colonizados se traduzia nos centros urbanos em Angola a 

partir da diferenciação racial reforçando estratificações econômicas e sociais, situação 

que também era constatada nas demais províncias ultramarinas, a mudança para Portugal 

fez com que os estudantes africanos se deparassem com o fato de que a pobreza e a miséria 

também afligiam a população portuguesa948. A lembrança vívida das manifestações civis 

ocorridas há dois anos na campanha eleitoral de Humberto Delgado e a percepção popular 

de que a derrota do candidato por uma grande diferença se deu por fraude eleitoral 

denotavam o descontentamento com o governo, dado que fazia com que o argumento 

expresso na “Mensagem ao Povo Português” tivesse maior potencial de aderência nos 

meios de circulação. 

Mais uma vez, aqueles estudantes do espaço colonial formados na metrópole com 

o ensejo de ocuparem postos cimeiros em seus locais de origem servindo como agentes 

 
947 PIMENTEL, Irene Flusner. “A censura”. MADEIRA, João (coord.); FARINHA, Luís; PIMENTEL, 

Irene Flusner. Vítimas de Salazar – Estado Novo e violência política. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2007, 

p. 38.  
948 Entre as lembranças de Mário Pinto de Andrade de sua chegada em Lisboa (1948), ele narrou à Michel 

Laban que na escala que o braço realizou em Funchal (Ilha da Madeira), viu pela primeira vez “brancos 

miseráveis, gente verdadeiramente miserável, já tinha visto colonos de baixa condição, mas não tão 

miseráveis como aqueles que se deitavam à água para apanhar moedas que os viajantes lançavam”. Vide: 

ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista. Lisboa: Edições 

João Sá da Costa, 1997, p. 53.   
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de transmissão dos valores do regime, demonstravam sua inconformidade com o papel ao 

qual supostamente estariam destinados. Ao tomar conhecimento do teor do panfleto 

interceptado nos correios, o chefe da delegação/subdiretoria da PIDE em Coimbra, José 

Barreto Sacchetti, advertiu o diretor da PIDE sobre o material, relacionou-o à delegação 

de Coimbra e assinalou a proximidade de alguns membros da CEI de Coimbra com a 

chapa conotada com a oposição ao regime que vencera as eleições para a Associação 

Acadêmica naquela cidade. Ao fim do comunicado, sustentou: “só a dissolução conviria 

para extinguir o mal que dali se espalha a todo meio acadêmico”949.  

Em 21 de dezembro de 1960, a Direção da PIDE em Lisboa pede que seja 

investigado se há relação entre a “Mensagem ao Povo Português” e a delegação de 

Coimbra e, caso ela se confirme, sustenta que a CEI deveria ser fechada950. Neste 

contexto, um ofício secreto remetido pela PIDE à Presidência do Conselho de Ministros, 

ao Ministério da Educação e ao Ministério do Ultramar dava conta do ocorrido e reforçava 

a necessidade de extinguir a CEI:  

(...) mais convencidos estamos que a Casa dos Estudantes do Império é uma espécie de escola de 

formação de agentes subversivos, por onde passaram agitadores comunistas, tais como Amílcar 

Lopes Cabral, muito conhecido por “ABEL DJASSI”, Mário Coelho Pinto de Andrade, Lúcio 

Leite Barreto de Lara, Marcelino dos Santos, isto só falando dos nomes que nos ocorrem no 

momento, sem consultarmos os respectivos registros951. 

 

A PIDE, que há tempos identificava a CEI como um espaço de oposição, se dava 

conta que a associação era o bojo de formação de lideranças nacionalistas e anticoloniais 

que se voltavam contra o regime. Mediante o cenário apresentado, foi imposta uma 

segunda comissão administrativa à CEI em 30 de dezembro de 1960952. Informados do 

ocorrido, em janeiro de 1961, Luís de Almeida e José Carlos Horta, em nome da UGEAN, 

remeteram uma circular redigida em francês destinada a diferentes associações estudantis, 

informando que havia sido infligida uma comissão administrativa à CEI, descrita como 

“organisation culturelle de nos étudiants au Portugal, seule association légale que les 

étudiants des Colonies Portugaises possédaient au Portugal”953. A circular informava que 

 
949 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fls. 53-54. 
950 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fls. 51-52. 
951 AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta A-1-3-23, Informação no. 777/60-GU, 15/12/1960. 
952 Vale reafirmar que a portaria foi expedida em 28 de dezembro de 1960 e publicada em 30 de dezembro 

de 1960. Diário do Governo, no. 303, 2ª. Série, 30 de dezembro de 1960. 
953 Em tradução livre: “organização cultural dos nossos estudantes em Portugal, a única associação legal 

que os estudantes das colônias portuguesas possuíam em Portugal”. Cf.: ATD, d922. “Circular da UGEAN 
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a comissão administrativa havia sido imposta após a distribuição da “Mensagem ao Povo 

Português”, descrita como uma resposta dos estudantes do espaço colonial que viviam 

em Portugal à campanha da situação contra as discussões em curso na XV Assembleia 

Geral da ONU. Pedia-se ainda que escrevessem para o Ministro da Educação Nacional, 

Francisco de Paula Leite Pinto, apelando sobre o caso e que auxiliassem a disseminar a 

“Mensagem ao Povo Português”, traduzida para o francês e anexada à circular954. A 

situação da CEI passava a ser conhecida entre as organizações estudantis internacionais, 

em um contexto no qual os desmandos do colonialismo português estavam na ordem do 

dia, em decorrência das deliberações da ONU em dezembro de 1960. 

Se a ocorrência das comissões administrativas são fatos bem registrados pela 

historiografia955, as reações dos sócios da CEI a estes episódios receberam pouco ou 

nenhum destaque. As fontes históricas consultadas para esta investigação forneceram 

importantes mostras a este respeito: encabeçada por membros da Mocidade Portuguesa 

(MP), sob a presidência de José Nicolau Gomes de Oliveira e os vogais António Filipe 

de Meneses e René Rodrigues da Silva956, a segunda comissão administrativa encontrou 

terreno hostil nas delegações de Coimbra e do Porto, bem como na sede em Lisboa. Em 

Coimbra, uma carta assinada por sócios da delegação, afirmou:  

(...) as promessas nunca cumpridas, as respostas evasivas a perguntas concretas – tudo isto leva-

nos a afirmar que V. Exas., além de má vontade em relação à CEI, revelam uma conduta abusiva 

e incoerente que transcende de longe as finalidades declaradas da Comissão Administrativa. (...) 

Cessaram as conversações entre nós e V. Exas. (...). Aguardamos o rápido cumprimento das nossas 

reclamações. Esclarecemos que qualquer manobra de V. Exas. no sentido de prolongar esta 

 
(ass. Luís d'Almeida e Horta) sobre instauração comissão administrativa na CEI, acompanhada duma 

Mensagem da UGEAN ao Povo português” - policopiada, em francês, 4 pp. 
954  ATD, d922. “Circular da UGEAN (ass. Luís d'Almeida e Horta) sobre instauração comissão 

administrativa na CEI, acompanhada duma Mensagem da UGEAN ao Povo português” - policopiada, em 

francês, 4 pp. 
955 A instauração das comissões administrativas na CEI foi abordada, por exemplo, em: PIRES 

LARANJEIRA, José Luís. “Introdução – Uma Casa de Mensagens Anti-imperiais”. In:  Mensagem – 

Boletim da Casa dos Estudantes do Império. Linda-a-Velha: Edições ALAC, 1996, vol. I, pp. XI-XXXI; 

CASTELO, Cláudia. “Casa dos Estudantes do Império: uma síntese histórica”. ROSINHA, Maria do 

Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 

2015, pp. 25-31; ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”. ROSINHA, 

Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: 

UCCLA, 2015, p. 15-23; CASTELO, Cláudia. “A Casa dos Estudantes do Império: lugar de memória 

anticolonial”. In: 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das independências 

africanas: desafios para a modernidade: actas. Lisboa: CEA, 2010, p. 1-18. 
956 Conforme consta no Ofício destinado ao “Sr. Ministro da Educação Nacional”, remetido a partir de 

Lisboa.  AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta A-1-3-23, Ofício 12/60-61, 06/07/1961. 



320 

 

indesejável situação, determinará as mais graves consequências, pelas quais desde já 

responsabilizamos V. Exas957. 

  

No Porto, a situação não foi mais amena: cerca de 80 estudantes organizados 

recusavam-se a abandonar as instalações da CEI quando o vogal da comissão António 

Filipe de Meneses, vindo de Lisboa, chegou ao local958. O ocorrido acarretou atrasos nos 

trabalhos da comissão administrativa, que não conseguia fazer valer as determinações que 

lhes foram designadas. O enfrentamento dos sócios em Coimbra, Porto e Lisboa ganhou 

forma de um “nítido movimento de resistência organizada (sic) pela sede em conjunto 

com as delegações (...), dificultando, deste modo e ao máximo, a acção da comissão 

administrativa”, nas palavras do seu presidente959. Os sócios usavam como justificativa o 

argumento de que iriam se reunir para determinar como tratariam da atual situação da 

Casa com o Ministro do Ultramar, na altura, Vasco Lopes Alves. Por vezes, sustentavam 

que possuíam autorização do ministro para tal, confundindo o vogal da comissão 

administrativa e deixando-o sem ação, com receio de contradizer supostas ordens 

superiores960.  

Coibido pelo volume de associados e perdendo a autoridade que lhe era conferida 

sobre a condução do processo, José Nicolau Gomes de Oliveira aplicou uma sanção à 

sede, encerrando-a compulsoriamente durante quatro dias961. Foi a pena mais dura 

aplicada à CEI até então. Pouco depois, foi encerrada de forma permanente a delegação 

do Porto por ordens de José Barreto Sacchetti, sob o argumento de não ter “pessoa de 

confiança” para a comissão administrativa naquela cidade962. 

Mesmo que com diferentes tônicas, se examinados de perto, há semelhanças entre 

os elementos que desencadearam a primeira (1952) e a segunda (1960) comissão 

administrativa: em ambos os casos a sede estava sob a gestão de chapas com programas 

 
957 A carta não possuí data e foi assinada por Fernando Noronha, José Manuel Pires de Carvalho Vilar, 

Osvaldo Lopes Silva, Filipe Romano (dois nomes ilegíveis) (sic), Luís Filipe Pereira, Daniel Júlio 

Chipenda, António Alves Tomás Medeiros e Manuel Videira. Na altura todos eram membros da delegação, 

inclusive António Tomas Medeiros, que havia transferido os seus estudos de Lisboa para Coimbra. ANTT, 

PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fls. 34-35.  
958 Conforme a descrição do próprio António Filipe de Meneses em relatório datado de 1 de fevereiro de 

1961, endereçado ao presidente da comissão administrativa, José Nicolau Gomes de Oliveira, acerca da sua 

ida à delegação do Porto.  AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta A-1-3-23. 
959 Comunicado de José Nicolau Gomes de Oliveira, presidente da comissão administrativa ao comissário 

nacional adjunto para o ultramar da Mocidade Portuguesa, Joaquim da Silva Cunha, remetido em fevereiro 

de 1961. AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta A-1-3-23. 
960 Idem. 
961 A sede permaneceu fechada entre os dias 2 e 5 de fevereiro de 1961. Vide: Idem. 
962 Relatório confidencial do Inspetor-Adjunto Barreto Sacchetti, em 09/01/1961. ANTT, PIDE/DGS, SC, 

SR 329/46, UI 2538, fls. 178-181. 
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contestatários ao corolário do establishment e, sob este ânimo, tanto no primeiro quanto 

no segundo evento, houve ações de demarcação dos sócios em relação ao discurso e aos 

valores do regime envolvendo disputas de dimensão internacional. Em 1952, os sócios da 

Seção da Índia Portuguesa se recusaram a assinar o abaixo-assinado proposto pelo regime 

e a tomar partido de Salazar nos embates com Nehru acerca da disputa pelos territórios 

de Goa, Damão e Diu. Oito anos depois, em 1960, eram os próprios “estudantes das 

colônias” que, através do panfleto “Mensagem ao Povo Português”, tomavam a dianteira 

ao declararem que não apoiavam o regime, endossando as críticas realizadas à ação 

colonial de Portugal na XV Assembleia Geral da ONU, acrescentando novas situações de 

desmando no espaço colonial em África e alinhando-se ao MPLA. Em uma tentativa de 

síntese em torno das ações que desencadearam as comissões administrativas, no decorrer 

de oito anos ao longo dos quais a conjuntura mundial foi marcada pela descolonização 

afro-asiática, os sócios transitaram de uma posição de recusa às solicitações do regime 

para agentes difusores da crítica ao colonialismo português na metrópole.  

A segunda comissão administrativa que recaiu sobre a CEI perdurou de dezembro 

de 1960 até julho de 1961. Significativamente mais breve do que a anterior que se 

estendeu por cinco anos, o seu fim não se traduziu em uma retomada do funcionamento 

regular da associação, como será tratado no próximo capítulo. Durante a sua vigência, 

entre fins de 1960 e os primeiros meses de 1961 um novo elemento tornou ainda mais 

truncado o tabuleiro em que se travavam as disputas em torno CEI: o eclodir da guerra 

colonial/luta de libertação em Angola. O evento trouxe implicações diretas para os sócios 

– sobretudo para aqueles que provinham de Angola - tanto em sua vida cotidiana na 

metrópole, quanto mudanças de rota que significaram uma inflexão em seus percursos 

biográficos. 

  

5.5 A eclosão da guerra colonial/luta de libertação em Angola e os seus ecos na 

metrópole 

 Em fins de 1960 começaram a ser notados sinais incomuns na região de produção 

de algodão, na zona da Baixa de Kasanje, no norte de Angola: movimentações que 

indicavam reuniões, nas quais eram entoados cantos que combinavam cultos ancestrais 

ao culto de Maria, que ali chegara difundido por missionários católicos provenientes do 

Congo. A população “indígena” da região há anos acumulava desgastes com a Companhia 
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de Algodões de Angola (COTONANG) por conta das condições extremas de trabalho, 

que incluíam salários irrisórios e obrigação das famílias que viviam nos sobados a 

arcarem com o valor do transporte e produção do algodão. Eram conhecidos relatos de 

violência física e abusos por parte dos agentes da companhia sobre a população local, 

incluindo os próprios sobas, mulheres e crianças. Estas condições somadas a 

independência do Congo em 30 de junho de 1960 reforçaram os ímpetos de resistência 

aos agentes da colonização, de forma que após receberem as sementes da COTONANG 

para dar início mais um ciclo de plantio do algodão, as famílias que viviam na região da 

Baixa recusaram-se a encetar a lavra. Em 4 de janeiro de 1961, os representantes da 

companhia inspecionavam o trabalho nos campos quando se depararam com as 

queimadas das sementes de algodão em um claro gesto de resistência e recusa das 

condições impostas. Mediante este cenário, a COTONANG passou a pressionar as 

autoridades locais para reprimirem o levante, alegando a premência de se iniciar o cultivo 

do produto naquela época, em decorrência do calendário de plantio. Enquanto isso, a 

revolta era disseminada em outros sobados da região, estendendo-se até Marimba, nas 

imediações do Rio Kwango (Cuango)963.  

A partir de 4 de fevereiro, os focos da revolta começaram a ser desmantelados 

pelas 3ª. e 4ª. Companhia de Caçadores. A entrada da Força Aérea Portuguesa (FAP) deu 

à repressão da revolta a sua face mais horrenda: sobre sanzalas e sobados da região onde 

vivia a população responsável pelo cultivo, aspergiu uma grande quantidade de Napalm 

de maneira indiscriminada. Os confrontos se estenderam durante os próximos meses, 

fazendo milhares de prisioneiros, entre eles, chefias tradicionais da região. O número de 

mortos tem sido estimado entre algumas centenas e até vinte mil pessoas, além de outros 

milhares de feridos964. 

Durante o desfecho da revolta da Baixa de Kasanje, outro levante ganhava 

contornos em Luanda. Na madrugada do dia 4 de fevereiro de 1961, a capital de Angola 

 
963 Sobre o tema, vide: PÉLISSIER, René. La colonie du Minotaure. Orgeval: Pelissier, 1978; 

FREUDENTHAL, Aida.  “A Baixa de Cassanje: algodão e revolta”. In: Revista Internacional de Estudos 

Africanos, no. 18-22, 1995-1999, pp. 245-283; BITTENCOURT, Marcelo. Dos jornais às armas. 

Trajectórias da contestação angolana. Lisboa: Vega, 1999, pp. 132-137; CURTO, Diogo Ramada (dir.); 

CRUZ, Bernardo Pinto da; FURTADO, Teresa. “Terror e saberes coloniais: Os incidentes na Baixa de 

Cassange”. In: Políticas coloniais em tempos de revolta – Angola circa 1961. Porto: Edições Afrontamento, 

2016, pp. 151-170. 
964 O dado foi apresentado por René Pélissier e reposto por Aida Freudenthal. Cf: Idem. Cabe lembrar que 

alguns dos dados conhecidos sobre os ocorridos na Baixa de Kasanje devem-se ao testemunho do major-

aviador José Ervedosa ao periódico Africasia publicado em 1970, numa altura em que vivia no exílio em 

Argel. José Ervedosa era primo de Carlos Ervedosa, sócio da CEI proveniente de Angola, que na altura 

vivia em Lisboa. 
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estava repleta de jornalistas da imprensa internacional, que esperavam a chegada do 

paquete Santa Maria. A embarcação foi sequestrada em alto-mar sem grande dificuldade 

por vinte quatro indivíduos que viajavam a bordo liderados por Henrique Galvão, 

munidos de pistolas e metralhadoras. Entrava em curso a Operação Dulcineia. 

Desenvolvida com apoio de Humberto Delgado, cujo intuito era chamar a atenção da 

imprensa e da opinião pública internacional para a situação política de Portugal, 

destacando a oposição não-comunista ao regime965. A princípio, o destino do Santa Maria 

era Miami, mas com a Operação Dulcineia em curso, sua rota foi alterada para Luanda.  

Aproveitando a presença de jornalistas de diferentes partes do globo na capital da 

província, grupos de homens dos musseques munidos de catanas organizaram ataques à 

Cadeia da Administração de São Paulo, à Casa de Reclusão e à Companhia Móvel da 

Polícia de Segurança Pública, visando libertar os presos políticos detidos na vaga de 

prisões dos nacionalistas iniciada em 1959 e que se estendera durante o ano seguinte966. 

As operações resultaram no óbito de sete oficiais e nenhum preso foi libertado. Nos meses 

subsequentes, milícias de colonos levaram a cabo ações de retaliação nos musseques de 

Luanda, deixando centenas de mortos entre mestiços e negros. 

Os ataques promovidos pelos grupos nacionalistas foram reivindicados pelo 

MPLA967 e ganharam as páginas da imprensa internacional, contribuindo para expor uma 

mostra dos conflitos travados em Angola para a opinião pública internacional. Pela sua 

organização e pelos seus intuitos, os ataques do 4 de fevereiro são assinalados como os 

responsáveis por cunhar o selo da dinâmica nacionalista na guerra que despontava, 

confirmando o comprometimento dos grupos nacionalistas – ainda que pequenos – com 

a independência de Angola e com a disposição para o confronto em diferentes instâncias 

com as forças do regime968. 

 
965 Susana Martins assinala a repercussão política da Operação Dulcineia, tida como ponto de partida de 

maior campanha da oposição política, levada à cabo por Henrique Galvão e Humberto Delgado: 

MARTINS, Susana Maria Santos. Exilados portugueses em Argel... Op. Cit., fl. 47-48. 
966 Sobre o tema, deve ser consultado o Capítulo 4. 
967 Sobre a paternidade política do 4 de fevereiro e o MPLA, conferir: MABEKO-TALI, Jean-Michel. 

Guerrilhas e lutas sociais... Op. Cit, p. 140-147; SILVEIRA, Maria Anabela Ferreira da. Dos nacionalismos 

à guerra... Op. Cit, fl. 199-207. 
968 Sobre os ataques às prisões em 4 de fevereiro de 1961, deve ser consultado: BITTENCOURT, Marcelo. 

“Estamos juntos”. O MPLA e a luta anticolonial. 742f.  Tese (Doutorado em História Social). Universidade 

Federal Fluminense. 2002, fls. 69-81; SILVEIRA, Maria Anabela Ferreira da. Dos nacionalismos à guerra: 

os movimentos de libertação angolanos – 1945/1965. 532f. Tese (Doutoramento em História). Faculdade 

de Letras, Universidade do Porto. 2011, fl. 199-207; FIGUEIREDO, Fábio Barqueiro. “Luanda, 4 de 

fevereiro de 1961: O olhar dos Estados Unidos”. In: Outros Tempos, v. 12, no. 19, 2015, pp. 248-267.  
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Porém, foram os ataques ocorridos no norte de Angola, marcados pela extrema 

violência e pela sua disseminação em um largo perímetro na fronteira com o Congo 

recém-independente, que conferiram uma nova dinâmica de regionalização e repressão 

ao conflito e inviabilizaram o “regresso à normalidade” da ordem colonial. A partir do 

dia 15 de março de 1961, homens treinados pela UPA a partir de um plano elaborado por 

Frantz Fanon para responder às mortes de africanos dos meses anteriores, adentraram o 

território de Angola a partir do Congo, junto a populações do meio rural mobilizadas, 

com as quais tinham em comum a origem bakongo. Impulsionados por traços de 

messianismo e pelo ímpeto anticolonial, assaltaram postos administrativos, vilas e 

fazendas de café; bloquearam estradas; aniquilaram e desmembraram os corpos de 

brancos, mestiços e mesmo negros tidos como alinhados à ordem colonial. Estes últimos 

eram majoritariamente ovimbundos e kimbundus que foram levados às fazendas de café 

em regime de trabalho forçado, denotando a dimensão étnica dos ataques e a 

inconformidade da prática com o plano original969. Foram milhares de mortes logo nos 

primeiros dias da revolta.  

A reação se deu a partir da formação de milícias de colonos portugueses, que 

responderam aos ataques na região exterminando de forma indiscriminada a população 

negra, mesmo em localidades onde não havia ocorrido sublevação. Em pouco tempo, 

desapareceram famílias e vilas inteiras. As mortes da população negra chegaram a 

dezenas de milhares970. O conflito se estendeu por meses e apenas em agosto de 1961 a 

situação foi considerada estabilizada. Na altura, o Congo, que já constava como destino 

dos indivíduos considerados “indígenas” que buscavam escapar das péssimas condições 

de trabalho das fazendas de café da região, passou também a receber contingentes da 

população negra refugiada dos ataques, denotando o caráter regional e transnacional, não 

apenas das ações decorridas dos eventos iniciados em 15 de março, como também dos 

seus desdobramentos971. 

Em parte, a violência extrema que ganhou lugar nos ataques do norte pode ser 

explicada pelo choque particularmente destroçador com que se dava o encontro colonial 

na região. Tomando como exemplo o distrito de Uíge, uma das zonas afetadas pelos 

 
969 MARCUM, John. The Angolan Revolution. The anatomy of an explosion (1950-1962). Cambridge, 

Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press, 1969, vol. I, p. 130-140. 
970 FIGUEIREDO, Fábio Barqueiro. Entre raças, tribos e nações: os intelectuais do Centro de Estudos 

Angolanos, 1960-1980. 440f. Tese (Doutorado em Estudos Étnicos e Africanos). Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia. 2012, fl. 145-148. 
971 Idem. 
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conflitos do norte, os dados do censo revelam que a população branca em 1940 

correspondia à 260 indivíduos; em 1950 atingiu a marca de 609 pessoas e, em 1960, o 

distrito contava com 4.555 os habitantes brancos, correspondendo a um aumento de 

647,95% desta população. Trata-se de uma porcentagem sem igual em toda província de 

Angola, que em conjunto, no mesmo período, experimentou o aumento de sua população 

branca em 186,16% 972. A concentração potencial de colonos na região – via de regra, 

portugueses – está diretamente relacionada com o cultivo do café, produto em alta no 

mercado internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A atração de uma nova 

leva de colonos que aspiravam tirar o seu sustento a partir do cultivo do grão, na prática 

se traduziu em expropriações e ocupações de terras das comunidades originárias, 

arregimentação de mão-de-obra “indígena” para o trabalho forçado nas lavouras pago 

com salários irrisórios e a cobrança de impostos, cindindo de forma muito brusca a 

realidade cotidiana e material daquele espaço em um curto intervalo temporal973. O tempo 

das mudanças solapou o do calendário. 

Se observadas de modo isolado, as sublevações como fator de contestação e 

confronto à presença e ao poder colonial não eram novidade em Angola. Ao contrário, 

pelo menos desde o último quartel do século XIX, casos de conflitos coloniais nos núcleos 

urbanos, levantes contra os roubos de terra, práticas de resistências contra as culturas 

agrícolas forçadas e ao regime de trabalho forçado, fugas para outros territórios coloniais 

como forma de escapar às condições arbitradas pela legislação colonial, entre outros 

elementos que integraram a sublevação da Baixa de Kasanje, os ataques de 4 de fevereiro 

e a revolta do norte iniciada em 15 de março não eram uma novidade. O que mudou em 

1961 foi a organização por parte de grupos com uma consciência nacionalista - 

especificamente no 4 de fevereiro e no 15 de março – que trouxeram uma dimensão de 

propaganda anticolonial aos seus atos como uma resposta às opressões praticadas pelo 

poder colonial974, desenrolados em um contexto internacional no qual, após as 

 
972 Para uma base de comparação, o segundo distrito em aumento da população branca foi o Kwanza Norte, 

também parcialmente afetado pelas sublevações. Lá, em 1940 a população branca limitava-se a 751 

pessoas; em 1950 observa-se um aumento para 1.346 indivíduos, ao passo que, em 1960, batia a marca de 

5.809 pessoas, traduzindo-se num aumento de 331,58%. Vide: CASTELO, Claudia. Passagens para a 

África: o povoamento de Angola e Moçambique com naturais da metrópole. Porto: Edições Afrontamento, 

2007, p. 220-221. 
973 Idem. 
974 A constatação deste fator é um ponto de convergência na historiografia sobre o nacionalismo angolano. 

A este respeito, conferir, por exemplo: MARCUM, John. The Angolan Revolution…Op. Cit., p. 159-180; 

SILVEIRA, Maria Anabela Ferreira da. Dos nacionalismos à guerra... Op. Cit, fl. 181-218. 
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deliberações na XV Assembleia Geral da ONU, a postura de Portugal perante os 

territórios em África e Ásia era vista com crescente ilegitimidade. 

Se as formas de organização e a dimensão da propaganda dos levantes conheceram 

mudanças notórias em 1961, o regime também soube reinventar a forma de se colocar, 

responder aos fatos e reconfigurar o discurso colonial frente ao horizonte da guerra. Sobre 

os ataques de 4 de fevereiro, foi retratado no Boletim Geral do Ultramar pelo então 

governador-geral de Angola, Álvaro Rodrigues da Silva Tavares, como um ato de 

“agentes comunistas e estrangeiros vindos do exterior, [que] lançaram-se numa louca 

aventura sem qualquer probabilidade de êxito, senão o de assassinar ou ferir os defensores 

da ordem ou meia dúzia de transeuntes indefesos”. Seu discurso era arrematado ao 

afiançar que a ordem havia sido restabelecida975. Contudo, em relação aos ataques do 

norte a situação ganhou contornos ímpares.  

Com um farto suporte de documentos históricos escritos em acervos oficiais e de 

registros de memórias de agentes do governo colonial que buscaram chamar a atenção do 

governo de Lisboa para a iminência de um conflito no Norte, há consenso na 

historiografia contemporânea sobre o tema de que o regime havia sido informado sobre a 

revolta antes e durante os primeiros dias do ocorrido. Contudo, nada foi feito para impedir 

ou menorizar seus efeitos976. Ao contrário: durante dois dias, foi expressamente vedada a 

sua menção em qualquer meio de comunicação.  

Corridos os primeiros dias dos ataques, uma equipe de fotógrafos portugueses 

selecionados um a um pelo regime para obter imagens do ocorrido foi conduzida às 

localidades alvejadas nos primeiros dias da revolta. O acesso da imprensa internacional 

foi interditado, de forma que quase a totalidade das imagens que se conhece do episódio 

foram registradas pelo grupo escolhido. Afonso Ramos observa como há um claro padrão 

nestas fotografias capturadas em preto e branco: em comum, elas registravam o 

sofrimento individual das vítimas, com closes dos corpos de mulheres, crianças, bebês e 

mesmo de homens retratados em destroços, mutilados, por vezes violados e em estágio 

de decomposição. Não há imagens dos efeitos dos ataques sobre propriedades, nem fotos 

realizadas a partir de planos abertos: o foco se detinha sobre agonia e violação, chocando 

 
975 Boletim Geral do Ultramar, a. XXXVII, nos. 429-430, março-abril de 1961, p. 183. 
976 MATEUS, Dalila Cabrita; MATEUS, Álvaro. Angola 1961. Guerra colonial: causas e consequências. 

O 4 de fevereiro e o 15 de março. Alfragide: Texto Editores, 2011; RAMOS, Afonso. “Angola 1961, o 

horror das imagens”. In: VICENTE, Filipa Lowndes (org.). O Império da Visão. Fotografia no contexto 

colonial português (1860-1960). Lisboa: Edições 70, 2018, p. 399-434. Sobre testemunhos e avaliações 

que corroboram esta percepção no interior do exército português na altura, vide: LEMOS, Viana de. Duas 

crises – 1961 e 1974. Um olhar de um oficial do exército português. Lisboa: Edições Nova Gente, 1977. 
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pela impressão que suscitam, qual seja, a de estar frente-a-frente com os cadáveres977. 

Estas são as principais fotografias que existem sobre a guerra que, a partir daí, seria cada 

vez mais uma guerra quase sem imagens, cuja ação da censura fazia aumentar ainda mais 

sua distância dos olhos e dos ouvidos da população portuguesa978, mesmo que as marcas 

deixadas nos corpos dos combatentes que voltavam dos campos de batalha se impusessem 

como testemunho vivo e incontornável do feito pelas próximas décadas979. 

A seleção meticulosa da censura sobre o quê, como e quando noticiar a guerra em 

curso nos próximos anos foi compensada de certa forma no imaginário e na memória 

pública pela exploração à exaustão das fotografias registradas após os primeiros ataques 

no norte de Angola. Ampliações gigantescas dos retratos das vítimas foram exibidas ao 

público, em Lisboa, no Palácio Foz, na sede do Secretariado Nacional de Informação 

(SNI) e no Largo dos Restauradores. Durante pouco mais de um mês, entre julho e agosto 

de 1961, a Sociedade de Geografia de Lisboa realizou uma exposição com as ampliações 

das imagens que resultou em um recorde absoluto de público de uma exposição 

fotográfica em Portugal: cerca de 50 mil visitantes foram espreitar a espetacularização 

necrófaga e o horror retratado, denotando a forte dimensão da voyeurização das 

imagens980. Não é demais assinalar que os princípios do Estado Novo que outorgavam 

que a censura que não economizasse no uso do lápis azul para extirpar os conteúdos tidos 

como obscenos, pornográficos, atentatórios da moral, da religião, dos bons costumes e da 

ética produzidos por artistas, escritores, jornalistas e demais intelectuais não foram 

aludidos quando se tratou de expor as fotografias tiradas após os primeiros ataques, sem 

qualquer consideração pelo luto das famílias das vítimas ou o respeito aos seus corpos981. 

A exploração das imagens também deu suporte a uma resposta contra-hegemônica 

à forma como a posição de Portugal perante os territórios em África era encarada no 

cenário internacional: na sessão da ONU de 7 de junho de 1961, o embaixador português 

Vasco Garin exibiu algumas das fotografias que, nas suas palavras, eram “prova nua e 

nauseante da selvajaria inacreditável dos terroristas”982. Como era previsível, o conteúdo 

chocou a comunidade internacional ao enfocar a violência dos ataques, fazendo com que 

 
977 RAMOS, Afonso. “Angola 1961, o horror das imagens”... Op. Cit. 
978 Idem 
979 Sobre o tema, conferir: MARTINS, Bruno Sena. “Corpos-memórias da Guerra Colonial: os deficientes 

das Forças Armadas e o ‘restolhar de asas no telhado’”. In: RIBEIRO, António Sousa; RIBEIRO, Margarida 

Calafate (org.). Geometrias da memória: Configurações pós-coloniais. Porto: Edições Afrontamento, 2016, 

p. 305-325. 
980 RAMOS, Afonso. “Angola 1961, o horror das imagens”... Op. Cit., p. 405. 
981 Idem. 
982 GARIN, Vasco. Apud: Idem, p. 405-406. 
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parte dela oscilasse em relação à situação de Portugal em África, como foi o caso dos 

Estados Unidos. De modo indireto, esta recomposição repercutiu na legitimidade com 

que eram olhados os movimentos libertação por parte da comunidade internacional983.  

Como assinalou Fernando Tavares Pimenta, em Angola, entre as respostas do 

Estado Novo aos ataques no Norte, vale ressaltar a mudança na condução das relações 

com Lisboa e na política interna. Em abril de 1961, Adriano Moreira assumiu a pasta do 

Ministério do Ultramar e deu início a uma série de reformas que incluíram, no plano 

político, o aumento do número de deputados das províncias na Assembleia Nacional 

(passavam a ser sete representantes de Angola, sendo que antes eram apenas três) somado 

a prerrogativa a uma maior autonomia dos governos das províncias e dos órgãos políticos 

locais. No plano econômico, em Angola, deu-se início a uma fase de aumento de 

investimentos públicos, industrialização e abertura para o mercado de capital 

internacional984.  

No plano social, a reforma mais impactante foi a abolição – ao menos oficial – do 

Estatuto do Indigenato985, por meio da publicação do Decreto-Lei 43.893, em 6 de 

setembro de 1961. Composto de um artigo único que instituía a revogação do Decreto-

Lei 39.666 de 20 de maio de 1954, responsável pela implantação do Estatuto dos 

Indígenas das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, seu conteúdo era precedido 

por um texto generalista, que exaltava os “valores coloniais” e a “obra civilizatória” 

empreendida nas províncias ultramarinas. Em seus trechos finais, a implantação do 

decreto era justificada nos seguintes termos: 

Considerou-se, na verdade, que o condicionalismo político e social das nossas províncias da terra 

firma de África permite já hoje dispensar muitas as normas que definiam um mecanismo de 

protecção das populações inteiramente confiado ao Estado, e que haveria vantagem em generalizar 

o uso de mais latos meios para a gestão e defesa dos seus próprios interesses e, também, para a 

participação nos interesses locais986. 

 

A mudança veio acompanhada da extensão nominal da cidadania portuguesa aos 

“indígenas”: vale relembrar que pelos termos da legislação anterior, diferente do que 

 
983 Idem. 
984 PIMENTA, Fernando Tavares. “O Estado Novo português e a reforma do Estado colonial em Angola: 

o comportamento político das elites brancas (1961-1962)”. In: História (São Paulo), v. 33, no. 2, jul./dez. 

de 2014, p. 250-272. 
985 Idem. 
986 “Decreto-Lei 43.893”. In: Diário do Governo, 1ª. Série, no. 207, 6 de setembro de 1961. 
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ocorria com os “mestiços” e “pretos” considerados “civilizados” e com os colonos, 

aqueles que estavam sob este enquadramento ainda não dispunham de tal prerrogativa987.  

Ainda que algumas destas reformas, sobretudo as que diziam respeito à abolição 

do Estatuto do Indigenato, transcorressem lenta e paulatinamente, elas representaram 

também um meio de repactuação dos pilares da colonização em Angola entre o regime e 

a elite branca da província988. O governo sabia do crescente apoio à oposição conferido 

pelos colonos e, percebendo o novo cenário que se colocava a partir dos ataques do norte, 

implementou reformas que visavam satisfazer demandas antigas das elites brancas, como 

mais autonomia política em relação ao governo de Lisboa. Este mesmo grupo, temeroso 

dos ataques, respondeu aos acenos do regime, apoiando-o, tendo em mente que a proteção 

militar seria cada vez mais necessária perante a guerra que se impunha989.  

Neste meio tempo, tanto em Angola quanto em Portugal, o regime passou a 

veicular através do impacto gerado pelas fotografias, a sensação de medo e insegurança 

advinda dos ataques, retratando-os como uma ameaça à paz nas colônias, cujo único ente 

com força suficiente para mantê-la era ele próprio. Perante a opinião pública portuguesa, 

o efeito foi muito similar ao que ocorreu em Angola: houve uma diminuição do apoio 

popular à oposição, que havia se fortalecido nas eleições de 1958, uma vez que o Estado 

Novo passava a ser visto como aquele com “pulso firme” o suficiente, capaz de defender 

a população, quase sempre imaginada como um termo intercambiável por “colonos”990. 

Além destes, há outro desdobramento não menos importante: a construção da 

imagem do “terrorista”. Como apresenta Afonso Ramos, a recepção em Portugal das 

fotografias dos ataques no norte de Angola desencadeou uma produção literária e 

jornalística sem precedentes, em torno de um acontecimento no espaço colonial, envolta 

em um discurso de ódio e de vingança, que repunha preconceitos do corolário colonialista 

– como a “selvageria” dos “pretos”, sendo uma das consequências a incapacidade de se 

autogovernarem991 – como meio de afirmar a necessidade do estado colonial em África. 

Para entender como se davam estes rearranjos no discurso, vale a lembrança do poema 

The White Man’s Burden (“O Fardo do Homem Branco”), composto em 1899 pelo 

escritor e poeta britânico Rudyard Kipling (1865-1936). Ainda que os versos tenham sido 

 
987 Sobre o tema, conferir o Capítulo 2. 
988 PIMENTA, Fernando Tavares. “O Estado Novo português e a reforma do Estado colonial em Angola: 

o comportamento político das elites brancas (1961-1962)”... Op. Cit. 
989 Idem. 
990 Ibidem. 
991 RAMOS, Afonso. “Angola 1961, o horror das imagens”... Op. Cit, p. 399-434. 
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compostos em fins do século XIX para enaltecer a posição estadunidense na Guerra de 

Independência das Filipinas (1899-1902), eles são lembrados de forma recorrente para 

tratar das imagens construídas pelos discursos imperialistas e colonialistas nos séculos 

XIX e XX992. No último verso da primeira estrofe, Kipling apresenta uma das suas 

formulações para caracterizar as populações não-brancas dos territórios coloniais: “half-

devil and half-child”993. O verso sintetiza com assertividade os dois principais eixos pelos 

quais a ideologia colonial portuguesa retratava os africanos ditos incivilizados: a 

depender do contexto histórico e político, pendia-se para o retrato do negro como vil e 

aterrorizante ou como aquele que carecia de tutela, incapaz de responder pelos seus atos, 

e por vezes ambas as imagens se combinavam994. A recepção das fotografias dos ataques 

no Norte na circunscrição da metrópole fez com que a “metade-criança” perdesse espaço 

na veiculação pública e prevalecesse a “metade-demônio”, expressa na figura do 

“terrorista”995.  

Este movimento de formulação na metrópole evidenciou o racismo durante o 

período de voyeurização das fotografias, corroborando associar, via de regra, “terrorista” 

a “preto”, reavivando a imagem do “mata-brancos”, ainda que o número de mortes de 

kimbundus e ovimbundus tenha sido muito superior à de brancos996. Perante a oposição 

binária forjada, o regime se apresentava na contramão desta formulação, valendo-se da 

retórica lusotropicalista para se apresentar como o promotor da “sociedade multirracial”, 

nas palavras do governador geral de Angola Álvaro Rodrigues da Silva Tavares, que 

advertia sem titubear que haviam sido “dadas instruções rigorosas para fazer cumprir a 

lei e para se utilizarem de todos os meios necessários para o seu exacto acatamento”997.  

 

 
992 Um exemplo desta afirmação pode ser encontrado em: SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 245. 
993 Em tradução livre: “metade-demônio e metade-criança”. O poema The White Man’s Burden foi 

publicado originalmente na McClure’s Magazine em 1899. Disponível em: 

https://sourcebooks.fordham.edu/mod/kipling.asp . Consultado em 13/07/2019. 
994 Especificamente sobre a construção desta imagem do indígena africano no império português, conferir: 

MOUTINHO, Mário. O indígena no pensamento colonial português – 1895-1961. Lisboa, Edições 

Universitárias Lusófonas, 2000. 
995 O termo passou a ser utilizado para designar, de modo genérico, aqueles que haviam aderido aos 

movimentos de libertação e, posteriormente, combatiam ao seu lado na guerra. 
996 RAMOS, Afonso. “Angola 1961, o horror das imagens”... Op. Cit, p. 399-434. 
997 Boletim Geral do Ultramar, a. XXXVII, nos. 429-430, março-abril de 1961, p. 194. 

https://sourcebooks.fordham.edu/mod/kipling.asp
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5.6 Fugir de Portugal: primeiros arranjos 

Em Portugal, os efeitos destas associações recaíram sobre os estudantes negros e 

mestiços da CEI, que passaram a ser alvo de hostilidades no espaço público. O relato de 

Eurico Wilson, sócio registrado na delegação do Porto, permite vislumbrar esses 

contornos: “Quando começaram os acontecimentos em Angola, Luanda, a 4 de fevereiro 

e 15 de março, no norte de Angola, a reação do público [em Portugal] foi muito má em 

relação aos estudantes africanos: ‘É por vossa culpa que o meu filho, o meu primo, o meu 

marido morreu’” 998. Diante das crescentes manifestações de racismo motivadas pelo 

acirramento das tensões com o início da guerra, foi colocada a urgência de se tomar 

partido nos confrontos que ganhavam contornos. Em 18 maio de 1961, um ofício da PIDE 

emitido em Lisboa, dava conta de movimentações de estudantes e trabalhadores, que 

possuíam ou haviam possuído vínculos com a CEI, com o extinto Centro de Estudos 

Africanos (CEA) e  o Clube Marítimo Africano (CMA), e que agora buscavam sair de 

Portugal. Entre os nomes listados, cabe destacar Pedro Francisco de Almeida Sobrinho, 

Augusto Pestana Heineken, Jorge Alicerces Valentim, Andreza da Graça do Espírito 

Santo (a Tia Andreza), António de Figueiredo e Meneses da Graça Espírito Santo e 

Humberto do Carmo Alves Machado999. Diante deste dado, a PIDE emitiu um 

comunicado interno “com vista a impedir a concessão do passaporte a naturais do 

ultramar suspeitos”1000, o que dificultava consideravelmente a saída de africanos mestiços 

e negros do país pelas vias legais. Era preciso encontrar alternativas. 

 No início de 1961, a direção do MEA mantinha um contato moroso e esparso com 

o MPLA através do canal diplomático egípcio1001. Era este o meio de comunicação que 

possibilitava as articulações entre Lisboa e Conacry, mas por vezes a velocidade das 

trocas não era suficiente para as demandas que exigiam respostas rápidas, sobretudo face 

ao contexto de guerra que irrompia. As articulações entre as representações do Egito e 

dos estudantes de Angola em Portugal se estreitaram no ano anterior, quando o então 

Diretor da Seção de Estudos Ultramarinos (SEU) da CEI, Fernando Mourão, entrou em 

contato com o Adido Cultural do Egito em Lisboa solicitando estatísticas acerca do ensino 

e da população no país, empréstimo de filmes e indagando sobre a possibilidade de 

 
998 Conforme seu relato em: Operação Angola – Fugir para lutar. Diana Andringa (dir.) 

Portugal/Moçambique, Persona Non Grata Pictures, 2015, documentário, 120 min. 
999 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 2668/54, UI 2752, fl. 121. 
1000 Conforme descrito em um relatório da PIDE sem data, mas cujo teor das informações denotam que foi 

produzido após junho de 1961. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2438, fl.160-163 (frente e verso). 
1001 ROCHA, Edmundo. Contribuição ao estudo... Op. Cit., p. 178. 
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concessão de “bolsas de estudos para estudantes originários do Ultramar Português”1002. 

Ao menos outras duas consultas da mesma natureza foram realizadas aos Adidos 

Culturais das Embaixadas da Alemanha e da Suíça1003, denotando que a busca por 

informações e estudos especializados sobre África e, no caso aqui tratado, por bolsas de 

estudo para estudantes universitários fora de Portugal estava na ordem do dia no interior 

da CEI. 

Segundo Edmundo Rocha, através deste canal, a direção provisória do MPLA em 

Conacry, composta por Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz, Lúcio Lara, Hugo de 

Menezes e Eduardo dos Santos, remeteu um apelo pedindo a saída voluntária de 

estudantes mais comprometidos e mobilizados em prol da libertação de Angola1004. 

Mantendo o foco sobre a CEI e seus associados, este chamado pode ser lido como a 

passagem simbólica para o desatar de um processo que fez com que dezenas de indivíduos 

- a maior parte deles, estudantes - provenientes do espaço sob dominação colonial 

portuguesa em África deixassem a metrópole para se unirem aos movimentos de 

libertação, demarcando seu alinhamento aos nacionalismos anticoloniais emergentes em 

seus territórios de origem. Como será apresentado, da delegação dos comandos à 

organização de uma operação de expressiva dimensão, a fuga foi uma espécie de rito de 

passagem da vida em Lisboa em torno da CEI para o ingresso no exílio e/ou na 

clandestinidade, antessalas da guerrilha. 

Para entrar em contato com o MPLA sem depender da lentidão do canal 

diplomático egípcio, dois dirigentes do MEA foram incumbidos de ir à França a fim de 

conseguir uma comunicação mais dinâmica com a direção do movimento: Edmundo 

Rocha, como representante dos estudantes e Graça Tavares, em nome dos marítimos. Em 

uma ação de alto risco dado a vigilância costumaz da PIDE sobre ambos, em abril de 

1961 cruzaram a fronteira portuguesa por Vila Real de Santo António apenas com o 

bilhete de ida em direção à Niort (França), onde foram acolhidos por Marc Antoinne 

Delanné, simpático à libertação de Angola. Como resposta, o MPLA repunha a 

 
1002 “Cópia de carta de Fernando Mourão, Diretor da SEU, para o Adido Cultural da Embaixada de 

Alemanha”, remetida em 10 de março de 1960. FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.033, remetida em 26 de 

fevereiro de 1960. 
1003 As respostas a estes pedidos são desconhecidas. Vide: “Cópia de carta de Fernando Mourão, Diretor da 

SEU, para o Adido Cultural da Embaixada de Alemanha”, remetida em 10 de março de 1960. FMS/ACEI; 

Pasta 11121, no. 003.015; “Cópia de carta de Fernando Mourão, Diretor da SEU, para o Adido Cultural da 

Embaixada da Suíça”, remetida em 10 de março de 1960. FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.017. 
1004 Baseado nas memórias de Edmundo Rocha disponíveis em: ROCHA, Edmundo. Contribuição ao 

estudo... Op. Cit., p. 178-179; ROCHA, Edmundo In: UCCLA (edit.). Casa dos Estudantes do Império 50 

anos – Testemunhos, vivências documentos. Lisboa: Imprensa Municipal, 2017, p. 62-63. 
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necessidade da fuga, entretanto advertia que não possuía condições logísticas ou materiais 

para articular ou sugerir os rumos desta operação1005. Em outras palavras, o comando fora 

dado, mas sem que qualquer perspectiva estratégica. Cabia aos membros do MEA forjá-

la. O MPLA lhes conferiu autonomia para tomarem todas as decisões relativas à fuga por 

conta própria. 

A resposta dos dirigentes do MPLA foi um choque para Edmundo Rocha e Graça 

Tavares1006. A reação revela o quão limitado era o conhecimento que os jovens da CEI 

possuíam sobre os recursos e a capacidade de ação dos movimentos de libertação, ainda 

que estivessem em contato com os dirigentes e dispostos a aderir a causa. Como relata 

Edmundo Rocha, sem ter ideia de como articular a fuga, os representantes do MEA 

deixaram Niort e seguiram para Frankfurt, onde realizaram reuniões com os membros da 

UGEAN, alargado pela presença de outros jovens do espaço colonial sob dominação 

portuguesa que ali se encontravam, como Desidério Costa1007 e Alberto Passos. Tinham 

como intuito pensarem em formas de viabilizar a operação de fuga e em ações que 

corroborassem para consolidar a jovem associação. Sobre este último ponto, duas 

importantes decisões foram tomadas: a participação no Fórum Mundial de Juventude e 

dos Estudantes, que teria lugar em Moscou, agendado para agosto de 1961, representados 

em uma delegação das colônias portuguesas e a necessidade de realizar um congresso 

constitutivo da UGEAN1008. 

Hospedado na casa de Luís de Almeida, Edmundo Rocha, entrou em contato com 

Desidério Costa, que também fora sócio da CEI em Lisboa, protestante de orientação 

metodista. Assim como Carlos Rocha e José Fret Lao Chong, Desidério Costa havia 

deixado Portugal e acabou por se estabelecer em Frankfurt. Graças a sua intermediação, 

Edmundo Rocha foi apresentado ao bispo metodista Friederich Wunderlich, que após 

ouvi-los, prestou auxílio financeiro à situação. Na ocasião, foi fornecida uma senha, o 

nome, a morada de João Vieira Lopes como contato em Lisboa, que vale lembrar, também 

era membro do MEA e da CEI1009. 

 
1005 Ibidem. 
1006 Idem. 
1007 Desidério da Graça Veríssimo e Costa, tal como consta na sua ficha de sócio da CEI, é o seu nome 

completo. Vide: “Listagens dos associados da Casa dos Estudantes do Império, existentes na Torre do 

Tombo, em Lisboa”. Consultado em 30/08/2016. Disponível em: http://www.uccla.pt/listagem-dos-

associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa . Por vezes, a 

documentação o refere como “Desidério Costa”, por vezes como “Desidério Graça”, cabendo esclarecer 

que se trata da mesma pessoa. Aqui será adotado “Desidério Costa”, designação mais habitual.  
1008 Ibidem. 
1009 Conforme o relato de Edmundo Rocha. Cf.:  Operação Angola – Fugir para lutar. Diana Andringa 

(dir.)... Op. Cit.. 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
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O bispo Friederich Wunderlich, sensibilizado com o relato sobre a situação dos 

estudantes africanos em Portugal, segundo a apreciação presente nos testemunhos de 

Edmundo Rocha e Desidério Gaspar, teria confiado as informações ao reverendo Charles 

Melvin Blake. Também de orientação metodista e tendo atuado por muitos anos em 

Angola, suas ações estavam no encalço da PIDE há anos. Em um relatório interno, a PIDE 

relaciona os metodistas a levantes ocorridos em Angola, informa a detenção de 

missionários e pastores desta vertente acusados de desenvolverem “propaganda de 

desnacionalização”. Ainda neste documento consta uma caracterização de Charles 

Melvin Blake durante os anos em que esteve em Angola nos seguintes termos: 

(...) mostrou-se um constante agitador subversivo de grande nomeada. Percorreu várias e 

demoradas vezes toda África em viagens de estudo e manteve com Booth [bispo do Congo Belga] 

uma estreita colaboração político-revolucionária, de tendência manifestamente contrária à 

soberania de nações europeias no continente negro, sendo porém (sic) de salientar a sua actuação 

foi sempre muito discreta1010. 

 

Conhecendo de perto a política do regime salazarista na província que agora 

estava em guerra e percebendo a contundência dos relatos, o bispo lançou um apelo ao 

Conselho Mundial de Igrejas (CMI)1011. Aqui faz-se necessário um parêntese a fim traçar 

um breve perfil desta organização: a CMI, internacionalmente conhecida como World 

Council of Churches (WCC), é uma organização ecumênica originalmente composta por 

igrejas anglicanas, batistas, luteranas, metodistas, reformadas, além de ortodoxas. 

Fundada em 1948, em Genebra, sua articulação é anterior à Segunda Guerra Mundial, 

quando seus membros assumiram uma postura de resistência ao nazismo e ao fascismo, 

articulando redes de apoio e proteção aos indivíduos ameaçados pelas ações do Terceiro 

Reich. No início da década de 1960, algumas das mais expressivas autoridades da CMI 

eram tributárias das premissas defendidas pelo teólogo suíço Karl Barth em Thèses de 

Pomeyrol (1944), segundo as quais os cristãos possuíam a responsabilidade de proteger 

os mais vulneráveis no contexto das ocupações nazistas e a resistir às suas políticas. 

Sobretudo a partir de fins da década de 1960, ganhou contornos mais nítidos o apoio da 

 
1010 O relatório não possuí data, porém pelo seu teor é possível depreender que foi elaborado entre 1960 e 

1961. Nele, o nome do bispo consta como “Charles Melvin Black” e não “Charles Melvin Blake”. Erros na 

grafia de nomes próprios em documentos internos da PIDE eram recorrentes. O relatório é anônimo e não 

foi datado. ANTT, PIDE/DGS, SC, CI (2) 2425, UI 7186, fl. 76. 
1011 A formação desta rede foi mapeada a partir dos testemunhos de Edmundo Rocha e Desidério Gaspar 

que constam no documentário Operação Angola – Fugir para lutar, que retrata os meandros desta operação 

a partir dos relatos de alguns dos estudantes e de indivíduos destacados pela CMI e pela CIMADE para 

participarem deste processo. Vide: Operação Angola – Fugir para lutar. Diana Andringa (dir.) ... Op. Cit. 



335 

 

CMI aos movimentos de libertação em África, sobretudo ao combate ao racismo1012, 

mostra de que enxergavam estas ações como a defesa daqueles que tinham como 

“vulneráveis”.  

Ao levar em conta tais afirmações acerca da CMI, ganham contornos os pontos de 

afinidade política com os representantes do MEA em Frankfurt, sendo compreensível a 

acolhida ao apelo de Edmundo Rocha na ocasião. Contudo, cabe questionar se a afinidade 

política seria condição suficiente para este apoio, relegando para segundo plano o 

elemento aglutinador da organização: a dimensão religiosa. Como apontam os fatos, os 

desfechos deste processo não se explicam sem levar em conta a atuação dos estudantes 

africanos de formação protestante que viviam em Portugal. 

 

5.7 Estudantes africanos de formação protestante em Portugal 

Durante os anos de atividade da CEI, em Lisboa e redondezas, funcionaram dois 

lares para acolher estudantes protestantes originários do espaço colonial, a fim de cursar 

seus estudos na metrópole: um deles estava localizado no Lumiar e o outro, em 

Carcavelos. Seus moradores eram descendentes de famílias protestantes “assimiladas”1013 

(ou “cidadãs” para utilizar o termo consoante com o Estatuto do Indigenato de 1954), 

cuja formação escolar ocorreu nas missões protestantes até se mudarem para Portugal1014. 

 
1012 A Igreja Católica não integra a CMI, ainda que atualmente mantenha laços estreitos com organização. 

Cf: HARPER, Charles R.; NOTTINGHAM, William J. Escape from Portugal – The Church in action. The 

secret flight of 60 african students to France. St. Louis, Missouri: Lucas Park Books, 2015 (e-book), 

position 73; WELCH, Claude E. Jr. “Mobilizing morality: The World Council of Churches and its program 

to combat racism, 1969-1994”. Human Rights Quaterly, vol. 23, no. 4, 2001, p. 863-910.  
1013 Especificamente em relação à Angola, tratava-se do grupo caracterizado por Christine Messiant como 

“novos assimilados”. Sobre esta discussão, deve ser consultado o Capítulo 2. 
1014 Vale a lembrança de que no caso dos estudantes protestantes, cursar seus estudos superiores em Portugal 

era uma das opções entre outras possíveis, diferente do que se passava com aqueles que possuíam formação 

católica, para os quais os estudos universitários em Portugal era a regra. Neste sentido, vale a lembrança do 

percurso escolar de Eduardo Mondlane: foi apresentado às primeiras letras na missão presbiteriana suíça. 

Como na década de 1940 não existiam liceus em Moçambique, muda-se para a África do Sul a fim de 

continuar seus estudos, onde se formou no Lemana College (no Transvaal), estabelecimento de ensino que 

pertencia à mesma congregação religiosa. Tendo cursado o primeiro ano na Universidade de Witwatersrand 

(em Joanesburgo), é expulso da instituição e vê-se obrigado a abandonar seus estudos em decorrência da 

ascensão do governo do apartheid. Segue para Portugal, onde matricula-se na Universidade de Lisboa, 

contudo corridos poucos meses, seu pedido de transferência para os Estados Unidos é atendido, onde 

prossegue nos estudos com uma bolsa da missão presbiteriana suíça. Especificamente sobre a atuação da 

missão suíça em Moçambique, vide: SILVA, Tereza Cruz. “Educação, identidades e consciência política. 

A Missão suíça no Sul de Moçambique (1930-1975)”. In: Lusotopie, 1998, p. 397- 405; SILVA, Tereza 

Cruz. “Educação, identidades e consciência política. A Missão suíça no Sul de Moçambique (1930-1975) 

– um texto revisitado”. In: CASTELO, Claudia; RIBEIRO, Omar Thomaz et. al.. Os outros da colonização. 

Ensaios sobre o colonialismo tardio em Moçambique. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2012, p. 103-

116. 
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Em Angola, desde a década de 1880 foi estabelecida uma regionalização destas missões: 

ao norte, nos territórios bakongo, instalaram-se os batistas; o perímetro que se estendia 

entre Luanda e Malanje, onde se falava kimbundu, foi um espaço de atuação dos 

metodistas; já no planalto central, de língua umbundu, foram estabelecidas igrejas 

congregacionistas originárias dos Estados Unidos e do Canadá e, partir da década de 

1920, adventistas do sétimo dia chegaram à região1015. 

A historiografia carece de estudos que se atentem especificamente para as 

dinâmicas dos estudantes africanos protestantes em Portugal neste período, como 

acontece com temas em torno da presença africana no país no século XX, apesar da 

crescente atenção que vem recebido nos últimos anos. Em busca de evidências para 

vislumbrar os contornos deste mosaico, as memórias de estudantes protestantes sócios da 

CEI são valiosas, como demonstra o relato de Mário Machungo, originário de 

Moçambique: 

Cheguei a Portugal em [19]59. (...) Já tínhamos um bocado de nacionalismo. (...) O meu grupo não 

foi logo acolhido na CEI, fomos acolhidos no tal grupo de protestantes de Carcavelos e do Lumiar; 

e foi esse núcleo que nos levou à CEI. Vou contar um detalhe. À nossa despedida aqui (o Salomão 

Mungwambe e eu) a PIDE chamou-nos à sala do aeroporto (...) e disse-nos: ‘Vocês vão estudar, 

tenham cuidado quando chegarem a Lisboa, não vão a uma Associação chamada Casa dos 

Estudantes do Império, que há lá comunistas. É melhor dedicarem-se ao estudo, não se envolvam 

com essa gente (...)’. Quando chegámos (sic), quem nos recebeu em Lisboa foi o Eneias Comiche, 

que vivia já num ambiente de negros angolanos, ligados às igrejas protestantes, presbiteriana e 

outras; e foi no seio desse núcleo que convivemos nas primeiras semanas; mas (...) esse núcleo 

levou-nos à CEI. Talvez se possa aqui identificar (...) um conjunto de estudantes negros que 

estavam mais ligados às igrejas protestantes (...) e não eram frequentadores da CEI e outro grupo 

que era de frequentadores assíduos1016. 

 

Ganha destaque no início do relato a declaração que para os estudantes 

protestantes que viviam nos lares do Lumiar ou de Carcavelos, o local de referência na 

capital da metrópole não era a CEI, mas nestas associações que remontavam ao seu 

 
1015 NETO, Maria da Conceição. “Ideologias, contradições e mistificações da colonização em Angola no 

século XX”. Lusotopie, agosto de 1997, p. 336; DULLEY, Iracema. “Missões católicas e protestantes no 

Planalto Central angolano: continuidades e rupturas”. In: SILVA, Eliane; MOURA, Carlos; ABRANTES, 

Harley. (Org.). Missões, religião e cultura: estudos de história entre os séculos XVIII e XX. Rio de Janeiro: 

Prismas, 2017, p. 291-312. 
1016 Eneias Comiche foi sócio da CEI e era natural de Moçambique. A passagem citada é excerto do relato 

de Mário Machungo ao Programa Linha Direta, na Rádio Moçambique, transmitido em 30 de outubro de 

1993, sob responsabilidade de Orlanda Mendes. “Meio século da CEI”. In: ROSINHA, Maria do Rosário; 

FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 81-

82. 
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ambiente religioso e/ou escolar de origem. De outro modo, para estes estudantes o 

protestantismo comportava um traço identitário semelhante ao que ser originário do 

espaço sob dominação colonial representava para os sócios da CEI: os diferenciava do 

padrão social vigente nesta nova geografia, ao mesmo tempo que reforçava o sentido de 

identificação e de unidade de grupo. Como ressaltou Mário Machungo, entre os 

estudantes protestantes, havia os que eram mais afeitos aos contatos com os colegas da 

CEI e aqueles que não frequentavam a Casa, mantendo distância dos tais afamados 

“comunistas” do número 23 da Avenida Duque D’Ávila. Os estudantes protestantes 

provenientes de Angola que são citados com mais frequência nos relatos de memória dos 

antigos sócios da CEI são: Jonas Savimbi, Jorge Valentim, Pedro Sobrinho, José Liahuca, 

além do já mencionado Pedro Filipe1017. 

Além destas diferenças entre traços identitários que acabavam por 

sobredeterminar condutas e posicionamentos, é preciso ter em conta outras distinções que 

acabavam por ditar outros ritmos da vida material e cotidiana dos estudantes protestantes. 

Dado a escassez sobre o tema, um episódio ocorrido naquele mesmo ano sem relação 

direta com a fuga dos estudantes auxilia a jogar luz sobre a questão. Em decorrência de 

suas atividades políticas junto ao MPLA, Agostinho Neto estava preso na cadeia do 

Aljube desde o início de agosto de 19601018. Por deliberação das autoridades, foi emitida 

uma ordem para que fosse transferido em regime de residência fixa para a Ilha de Santo 

Antão, em Cabo Verde. Em 15 de outubro, quando cruzou o aeroporto para apanhar o voo 

rumo ao seu destino, um grupo de africanos o aguardava para saudá-lo como 

demonstração de apoio. Como pontuou o ofício secreto da PIDE, “dado a sua ostensiva 

manifestação de despedida, com palmas e gritaria, o pessoal desta Polícia encarregado do 

policiamento, identificou os que mais ruidosamente se manifestaram”1019.  

 
1017 Dados obtidos a partir do cotejamento dos relatos de António Tomás Medeiros e Edmundo Rocha. Cf.: 

MEDEIROS, António Tomás. “Prolegómenos a uma história (verdadeira) da CEI”. In: ROSINHA, Maria 

do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 

2015, p. 33-42; ROCHA, Edmundo. “A CEI nos anos de fogo” ... Op. Cit.; ROCHA, Edmundo. “A Casa 

por quem a viveu”...Op. Cit. 
1018 Em 8 de junho de 1960 Agostinho Neto foi preso em seu consultório médico em Catete (Angola) por 

Aníbal de São José Lopes, diretor da PIDE em Angola, em decorrência de suas atividades políticas. Sua 

detenção provocou agitação de população local, que realizou um protesto na frente sede da administração, 

tendo como desfecho confrontos entre soldados vindos de Luanda e os manifestantes com dezenas de 

vítimas. Com o intuito de prevenir novas manifestações populares, a PIDE transferiu Agostinho Neto para 

Lisboa em 6 de agosto de 1960 através de um avião militar. Cf: SÃO VICENTE, Carlos. “Agostinho Neto 

e a liderança da luta pela independência de Angola, 1945-1975”. In: NETO, Maria Eugénia; NETO; Irene. 

Agostinho Neto e a Libertação de Angola (1949-1974) - Arquivos da PIDE – DGS.  Luanda: Fundação Dr. 

António Agostinho Neto, 2012, vol. I (1949-1960), p. 100-117. 
1019 ANTT, PIDE/DGS, SC, CI(2), 360, UI 7000, fl. 314. 
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Fichados os principais manifestantes, durante os meses subsequentes, os oficiais 

procederam às investigações para identificar quem eram os tais indivíduos. De acordo 

com a PIDE, a maior parte destes estudantes eram bolseiros que se beneficiavam de 

diferentes fundos das igrejas protestantes, sendo nominalmente citadas como provedoras 

a Igreja Metodista de Angola, a Liga Evangélica Missionária (dois dos manifestantes 

eram seus bolseiros), a Missão Evangelista de Luanda, a Liga Missionária de Cooperação 

Cristã, a Crusa de Scholarship, a Liga Evangelista Missionária, as Missões Evangélicas e 

o Board of Mission1020. Além de demonstrar o prestígio do líder do MPLA de formação 

protestante e a rede de solidariedade vigente entre os estudantes desta orientação religiosa, 

a profusão da distribuição de bolsas mostra como diferentes organizações protestantes 

voltavam seus olhos ao espaço sob dominação colonial portuguesa em África. Este dado 

também pode ser tomado como uma evidência das redes transnacionais estabelecidas a 

partir das igrejas às quais os estudantes protestantes estavam vinculados, uma vez que os 

fundos de origem destes financiamentos eram externos ao chamado Portugal 

metropolitano e ultramarino.  

À parte aquelas conferidas pelas igrejas ou organizações protestantes para 

estudantes formados nas missões, a oferta de bolsas de estudo era muito limitada, sendo 

geralmente concedidas pelo governo ultramarino ou por alguma associação/instituição do 

ultramar, a exemplo da Liga Nacional Africana (LNA)1021. Ao tratar dos colegas dos lares 

protestantes, os relatos dos antigos sócios da CEI afirmam que estes viviam em condições 

materiais bem mais favoráveis1022, afinal além de receberem o valor do benefício viviam 

nos lares, o que lhes assegurava um teto1023. Assim, se um importante fator que fez com 

que a CEI se firmasse como espaço de referência para os africanos que viviam na 

metrópole foi o seu caráter assistencialista, para os estudantes protestantes a Casa parecia 

menos necessária, uma vez que seus arranjos cotidianos e materiais se encaminhavam por 

outros meios.  

 
1020 As informações completas acerca dos detidos pela PIDE nesta ocasião encontram-se nos Anexos. 
1021 Sobre a LNA e a concessão de bolsas de estudos, conferir o Capítulo 2.  
1022 Como assenta, por exemplo, a entrevista concedida por António Tomás Medeiros para Dalila Cabrita 

Mateus. Vide: MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência: a formação das elites políticas 

fundadoras da FRELIMO, MPLA e PAIGC: 1945-1975. Lisboa: Memorial Inquérito, 1999, p. 254-264. 
1023 Um exemplo encontrado na literatura auxilia a elucidar esta informação. Na primeira parte do seu 

romance A geração da utopia (publicado em 1992), Pepetela relata a surpresa do personagem Vitor, 

estudante mediano do curso de veterinária e sócio da CEI, ao conhecer um lar de estudantes protestantes. 

Vitor notou que ali se vivia em melhores condições materiais e dispondo de repertórios bibliográficos 

(composto inclusive por obras vetadas pela censura), que a maioria dos demais estudantes africanos em 

Portugal não tinha acesso. Cf.: PEPETELA. A geração da utopia. São Paulo: Leya, 2013.  
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Apresentado um pouco do papel e do funcionamento dos lares protestantes, cabe 

indagar a sua origem. Em torno desta questão, Fábio Barqueiro Figueiredo apresenta um 

interessante argumento. Em sua pesquisa no acervo do Departamento de Estado no 

Arquivo Nacional dos Estados Unidos, localizou um documento expedido em dezembro 

de 1960 pelo reverendo Edgard Cooper, responsável pela missão metodista americana, 

no qual reclamava ao cônsul dos Estados Unidos em Luanda sobre o comportamento de 

Agostinho Neto. Oriundo de uma família desta vertente religiosa, o líder do MPLA havia 

concluído seus estudos em medicina em Lisboa como bolseiro da Missão Metodista. 

Durante os seus anos na CEI, Agostinho Neto não apenas se embrenhou profundamente 

na política, como desenvolveu estreito diálogo com os comunistas, foi preso algumas 

vezes e passou a apresentar-se como “ateu”. De acordo com Fábio Barqueiro Figueiredo, 

frente a estes comportamentos, os metodistas romperam relações com Agostinho Neto e 

negaram-se a recebê-lo quando regressou à Luanda. Daí, a sua conclusão: “É possível que 

a estratégia dos lares fosse uma resposta dos responsáveis pelas missões a falhanços 

anteriores, em que houvessem perdido a influência sobre o estudante em cuja formação 

vinham investindo para o ambiente de mobilização política democrática e 

anticolonial”1024. Trata-se de uma instigante aposta a ser examinada a partir de novos 

estudos sobre o tema. Nesta senda, depreende-se que, com a criação dos Lares, os 

encarregados das missões buscavam evitar que os estudantes formados nos meios 

protestantes frequentassem círculos que difundissem ideias anticoloniais a partir de uma 

leitura política das correntes das esquerdas, a exemplo da CEI.  

A documentação oficial do regime consultada para esta investigação dá conta que 

se em Angola – e de forma mais ampla, no espaço colonial – a atuação das missões 

protestantes recebia atenção e reserva por parte do governo, os lares situados em 

Carcavelos e no Lumiar não eram tidos como focos de distúrbios à ordem. Isto porque a 

PIDE não tinha clareza das conexões às redes transnacionais protestantes estabelecidas a 

partir destes espaços e do seu potencial de mobilização. Assim, se o apelo lançado por 

Edmundo Rocha e Desidério Gaspar fez com que a CMI e CIMADE tomassem ciência 

da situação, o responsável por fazer com que estas organizações decidissem interceder 

pela causa foi Pedro Filipe, o representante dos estudantes protestantes no MEA1025. 

 
1024 FIGUEIREDO, Fábio Barqueiro. Entre raças, tribos e nações: os intelectuais do Centro de Estudos 

Angolanos, 1960-1980. 440f. Tese (Doutorado em Estudos Étnicos e Africanos). Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia. 2012, fl. 186.  
1025 Em Escape from Portugal – The Church in action, o relato de Charles R. Harper e William J. 

Nottingham sobre a fuga, não é mencionado o contato prévio dos representantes do MEA em Frankfurt. 
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5.8 A Fuga, as fugas: novos rumos para além das fronteiras 

O processo apresentado a seguir contou com uma imbricada rede de apoios para 

fazer com que dezenas de estudantes africanos deixassem Portugal de forma clandestina. 

Antes de passar à sua narrativa histórica, faz-se necessário um breve balanço das fontes 

históricas disponíveis para delinear seus contornos, assim como o modo como foi 

retratado na historiografia que versa também sobre a CEI. Pelo fato de ter decorrido à 

margem da legalidade e em absoluto sigilo, o tema não comporta registros oficiais, sendo 

que os testemunhos dos estudantes, conformados em suporte escrito ou audiovisual 

constituem um corpus precioso para conhecer seus meandros1026. Entre os testemunhos 

escritos, importa assinalar também o importante relato de memória Escape from Portugal 

– The Church in action, publicado em 2015, por Charles R. Harper e William J. 

Nottingham, membros da CIMADE que desempenharam papéis fundamentais na 

fuga1027. 

Em comum, a maioria destes relatos foram tornados públicos na última década, 

de modo que os estudos anteriores dispunham de informações muito fragmentadas que 

por vezes comprometeram sua apreciação sobre a questão. É o caso, por exemplo, do 

artigo de Fernando Rosas “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”, 

originalmente publicado em 1997, que afirma: “passa-se em Junho de 1961, a grande fuga 

para o exterior, que é feita em colaboração com o aparelho do Partido Comunista em 

 
Aqui, a comunicação com Pedro António Filipe consta como o ponto de partida do processo. Não há como 

ter certeza, mas é pouco provável que ambos ignorassem os contatos em Frankfurt: em 2011, Pedro Pires, 

então presidente de Cabo Verde e um dos integrantes da fuga, organizou um evento em celebração do 

quinquagésimo aniversário da fuga entre 28 de junho e 3 de julho, em Praia. Charles R. Harper, William J. 

Nottingham e Desidério Costa estiveram presentes. Aparentemente, Edmundo Rocha não compareceu. 

Além disto, antes da publicação do seu livro, ambos estiveram em Lisboa onde integraram as filmagens do 

documentário Operação Angola, dirigido por Diana Andringa, no qual aparecem rememorando o processo 

junto a antigos membros do MEA. Por estes indícios, talvez não seja injusto considerar a configuração entre 

aquilo que é lembrado (o contato de Pedro António Filipe) e o que é ignorado (o encontro em Frankfurt) 

mais como uma opção narrativa apresentada por Charles R. Harper e William J. Nottingham do que como 

fruto do desconhecimento do evento. Cf.: HARPER, Charles R.; NOTTINGHAM, William J. Escape from 

Portugal... Op. Cit.; Operação Angola – Fugir para lutar. Diana Andringa (dir.) ... Op. Cit. 

1026 Entre os testemunhos de estudantes registrados em suporte impresso, cabe destacar os relatos 

disponibilizados em: ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número 

especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2ª. Edição, [1997] 2015; UCCLA (edit.). Casa dos Estudantes do 

Império 50 anos – Testemunhos, vivências documentos. Lisboa: Imprensa Municipal, 2017. Já entre os 

registros audiovisuais, deve ser conferido: Operação Angola – Fugir para lutar. Diana Andringa (dir.)... 

Op. Cit.. 
1027 HARPER, Charles R.; NOTTINGHAM, William J. Escape from Portugal... Op. Cit. 
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Portugal”1028, sendo que o PCP não teve qualquer participação na operação. Dalila Cabrita 

Mateus, ao tratar do tema em A luta pela independência (1999) apresenta dados que 

carecem de revisão, por exemplo, o número de estudantes envolvidos na fuga e o nome 

de representantes da CIMADE que participaram do processo1029. Contudo, vale insistir 

que tal situação se deve ao limitado acesso às fontes de que dispunham. Atualmente, os 

estudos históricos mais completos sobre a grande fuga no verão de 1961 são de autoria 

de Luísa D’Almeida1030. Realizado este balanço, é chegado o momento de apresentar os 

arranjos em torno da grande fuga. 

Entre março e abril de 1961, Pedro Filipe lançou um apelo urgente à CMI sobre a 

delicada situação dos estudantes africanos em Portugal e clamou por apoio para auxiliá-

los a sair do país. Tratava-se de uma ação em conformidade com os interesses do MEA. 

E Pedro Filipe era a pessoa ideal para lançar este apelo: realizou todo seu percurso escolar 

em Angola na Missão Metodista, cursava seus estudos universitários em Portugal graças 

à uma bolsa de estudos concedida pela Igreja Metodista de Angola, vivia em um dos lares 

para estudantes protestantes e era membro da Federação Universal das Associações 

Cristãs de Estudantes (FUACE)1031.  

A pedido da CMI, Charles Melvin Blake seguiu para Lisboa na primeira quinzena 

de maio de 1961 a fim de se reunir com estudantes dos lares protestantes. À par da 

situação, o bispo cumpriu o compromisso firmado de levar seu apelo ao CMI, em 

Genebra, que decidiu apoiar os estudantes africanos em Portugal. Entendendo que se 

tratava de uma operação que requeria uma prática especializada em situações afins, a CMI 

 
1028 ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”... Op. Cit, p. 21-22. 
1029 Dalila Cabrita Mateus fala que os dois grupos envolvidos na fuga perfaziam um total de 85 estudantes, 

ao passo que os estudos de Luísa D’Almeida e o relato de Charles Harper e William Nottingham sustentam 

a marca de 60 africanos (nem todos eles estudantes) envolvidos nas duas fugas. A responsável por receber 

os fugitivos em Hendaye é denominada como “Tatiana Metzel”, sendo que se tratava de Tania Metzel. 

Vide: MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência... Op. Cit, p. 110-111; D’ALMEIDA, Luísa. 

“A juventude estudantil africana nos anos 60: assimilados, mas não tanto... Uma fuga para a ‘luta’”. 

HAVIK, Philip J.; SARAIVA, Clara; TAVIM, José Alberto. Caminhos cruzados em história e 

antropologia. Ensaios de homenagem a Jill Dias. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2010; 

NOTTINGHAM, William J. Escape from Portugal... Op. Cit. 
1030 D’ALMEIDA, Luísa. “A juventude estudantil africana nos anos 60: assimilados mas 

não tanto... Uma fuga para a ‘luta’”... Op. Cit; D’ALMEIDA, Luísa. “A geração estudantil africana 

dos anos 60 dos cinco países de colonização portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique 

e São Tomé e Príncipe) – percursos individuais e coletivos – memórias, identidades e balanços”. In: 

ARQUIVO NACIONAL DE ANGOLA (edit). Actas do III Encontro Internacional sobre História de 

Angola. Luanda: Arquivo Nacional de Angola, 2015, p. 465-504.  
1031 A afirmação sobre a educação escolar de Pedro Filipe e seu vínculo com a FUACE constam no relato 

de Charles R. Harper e William J. Nottingham: HARPER, Charles R.; NOTTINGHAM, William J. Escape 

from Portugal... Op. Cit., position 60. Já a informação acerca da bolsa de estudos consta no ofício secreto 

da PIDE, sem identificação de autoria ou data: ANTT, PIDE/DGS, SC, CI(2), 360, UI 7000, fl. 314. 
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acionou a CIMADE, uma organização fundada por jovens de orientação protestante 

ligados à Resistência Francesa. Criada em 1939, na França, a CIMADE oferecia apoio às 

populações que tiveram de deixar a região da Alsácia-Lorena, fronteiriça com a 

Alemanha, em decorrência das movimentações das tropas nazistas. Mesmo após o fim da 

guerra, a CIMADE permaneceu em atividade, oferecendo apoio aos grupos em 

deslocamento no território francês1032.  

Em meados de maio foi a vez de Jacques Beaumont, secretário-geral da CIMADE, 

seguir para Lisboa tratar dos detalhes da fuga com os estudantes que pretendiam deixar 

Portugal. Na clandestinidade e em completo sigilo, era desenhada a “Operação Angola”, 

como foi chamada pelos membros da CIMADE. De acordo com Luísa D’Almeida, a 

expressão “fuga dos 100”, também utilizada para se referir a este processo, foi cunhada 

pelos movimentos de libertação. Conforme adverte, apesar de não ser este o número exato 

de indivíduos do espaço colonial que deixou Portugal na altura, se contabilizadas as saídas 

entre 1961 e 1962, a autora estima que este número não deve divergir muito do total 

exato1033. 

 Enquanto eram pactuados os combinados na capital portuguesa, em Paris uma 

série de preparativos ganhavam corpo a fim de garantir o êxito da fuga: a CIMADE entrou 

em contato com embaixadas de países africanos e obteve passaportes falsos do Senegal e 

do Congo Brazzaville para que fosse possível cruzar as fronteiras com os fugitivos1034. O 

pastor Marc Boegner, presidente da CIMADE e da Federação Protestante da França, fez 

um contato secreto com o então ministro dos negócios estrangeiros e membro confiável 

e comprometido com a Eglise Réformée de France, Maurice Couve de Murville, 

informando sobre o plano e pedindo seu apoio caso algum incidente ocorresse e 

garantindo seu trânsito e permanência (mesmo que temporária) em território francês. Seu 

pedido foi acolhido1035.  

Apesar de outros integrantes de organizações ecumênicas terem contribuído 

durante o desenrolar do processo, quatro membros da CIMADE tiveram uma atuação de 

forma decisiva na Operação Angola: o pastor Jacques Beaumont e Charles Roy Harper, 

 
1032 Sobre o Comité Inter-Mouvements Après des Évacués (CIMADE), pode ser conferido: PETITJEAN, 

Gérard; MOURENAS, Amandine. “La CIMADE, un idéal de solidarité active: entre permanence et 

mutations”. In: Matériuaux pour l’histoire de notre temps, 2009/3, no. 95, pp. 82-89. 
1033 D’ALMEIDA, Luísa. “A juventude estudantil africana nos anos 60: assimilados mas não tanto... Uma 

fuga para a ‘luta’”... Op. Cit, p. 195. 
1034 Ibidem, p. 191. 
1035 Em tradução livre, “Igreja Reformada da França”. A grafia em francês foi mantida, tal como parece no 

texto original. Vide: HARPER, Charles R.; NOTTINGHAM, William J. Escape from Portugal... Op. Cit., 

position 139. 
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representante da Igreja Presbiteriana estadunidense junto à CIMADE, ficaram com a 

incumbência de atravessar os fugitivos pela fronteira luso-espanhola. Em direção ao 

norte, seguiram pelo Rio Minho, junto à Monção. A partir daí, William Nottingham, 

pastor de Igreja de Cristo dos Estados Unidos e do Canadá, liderou a travessia da Galiza 

até a fronteira franco-espanhola, em Irún (Espanha), com o apoio de três jovens 

estadunidenses que agregou à operação1036. Por fim, à Tania Metzel, capelã protestante 

do sistema prisional francês, coube o papel de receber em Hendaye (França) os fugitivos 

que cruzariam a fronteira em Irún1037.  

 

 

 
1036 Tratava-se do professor de francês Howard Kimball Jones e dos estudantes de teologia Dave Pomeroy 

e Dick Wiborg. Vide: Idem. 
1037 O protagonismo destes membros da CIMADE na operação e suas funções é apontado por Diana 

Andringa. O cotejamento do papel de cada com as geografias percorrida foi realizada levando em conta 

também os relatos de Charles Harper e William Nottingham. Cf.: ANDRINGA, Diana. “‘Fuga dos 100’ 

(1961)”. In: CARDINA, Miguel; MARTINS, Bruno Sena (org.). As voltas do passado. A guerra colonial 

e as lutas de libertação. Lisboa: Tinta-da-China, 2018, p. 96-101; HARPER, Charles R.; NOTTINGHAM, 

William J. Escape from Portugal... Op. Cit. 

Mapa 3: Mapa do trajeto de fuga percorrido pela Operação Angola. Destacado em vermelho, consta o 

percurso da fuga em território português. Já em azul, no exterior: no território espanhola e na fronteira 

francesa, sendo Irún o ponto de chegada no trajeto do mapa. Fonte: Museu do Aljube – Resistência e 

Liberdade (https://www.museudoaljube.pt/doc/operacao-angola/) 
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Em 15 de junho de 1961, um grupo composto por 19 estudantes cruzou a fronteira 

portuguesa em automóveis conduzidos por Jacques Beaumont e Charles Harper. Apesar 

da apreensão com os meandros da operação clandestina, que decorria a partir de 

comandos em senha e no maior sigilo, em 20 de junho de 1961 adentravam o território 

sem grandes percalços pelo caminho1038. Este grupo é caracterizado entre aqueles que 

participaram do processo, como aquele composto por estudantes protestantes, cuja maior 

parte vivia nos lares1039. Alguns destes jovens universitários também eram sócios da CEI: 

é o caso de Jorge Valentim, sócio da sede em Lisboa, e Eurico Wilson, registrado na 

recém-encerrada delegação do Porto. Ambos eram originários de Angola. 

Na sequência, quando a operação parecia concluída, os membros da CIMADE 

receberam a informação de que havia mais jovens que desejavam deixar Portugal. Assim, 

a operação que parecia concluída recomeçou. Contudo, por diferentes motivos, a segunda 

fuga se mostrou mais desafiadora, a começar pelo número de envolvidos: desta vez, foi 

preciso fazer com que 41 pessoas deixassem o território português de forma 

clandestina1040. Durante a viagem, ocorreu um incidente: o tentar cruzar a fronteira entre 

Espanha e França, este grupo e Bill Nottingham, que os acompanhava, são detidos e 

levados para a prisão, onde passaram a noite. Jacques Beaumont e Charles Harper, ao 

tomarem conhecimento do ocorrido, informam a CIMADE, que por sua vez contactou o 

governo francês e estadunidense. Estes, acionam contatos das autoridades espanholas, 

que enviaram ordens para a libertação do grupo. Em 29 de junho, ainda receosos, 

cruzaram a fronteira e foram recebidos pela capelã Tania Metzel em Hendaye1041.  

Transcorrida no mais absoluto sigilo, a fuga era desconhecida na CEI, sobretudo 

em tempos de vigência da comissão administrativa. Como assinala Carlos Ervedosa em 

suas memórias, naquela noite, em fins de junho de 1961, a ausência dos colegas foi notada 

no edifício da Avenida Duque Dávila: “Em Lisboa deu-se logo conta pelo grande número 

de ausências ao jantar na cantina da Casa. O Sargento Ferreira, encarregado da escrita e 

 
1038 Idem. Para um relato pormenorizado com os detalhes do dia a dia do processo, deve ser conferido o 

relato de memórias de Charles Harper e William Nottingham. Para ter acesso aos seus relatos conjugados 

aos de alguns dos fugitivos, vide: Operação Angola – Fugir para lutar. Diana Andringa (dir.) Op. Cit.; 

Independência. Mário Bastos (dir.), Angola, Paulo Lara & Jorge Cohen (prod.), 2016, documentário, 105 

min; ASSOCIAÇÃO TCHIWEKA DE DOCUMENTAÇÃO. “A caminho da luta”. In: 1961 – Memória de 

um ano decisivo. Associação Tchiweka de Documentação: Luanda, 2015, p. 102-116. 
1039 D’ALMEIDA, Luísa. “A juventude estudantil africana nos anos 60...” Op. Cit. 
1040 De acordo com Luísa D’Almeida, entre os componentes do segundo grupo estavam 4 crianças, sendo 

que 3 eram “de colo”. Cf.: D’ALMEIDA, Luísa. “A juventude estudantil africana nos anos 60...” Op. Cit., 

p. 193. 
1041 HARPER, Charles R.; NOTTINGHAM, William J. Escape from Portugal... Op. Cit. 
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da cantina, lamentou-se-me (sic): - Logo hoje, que mandei fazer doce, falta tanta 

gente!...”1042. 

De forma geral, se o “grupo dos 19” é tido como o grupo dos estudantes que 

viviam nos lares protestantes, o “grupo dos 41” é lembrado por ter sido composto em sua 

maioria por sócios da CEI. Partiram no segundo grupo alguns dos mais ativos 

componentes do MEA, como Edmundo Rocha, Alberto Bento Ribeiro, José Lima de 

Azevedo, Henrique Carreira, João Vieira Lopes e Pedro Filipe. O papel do MEA na 

organização da fuga do “grupo dos 41” foi notável: seu núcleo em Lisboa fez a 

intermediação e forneceu as instruções aos conhecidos que também desejavam cruzar a 

fronteira, encargo que em Coimbra coube à Daniel Chipenda, sócio proveniente de 

Angola da delegação da CEI naquela cidade. No Porto, a tarefa ficou nas mãos de José 

Lima de Azevedo1043 Em suas respectivas cidades, eles acionaram outros sócios da CEI 

que também fizeram parte da fuga, tais como Pedro Sobrinho, Jorge Hurst, José João 

Liahuca António Tomás Medeiros e Carlos Pestana Heinken, para mencionar apenas 

alguns nomes já citados neste estudo1044. Segundo Charles Harper e William Nottingham, 

de um total de 60 indivíduos que deixaram Portugal na fuga organizada pela CIMADE, 

95% eram originários de Angola, os demais provinham de Cabo Verde, Guiné, 

Moçambique e São Tomé1045.  

Concluída a operação em Hendaye, seguiram para Paris. Neste contexto, para os 

que deixaram Portugal, a estadia na capital francesa foi um período de indefinição e de 

tentativa de tracejar os novos rumos. Para dar mais nitidez aos contornos deste processo, 

é necessário assinalar os papéis da dimensão religiosa, racial e política na divisão dos dois 

grupos. Os jovens originários de Angola do “grupo dos 19”, composto por estudantes 

protestantes e negros, identificava-se politicamente com a UPA e acabou por aderir 

oficialmente ao movimento na França. Com apoio da CIMADE, conseguiram bolsas para 

continuar seus estudos na Suíça. Jonas Savimbi, que em outros tempos havia sido 

universitário em Lisboa, vivido nos lares protestantes e sido sócio da CEI, na altura era 

dirigente da UPA e foi ao alojamento onde estavam os recém-chegados para persuadi-los 

 
1042 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo das acácias floridas. Linda-a-Velha: ALAC, 1990, p. 146. 
1043 Idem. 
1044 A lista completa com os nomes dos integrantes da fuga, com seus locais de origem, cidade em que 

viviam em Portugal e curso universitário que frequentavam consta no estudo de Luísa D’Almeida e nos 

relatos de Charles Harper e William Nottingham. Vide: D’ALMEIDA, Luísa. “A juventude estudantil 

africana nos anos 60...” Op. Cit,; HARPER, Charles R.; NOTTINGHAM, William J. Escape from 

Portugal... Op. Cit. 
1045 Idem, position 139. 
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a aderir ao movimento1046. Já o “grupo dos 41” era composto por sócios da CEI, a maioria 

de formação católica, que aqui como regra adquire menos um sentido de devoção íntima 

do que de formação em um padrão escolar e religioso do establishment colonial. Desde a 

origem, sua sociabilidade esteve conotada com os meios urbanos, por vezes, com uma 

formação histórica culturalmente mestiça. Alguns dos seus integrantes eram negros, mas 

a maioria era mestiça e com vínculos políticos - ou ao menos, preferência política – pelo 

MPLA1047.  

Estas “adesões alinhavadas” explicam a tomada de posição pela CIMADE ao 

instruir os integrantes da Operação Angola a ingressarem na UPA. Em Estados alterados, 

Kwame Anthony Appiah emprega a expressão “adesões pareadas” para se referir a 

adesões a elementos comumente reportados como pertencentes à esfera do Estado em 

simultâneo a outros que costumam ser localizados como imanentes da sociedade. Quando 

o autor passa aos exemplos (democracia e chefia; desenvolvimento e herança...) é possível 

perceber que se trata de um esforço intelectual de remodelar a linguagem para escapar do 

binômio “modernidade e tradição”. Aqui, a operação de desconstrução promovida pela 

linguagem tem o sentido de expressar tais terrenos não como segmentos opostos, mas sim 

como espaços distintos que, na prática, dialogam e caminham lado a lado1048. Assim, ao 

utilizar “adesões alinhavadas” tomo como base a reflexão de Kwame Anthony Appiah 

para explicitar como nesta equação raça, religião e política se combinam e resultam em 

diferentes lealdades. Aqui, o acento na combinação entre as três categorias é fundamental, 

pois é a partir do seu encadeamento que advém formulações distintas sobre sociedade, 

política e identidade.  

Na historiografia, a percepção das diferenças entre os indivíduos que integraram 

as fileiras do MPLA e da UPA não passaram despercebidas. René Pélissier, por exemplo, 

percebe as diferenças sociais, culturais e políticas entre os indivíduos que vão se afinar 

aos grupos políticos que conformaram o MPLA, a quem chama de “modernistas” e 

aqueles que aderiram politicamente à UPA, e depois à Frente Nacional de Libertação de 

Angola (FNLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) 1049. 

Sem entrar em uma discussão sobre a escolha dos termos e a acepção convencional da 

 
1046 ROCHA, Edmundo. Contribuição ao estudo... Op. Cit, p. 184. 
1047 Há, contudo, exceções: Pedro Sobrinho e João José Liahuca, integrantes do “grupo dos 41”, aderiram 

a UPA após chegarem em Paris. 
1048 APPIAH, Kwame Anthony. “Estados alterados”. In: Na casa de meu pai. A África na filosofia da 

cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997, p. 222-223; 
1049 PÉLISSIER, René. “o confronto político antes de 1961”. In: WHEELER, Douglas; PÉLISSIER, René. 

História de Angola. Lisboa: Tinta da China, 2011, p. 235-248. 
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associação entre nação e raça, o que cabe assinalar aqui é uma mostra de como estas 

nuances têm recebido a atenção dos estudiosos sobre o tema. 

Edmundo Rocha se recorda que, aqueles que se negaram a ingressar na UPA – 

como ele próprio - viam-se com poucas alternativas, sem documentação ou meios para 

contatar a direção do MPLA. Assim, após cerca de um mês de permanência nestas 

condições, fugiram dos alojamentos da CIMADE em Paris rumo à Alemanha. Em 23 de 

agosto de 1961, parte deles seguiu em um avião fretado pelo governo de Kwame Nkrumah 

para Acra, onde conseguiram e deram continuidade aos seus estudos. Contudo, a situação 

destes jovens tornou-se delicada mais uma vez: não dispunham de passaporte, o que 

significava que não podiam deixar o país e tinham muita dificuldade em estabelecer 

contato com o MPLA1050. 

À sua época, a Operação Angola foi um marco. Primeiro, pelo seu ineditismo: não 

são conhecidos registros comparáveis de uma operação, no século XX, que tenha feito 

sair clandestinamente de Portugal um número tão elevado quanto 60 africanos - negros e 

mestiços - sem incidentes com a polícia portuguesa. Apesar de desde o ano anterior outros 

estudantes terem deixado Portugal em decorrência do clima político vigente, o início da 

guerra imprimiu sentidos de urgência àquilo que antes era uma opção. 

Mais do que um acontecimento singular, o êxito da Operação Angola assinalou a 

fuga como uma opção viável para os sócios da CEI: entre 1961 e 1962, um contingente 

expressivo de estudantes provenientes de Angola deixou Portugal de forma clandestina 

ou regular, individualmente ou em pequenos grupos. A menção de alguns exemplos 

auxilia a dimensionar a situação: Manuel Videira e Gentil Viana, ambos do MEA, não 

tiveram seus passaportes suspensos por serem também militares, razão pela qual 

conseguiram cruzar a fronteira portuguesa legalmente1051.  

Entre as fugas ocorridas entre 1961 e 1962, cabe mencionar mais um caso notável 

envolvendo a CEI. Durante a vigência do Estado Novo, o regime de residência fixa foi 

 
1050 Conforme o relato de Edmundo Rocha. A partida de jovens sócios da CEI para Gana foi motivo de 

tensão interna no MPLA, que a princípio receou que pudesse perder potenciais quadros do movimento. A 

troca de correspondência na altura entre Viriato da Cruz e Lúcio Lara (enviado à Gana em agosto de 1961) 

exprime esta situação. Sobre Edmundo Rocha: ROCHA, Edmundo. Contribuição ao estudo... Op. Cit., p. 

184-185. A troca correspondência de Viriato da Cruz para Lúcio Lara: “Memorando de Viriato da Cruz 

sobre estudantes (Conacry, 29.08.1961)” In: LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Itinerário do MPLA 

através de documentos e anotações de Lúcio Lara – Vol. II (1961-1962). Luanda: Edição da Associação 

Tchiweka de Documentação (ATD), 1ª. Edição, 2006, p. 144-146. Um panorama desta situação pode ser 

acessado em: FIGUEIREDO, Fábio Barqueiro. Entre raças, tribos e nações... Op. Cit., fl. 251-253. 
1051 A saída de Manuel Videira foi alvo de correspondência interna da PIDE, que presumia que o integrante 

do MEA tivesse deixado Portugal pelas vias legais, tal como relatado em ofício interno expedido em 1 de 

julho de 1961.  ANTT, PIDE/DGS, SC, CI (2), 2425, UI 7186, fl. 194-196. 



348 

 

uma pena regularmente aplicada à indivíduos considerados potencialmente perigosos em 

seus territórios de origem e que, por conta disso, deveriam ser compulsoriamente 

deslocados e fixados em outra localidade sob jurisdição portuguesa, sendo mais comum 

que o destino da sua execução se desse em territórios insulares1052. Na altura, a pena foi 

aplicada a alguns dos antigos membros da CEI ou a indivíduos cujos caminhos se 

entrelaçaram aos da associação: o exemplo mais lembrado é o de Agostinho Neto, que 

cumpriu a residência fixa a partir de 1960, em Santo Antão (Cabo Verde), e depois, em 

Lisboa (1962). Joaquim Pinto de Andrade, irmão de Mário Pinto de Andrade, que 

estabelecera contato com a CEI em suas visitas à Lisboa no início da década passada, 

cumpriu residência fixa em 1961 no Mosteiro de Singeverva, localizado no distrito do 

Porto1053. Em novembro de 1961, um sócio do grupo fundador da CEI cumpria residência 

fixa em Lisboa: Sócrates Dáskalos. As razões que levaram à sua condenação, merecem 

ser esclarecidas, uma vez que seus desdobramentos se alinhavam com as fugas de sócios 

de Angola da CEI. 

Após concluir seus estudos em Lisboa, Sócrates Dáskalos regressou à Benguela. 

Ali, esteve entre os idealizadores da Frente Unida de Angola (FUA), uma organização 

fundada em janeiro de 1961 por colonos ou filhos de colonos originários, em particular 

do planalto central e de Benguela.  

De forma breve, as bases que abriram caminho para a emergência da FUA foram 

alicerçadas durante a eleição de Humberto Delgado, que como já referido, teve a 

preferência dos eleitores em Angola, em decorrência do excessivo centralismo 

administrativo do governo na capital portuguesa e dos entraves burocráticos que minavam 

as atividades econômicas e comerciais dos colonos na província1054. Integrada por 

empresários e intelectuais progressistas e de cariz liberal sob a liderança de Fernando 

Falcão, Manuel Brazão Farinha, Luís Portocarrero e Sócrates Dáskalos, a FUA 

apresentava-se como um movimento cívico e sem vínculos partidários, defensor da 

unidade da população de Angola, sem distinção racial1055. Reclamava o direito à 

 
1052 BARROS, Victor. Campos de concentração em Cabo Verde: as ilhas como espaço de deportação e de 

prisão no Estado Novo. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009 (ebook), p. 62. 
1053 Sobre o caso do regime de residência fixa do sacerdote Joaquim Pinto de Andrade, cf.: ALVES, Carlos 

Alberto. Esperar pela hora de Deus: o exílio forçado de sacerdotes angolanos em Portugal, 1960-1974. 

Luanda-Sul: Mayamba Editora, 2015. 

 
1054 Sobre as eleições de 1958 em Angola, consultar o Capítulo 4. 
1055 PIMENTA, Fernando Tavares. “Nacionalismo euro-africano em Angola: uma nova Lusitânia?” In: 

TORGAL, Luís Reis; PIMENTA, Fernando Tavares; SOUSA, Julião Soares (coord.). Comunidades 

imaginadas: nação e nacionalismos em África. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008, p. 

71. 
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autodeterminação, à liberdade dos presos políticos encarcerados nas vagas de prisões 

desencadeadas em 1959, às eleições gerais e às liberdades individuais de religião, 

expressão e associação. Quanto à população africana ainda identificada como “indígena” 

nos termos da legislação, Fernando Tavares Pimenta sustenta que a FUA “defendeu a 

elevação e representação das ‘massas africanas’ que até então estavam privadas de 

liberdades, garantias e direitos, tal como o livre acesso a todos os cargos públicos, a 

trabalho igual e salário igual”1056. Cabe a lembrança de que o mesmo autor assegurou em 

outra ocasião que, para a FUA, a “independência deveria assegurar o reconhecimento da 

participação política da população negra, mas também garantir a posição económica, 

social e política das minorias branca e mestiça no futuro Estado Angolano”1057. Por sua 

vez, ao discorrer sobre as origens da FUA, Fábio Barqueiro Figueiredo sustenta: 

Sua posição oscilava entre o reformismo e o autonomismo, mas o que realmente cimentava a 

organização era a procura por garantir a preservação de um lugar de destaque para os brancos em 

um futuro país independente e multirracial, em um modelo societário vagamente inspirado pelo 

Brasil1058. 

 

Com ênfases distintas, as interpretações de Fernando Tavares Pimenta e Fábio 

Barqueiro Figueiredo convergem em alguns pontos: a FUA entendia os brancos, 

marcadamente aqueles nascidos em Angola, como parte integrante da sociedade que iria 

participar na construção do país após a independência, procurando garantir também a 

manutenção do seu status na nova situação política e social que ganhava contornos mais 

nítidos, sobretudo após a eclosão da guerra.  

Cabe ressaltar que, em suas memórias, Sócrates Dáskalos não trata propriamente 

das diretrizes políticas da FUA, assinalando inclusive divergências em relação às posições 

políticas em seu interior, sendo alguns membros mais moderados e outros mais afeitos 

aos movimentos libertação, nomeadamente ao MPLA. O antigo sócio da CEI opta por 

caracterizar a FUA a partir do seu traço aglutinador em prol da independência: 

Convém explicar como surgiu a designação “frente”. 

É que naquela altura existiam vários movimentos, grupos e grupinhos, sem considerar o MPLA e 

a UPA, dispersos por todo o país, que, importantes ou não, interessava congregar para unir forças 

num objectivo que era comum a todos eles: a independência nacional. Ora a FUA aspirava a 

 
1056  Idem. 

1057 PIMENTA, Fernando Tavares. Ideologia nacional dos brancos angolanos (1900-1975). In: Congresso 

Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. A questão do novo milênio. Coimbra: Universidade de Coimbra, 

2002, p. 22. 
1058 FIGUEIREDO, Fábio Barqueiro. Entre raças, tribos e nações... Op. Cit., fl. 187-188. 
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unificar todos, sem excepção, numa frente única, e daí a sua designação: Frente de Unidade 

Angolana1059. 

 

Em Lisboa, Sócrates Dáskalos encontrou seus antigos companheiros da FUA, 

também em regime de residência fixa na metrópole. Passaram a marcar encontros nos 

cafés lisboetas para articular uma fuga de Portugal, que demorou meses a se concretizar 

em decorrência da instabilidade política, que os tornava alvos fáceis, e da falta de recursos 

para arcar com os custos do “salto”. Os meses de residência fixa foram decisivos para a 

FUA, tendo resultado em uma guinada à esquerda fomentada pelo contato com sócios da 

CEI originários de Angola. Entre cafés e contatos com Carlos Ervedosa na CEI, Sócrates 

Dáskalos conheceu Ernesto Lara Filho, Maria do Carmo Céu, além de jovens 

provenientes de Angola marcadamente de esquerda que haviam deixado sua terra natal 

após início da guerra e buscavam formas de aderir à luta de libertação, como Adolfo 

Maria, redator do jornal luandense Cultura (II)1060.  

Assim como o MEA se estabeleceu entre estudantes mestiços e negros, o círculo 

que começou a se desenhar no entorno dos dirigentes da FUA era composto por jovens 

brancos. Fábio Barqueiro Figueiredo apresenta uma boa síntese acerca dos resultados 

destes encontros na capital portuguesa:   

(...)fosse em volta das mesas dos cafés, fosse nas atividades promovidas pela CEI, o certo é que 

entre 1961 e 1962 um grupo mais ou menos coeso de angolanos brancos foi tomando corpo, na 

forma de uma outra FUA. Foram também amadurecendo um discurso de emancipação nacional 

muito mais racialmente igualitário e muito mais à esquerda que aquele encampado inicialmente 

pela organização(...)1061.  

 

Entre as novas orientações políticas da FUA, ficou definido que, após a fuga, 

passariam a operar como um núcleo de apoio ao MPLA no exterior, uma vez que em 

decorrência da afirmação do MPLA no cenário político africano, a fusão de ambos ainda 

não era possível. Ao se reportar a afirmação do nacionalismo angolano independentista 

entre brancos de esquerda que rechaçavam o governo colonial, Fernando Tavares Pimenta 

explica a preferência pelo MPLA porque acreditavam que se tratava do único movimento 

de libertação em Angola capaz de compor uma frente única nacionalista, composta por 

 
1059 Cf.: DÁSKALOS, Sócrates. “Gestação e Nascimento”. In: Um testemunho para a história de Angola. 

Do Huambo ao Huambo. Lisboa: Vega, 2000 [ebook]. 
1060 Cf.: DÁSKALOS, Sócrates. “Gestação e Nascimento”. In: Um testemunho ... Op. Cit. Sobre o círculo 

de intelectuais do jornal Cultura (II), conferir o Capítulo 6. 
1061 FIGUEIREDO, Fábio Barqueiro. Entre raças, tribos e nações... Op. Cit, fl. 194-195. 
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brancos, negros e mestiços, além de uma afinidade política comum pela opção por uma 

orientação à esquerda1062. 

O plano de fuga da FUA se consumou em agosto de 1962 quando, com apoio do 

PCP, executaram um plano de fuga elaborado por Carlos Ervedosa e Daniel Chipenda, 

cruzando a fronteira luso-espanhola de carro. Na Espanha, apanharam um trem para a 

França onde permaneceram por algum tempo1063. Em Paris, sócios da CEI de Angola 

como Maria do Carmo Céu e Artur Pestana, o Pepetela, se somaram ao grupo. No que 

concerne aos fins desta tese, a FUA pode ser percebida como uma frente de nacionalistas 

brancos, que contava com um antigo sócio da CEI, Sócrates Dáskalos, que após entrar 

em contato com uma nova geração de sócios em Lisboa revê o seu programa político, 

tornando-o mais progressista com o intuito de aderir à luta de libertação no exterior. 

Diferente do que aconteceu com os movimentos unitaristas, ou mesmo com parte do 

MPLA, a FUA não se originou a partir da CEI. Entretanto, o contato com jovens sócios 

da Casa mostrou-se fundamental para a sua reorientação política. 

Um ponto importante não pode deixar de ser notado: a maioria das fugas ou dos 

“saltos” empreendidos por sócios da CEI após o “verão quente” de 1961 foram levadas à 

cabo, em geral por estudantes brancos. A situação promovida pela PIDE de não conceder 

passaportes aos estudantes negros sem prévia averiguação, fez com que aqueles que 

estavam determinados a sair de Portugal se vissem obrigados a forjar outros planos, 

alguns com desfechos trágicos. O relato de Carlos Ervedosa sobre a fuga de Rui 

Guilherme Cardoso de Matos ilustra a afirmação: 

Dois jovens procuraram atingir o Marrocos, a partir do Algarve, num barco a remos. Mas foram 

arrastados para o alto-mar e a sede atormentou-os. Um bebeu água salgada e morreu, o outro, mais 

feliz, foi recolhido por um cargueiro. É hoje o coronel das [Forças Armadas Populares de 

Libertação de Angola] FAPLA, poeta e pintor [Rui Guilherme] Cardoso de Matos1064. 

 

Assim como ocorreu com a Operação Angola, as fugas terrestres, em geral tinham 

Paris como seu destino comum. A capital francesa tornou-se uma espécie de escala na 

definição dos novos rumos, decisão que poderia perdurar por algumas semanas ou muitos 

meses, a depender da rede de apoio na qual se estava inserido. Durante este período 

límbico, traçavam sua própria cartografia da vida universitária na cidade, a fim de 

 
1062 PIMENTA, Fernando Tavares. Angola, os Brancos e a Independência. Porto: Edições Afrontamento, 

2016, p. 241. 
1063 DÁSKALOS, Sócrates. “O salto: fuga e os primeiros passos na capital da liberdade”. In: Um testemunho 

... Op. Cit.  
1064 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit., p. 147. 
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conseguir ter acesso a benefícios que antes eram ofertados pela CEI: percorriam os 

trâmites para usufruir dos restaurantes universitários e frequentavam centros de 

convivência habituais aos estudantes das antigas colônias francesas na África, tais como 

as ruas do Quartier Latin, as dependências da revista Présence Africaine e da editora e 

livraria Maspero. Como afirmou Oscar Monteiro, antigo sócio da CEI proveniente de 

Moçambique, as barganhas pelo que chama de “pequenas sobrevivências” eram 

sustentadas com o que se ganhava lavando pratos, trabalhando como lanterninha no 

cinema e em outras funções similares1065.  

 

5.9 O I Congresso Constitutivo da UGEAN e outras notas para uma pequena 

cartografia da diáspora dos sócios de Angola da CEI 

 Os itinerários dos sócios de Angola da CEI após deixar Portugal constituem um 

tema que foge ao escopo desta pesquisa, mas que dizem respeito as dinâmicas iniciadas 

na Casa ou a partir dela, e que geraram inflexões nos seus percursos. Por estes motivos, 

o intuito aqui não é realizar uma prospecção investigativa, mas evidenciar 

desdobramentos e assinalar possíveis caminhos para investigações futuras. 

Após cruzar a fronteira portuguesa, para boa parte dos jovens que havia fugido 

persistia a questão da conclusão dos estudos. De acordo com Edmundo Rocha, o MPLA 

apoiava sobretudo os estudantes muito jovens a tirarem o diploma1066: além da pouca 

idade e falta de vivências para assumir posições de destaque no movimento, é de se 

presumir uma atenção em relação à formação de necessários quadros técnicos. Contudo, 

para dar prosseguimento aos cursos universitários, era preciso uma alternativa para a 

obtenção de bolsas de estudos por alguns integrantes do “grupo dos 41”.  

A solução para esta questão ganhou forma com a realização do I Congresso 

Constitutivo da UGEAN, ocorrido em Rabat, entre 22 e 26 de setembro de 1961. Tal 

como havia sido planejado no encontro entre os representantes do MEA e da UGEAN em 

abril daquele ano, a participação e representação em delegação própria da associação no 

Fórum Mundial da Juventude e dos Estudantes permitiu estabelecer contatos e granjear 

apoios à situação dos estudantes do espaço colonial português em África. O evento em 

 
1065 De acordo com o belo relato de Oscar Monteiro sobre o seu tempo de permanência em Paris, antes de 

seguir para Argel. Vide: MONTEIRO, Oscar. “Paris, estação de passagem”. In: De todos se faz um país. 

Maputo: Associação dos Escritores Moçambicanos, 2012, p. 108-115. 
1066 ROCHA, Edmundo. Contribuição ao estudo... Op. Cit. 
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Rabat congregou mais de 30 estudantes ligados a UGEAN (sendo que pelo menos 23 

eram originários de Angola), além de delegações estudantis de diversas partes do globo, 

como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha Federal, Brasil, Iugoslávia, embaixadores de 

diferentes países africanos e do bloco socialista1067. Vale a menção: o representante do 

Brasil foi o antigo diretor da SEU, Fernando Mourão, que na altura já havia regressado 

ao seu país de origem. 

Ainda de acordo com o relato de Edmundo Rocha, os integrantes do “grupo dos 

19” também foram convidados, porém nenhum compareceu. Sua ausência no I Congresso 

Constitutivo da UGEAN é atribuída às diferenças entre as adesões políticas levadas a 

cabo por cada um dos grupos1068. Como já mencionado, ao chegarem em Paris, os 

integrantes do “grupo dos 19” aderiram à UPA e conseguiram bolsas de estudo para 

continuarem os seus cursos universitários na Suíça. Ao passo que os sócios da CEI 

afinados com o MPLA vão aderir e trabalhar pela consolidação da UGEAN, os estudantes 

protestantes que se ligaram à UPA vão estabelecer sua própria organização estudantil: a 

União Nacional dos Estudantes Angolanos (UNEA), fundada em março de 1962, nos 

Estados Unidos. A PIDE se manteve atenta quanto às movimentações dos integrantes da 

UNEA, de forma que é possível notar suas apreensões em relação a este coletivo a partir 

do processo de Jorge Valentim, integrante do “grupo dos 19” , mais tarde, dirigente da 

UNEA1069. Segundo John Marcum, enquanto a UGEAN tornou-se membro da UIE, a 

UNEA requisitou a sua integração ao COSEC. Estes vínculos indicam como as 

organizações que vinculavam estudantes de Angola inscreveram-se no contexto global 

das organizações estudantis em meio às configurações das disputas nos anos iniciais da 

guerra fria1070. 

Os Estatutos da UGEAN mostravam o seu alinhamento às premissas da UIE. 

Firmados durante o I Congresso Constitutivo da UGEAN, no parágrafo único do seu 

Artigo 3º., a associação se reservava “o direito de tomar posição sobre a situação política, 

econômica e social dos países de África sob dominação colonial portuguesa e sobre o 

 
1067 Os dados sobre a UGEAN foram extraídos de: ROCHA, Edmundo. Contribuição ao estudo... Op. Cit., 

p. 191-195; ASSOCIAÇÃO TCHIWEKA DE DOCUMENTAÇÃO. 1961 – Memória... Op. Cit., p. 133-

138; CDIH (Centro de Documentação e Investigação Histórica do Comité Central do MPLA). História do 

MPLA... Op. Cit., p. 202-204. 
1068 A afirmação de Edmundo Rocha consta em: ROCHA, Edmundo. Contribuição ao estudo... Op. Cit., p. 

191-195. 
1069 Sobre a PIDE atenta as movimentações de Jorge Valentim: ANTT, PIDE/DGS, SC, SR, 3609/61, UI 

3134. 
1070 Acerca da UGEAN e a UNEA no contexto da guerra fria:  MARCUM, John. The Angolan Revolution... 

Op. Cit, p. 306-307. 
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conjunto dos problemas africanos e internacionais”, sustentando assim um traço definidor 

da UIE: a afirmação e atuação dos estudantes como atores políticos, engajando-se também 

em questões que extrapolassem suas demandas e interesses imediatos nos meios 

escolares/universitários. Além disto, sustentava a importância de “fomentar entre seus 

membros o respeito e a adesão ao espírito de Paz e Amizade entre os estudantes e a 

juventude do mundo inteiro”, preceitos caros à UIE1071.  

As diretrizes políticas do Estatuto seguem neste sentido: logo no preâmbulo, era 

assinalado o seu caráter “anti-colonialista(sic), anti-neocolonialista(sic) e anti-

imperialista” da associação, diretrizes que eram reforçada no Artigo 2º., que sustentava a 

“tomada de consciência de todos os estudantes perante o colonialismo português” (item 

“a”); sobre o qual deveria ser reforçada a luta com vistas a “obtenção da independência 

total, real e incondicional” das províncias ultramarinas em África (item “b”), assim como 

se comprometia a “desenvolver activamente o espírito de unidade e solidariedade dos 

países africanos sob dominação colonial portuguesa” (item “d”)1072, demonstrando 

também sua afinação com o unitarismo que norteava a CONCP.  

Não obstante estas diretrizes, questões de ordem estudantil também eram pautadas 

nos Estatutos da UGEAN: “lutar energicamente pela obtenção de condições normais de 

estudo [grifo nosso] para os jovens dos países africanos sob dominação colonial 

portuguesa no sentido da edificação e do progresso desses países” (Artigo 2º., item “c”), 

deixando implícita nas entrelinhas a questão das bolsas de estudo. Também foram 

firmadas as formas de admissão dos estudantes de “Angola, Cabo Verde e Guiné, 

Moçambique e São Tomé e Príncipe”; composição da diretoria e eleições; a realização 

dos congressos, reuniões e sessões; o estabelecimento de diferentes conselhos e 

comissões, além de seções nacionais e locais1073. Durante o I Congresso Constitutivo da 

UGEAN, Desidério Graça foi estabelecido como seu primeiro presidente1074. A 

expectativa era de estruturar a associação para que fosse possível o seu funcionamento 

regular.  

Cabe salientar que as atividades da UGEAN não tardaram a merecer a atenção do 

regime. O Serviço de Centralização e Coordenação de Informações de Angola (SCCIA), 

 
1071 ATD, d1178. “Estatutos da UGEAN” - policopiados, 5 pp em francês em português e outra versão de 

11 pp. em português e impresso em inglês. 
1072 Idem. 
1073 Ibidem. 
1074 MARCUM, John. The Angolan Revolution...Op. Cit., p. 204. 
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criado em 1961 sob a chancela do Ministério do Ultramar1075, esteve atenta às 

movimentações da UGEAN, elaborando relatórios sobre suas atividades e 

funcionamento. 

Para a sua realização, o I Congresso Constitutivo da UGEAN contou com o 

decisivo substrato político e material da CONCP, representada no evento pelo seu 

presidente Mário Pinto de Andrade, seu secretário-geral Marcelino dos Santos, além dos 

seus integrantes Amílcar Cabral e Aquino de Bragança. Os três primeiros também 

integraram o evento na condição de dirigentes dos seus respectivos movimentos de 

libertação: o MPLA, a União Democrática de Moçambique (UDENAMO)1076 e o PAI1077. 

Simbolicamente, o evento sagrou o encontro de duas diferentes gerações que passaram 

pela CEI que partilhavam uma percepção política à esquerda cuja característica marcante 

era o nacionalismo anticolonial e emancipacionista. Como demonstrado, tanto a CONCP 

e quanto a UGEAN eram associações supranacionais unitaristas cujos integrantes eram 

originários do espaço sob dominação colonial portuguesa reunidos em nome da denúncia 

das arbitrariedades do colonialismo português e da independência de seus territórios de 

origem. Talvez a esta altura a informação seja redundante, mas ainda assim vale ressaltá-

la: boa parte dos laços tecidos para a constituição de ambas foram urdidos na CEI ou 

passaram de alguma forma pela associação. Em escala transnacional e internacional, seus 

frutos mais uma vez se mostravam o avesso das expectativas semeadas em sua fundação. 

Por ocasião de um testemunho sobre seus anos na Casa, Edmundo Rocha declarou que a 

 
1075 De acordo com a descrição disponível no website do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, “Os 

Serviços de Centralização e Coordenação de Informações de Angola, foram criados em 1961, no âmbito 

do Ministério do Ultramar, tendo como finalidade a reunião, o estudo, o controlo, a coordenação e a difusão 

das informações que interessavam à política, à administração e à defesa de Angola. Esta foi a província 

escolhida para a primeira instalação dos Serviços de Centralização e Coordenação de Informações, tendo 

em atenção o âmbito de sublevação que aí se havia instalado após a revolta da União dos Povos de Angola 

(UPA), contra os fazendeiros e trabalhadores bailundos e umbundos, em 15 de março de 1961. Os Serviços 

de Centralização e Coordenação de Informações de Angola serviram como modelo para o estabelecimento 

de organizações semelhantes noutras províncias ultramarinas”. Cf: “Serviço de Centralização e 

Coordenação de Informações de Angola”. Disponível em: https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4311435 

, Consultado em 26/02/2019. A natureza da documentação produzida pela SCCIA difere da produzida pela 

PIDE. Como serviço de informação, o intuito era buscar coligir dados para a sua difusão a entidades 

governamentais. Em relação à UGEAN, cabe destacar a cronologia bem estruturada do seu funcionamento 

nos anos subsequentes, em uma altura em que a associação estava estabelecida em países africanos 

solidários à CONCP, evidenciando a capilaridade da SCCIA. Vide: ANTT, SCCIA, cx 258, Processo de 

informação no. 169, Processo 34.63.00, fls. 27-31. 
1076 Fundada em 1960, a União Democrática de Moçambique (UDENAMO) foi um movimento anticolonial 

de caráter nacionalista fundado por Adelino Gwambe que fazia frente à presença colonial portuguesa 

naquela antiga província.  
1077 ROCHA, Edmundo. Contribuição ao estudo... Op. Cit., p. 191-195; ASSOCIAÇÃO TCHIWEKA DE 

DOCUMENTAÇÃO. 1961 – Memória... Op. Cit., p. 133-138. 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4311435
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UGEAN foi “a expressão internacional da CEI”. Entre intenções e gestos, traços de 

permanências ali semeados tornam-se claros. 

Além destes jovens que ainda cursavam seus estudos universitários, em meio aos 

integrantes do “grupo dos 41”, havia médicos já formados. Sua saída de Portugal abriu 

novas perspectivas de luta para a direção do MPLA e permitiu um passo que parecia ter 

promissor: sua instalação em Léopoldville1078. A capital da recém-independente 

República do Congo se tornou o destino de centenas de refugiados de Angola, que 

cruzaram a fronteira com receio dos desdobramentos da eclosão da guerra, após os 

ataques do norte. Assim, a cidade parecia um ponto estratégico para se aproximar do 

território de Angola e realizar uma incursão política entre a população de Angola que para 

lá emigrara em nome do MPLA. Como espaço de mediação para tal ação, foi criado o 

Corpo Voluntário Angolano de Assistência aos Refugiados (CVAAR), uma organização 

sem fins lucrativos, que se apresentava como “apolítica e independente”1079 e prestava 

serviços de saúde como distribuição gratuita de remédios, medidas de profilaxia, combate 

ao analfabetismo, entre outras1080. Originalmente, o CVAAR foi composto por 10 

médicos e 30 enfermeiros, que trabalhavam de forma voluntária. Destes médicos, 7 

haviam sido sócios da CEI: Américo Boavida, Eduardo dos Santos, Hugo de Menezes, 

Manuel Videira, Manuel Boal, Carlos Pestana, João Vieira Lopes e Edmundo Rocha1081. 

O CVAAR manteve suas atividades até 1963, quando divergências políticas no seio do 

MPLA levaram ao encerramento das suas atividades.  

Ainda sobre os destinos após as fugas coletivas e individuais de sócios da CEI 

originários de Angola, cabe sublinhar que em muitos casos o destino eleito após a chegada 

em Paris foi provisório ou de pouca duração, fomentando assim redes de migrações e 

construção de novos círculos políticos destes jovens entre países do “bloco socialista”1082, 

jovens nações africanas, entre as quais importa sublinhar a Argélia1083 e o Brasil1084. 

 
1078 Atual Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. 
1079 MABEKO-TALI, Jean-Michel. Guerrilhas e lutas sociais... Op. Cit., p. 149. 
1080 ROCHA, Edmundo. Contribuição ao estudo... Op. Cit., p. 249-250. 
1081 A lista dos 10 médicos e 30 enfermeiros que integraram a constituição do CVAAR foi elaborada por 

Edmundo Rocha. In: Idem. A identificação dos médicos que foram sócios da CEI foi elaborada para os fins 

desta tese. 
1082 Sobre o tema, conferir: TELEPNEVA, Natalia. Our Sacred Duty: the Soviet Union, the Liberation 

Movements in the Portuguese Colonies and the Cold War, 1961-1975. 293f. Tese (Doutorado em Filosofia). 

Departament of International History, London School of Economics. 2014. 
1083 Especificamente sobre a presença de antigos sócios da CEI na constituição do Centro de Estudos 

Angolanos, em Argel, vide: FIGUEIREDO, Fábio Barqueiro. Entre raças, tribos e nações... Op. Cit. 
1084 No Brasil, antigos sócios da CEI estiveram ligados à constituição do Movimento Afro-Brasileiro Pró-

Libertação de Angola (MABLA), como foi o caso de José Lima de Azevedo e Fernando Costa Andrade. 

Sobre seus percursos no Brasil, conferir: SANTOS, José Francisco dos. Movimento Afro-Brasileiro Pró-
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Atualmente, Luísa d’Almeida prepara um estudo sobre o tema baseado em entrevistas, 

com enfoque nos percursos biográficos1085. 

 

5.10 A PIDE e as fugas 

O êxito da Operação Angola constituiu um verdadeiro baque para a PIDE, uma 

vez que incidia sobre duas instâncias que estavam sob sua jurisdição: o controle das 

fronteiras e a vigilância sobre atividades políticas da oposição ao regime. Como 

assinalado, a PIDE tomou conhecimento do grupo de africanos negros e mestiços que 

tentou “dar o salto” em maio de 1961 e sinalizou a restrição da emissão de passaportes 

para o seu usufruto. Em 21 de junho de 1960, quando o “grupo dos 19” já concluíra a 

travessia, provavelmente suspeitando de movimentações incomuns, o alerta foi reforçado: 

um ofício emitido pela Direção Geral da PIDE destinado a diferentes localidades do país 

enfatizava: “não seja concedido passaporte a indivíduos de cor e naturais das províncias 

ultramarinas sem que esta Direcção seja previamente consultada”1086. Aparentemente, 

não era considerada uma articulação clandestina desta envergadura, que não fosse 

previamente identificada pelos órgãos de vigilância. 

A situação das fugas foi responsável pela emissão de comunicados e alertas às 

fronteiras e embaixadas portuguesas em diferentes pontos de globo, sendo investigada 

pela PIDE por anos a fio: pelo que foi possível constatar na documentação, ao menos até 

1964 o tema era alvo de ofícios e relatórios1087. Com o decorrer dos meses e anos, foram 

identificadas as conexões com igrejas protestantes, com os movimentos de libertação e 

mesmo com a CIMADE1088. Contudo, ao cruzar os conteúdos de diferentes materiais 

expedidos pela PIDE sobre o caso, a centralidade dada à CEI desde o início das 

investigações – que vale lembrar, encontrava-se sob a gerência da comissão 

administrativa - salta aos olhos. Em 4 de julho de 1961 um relatório detalhado sobre o 

 
Libertação de Angola (MABLA): “um amplo movimento”. Relação Brasil e Angola de 1960 a 1975. 197f. 

Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010. 

SILVA, Mário Augusto Medeiros da. “Outra ponte sobre o Atlântico Sul: descolonização africana e 

alianças político-intelectuais em São Paulo nos anos 1960”. In: Análise Social, 225, LII (4º.), 2017, p. 804-

826. 
1085 Como a autora anuncia em: D’ALMEIDA, Luísa. “A geração estudantil africana dos anos 60 dos cinco 

países de colonização portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe) – percursos individuais e coletivos – memórias, identidades e balanços”...Op. Cit,  p. 465-504.  
1086 ANTT, PIDE/DGS, SC, CI (2), 2425, UI 7186, fl. 206. 
1087 Idem, fl. 11-12. 
1088 Idem, fl. 76-79; fl. 49; fl. 47; fl. 11-12. 
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caso, elaborado a partir de dados obtidos através de informantes anônimos aponta neste 

sentido: 

A “Casa dos Estudantes do Império” funcionava, em Lisboa, como principal centro recrutador, 

dizendo o aliciador ao pretendido aliciado, que estavam tentando fazer sair do País, o maior 

número de estudantes ultramarinos e patriotas angolanos que desejassem trabalhar a favor da 

independência de Angola, saída essa que se faria ilegalmente(...). Não restam dúvidas que se 

mostra de grande amplitude o êxodo de estudantes ultramarinos e a clandestinidade de que se 

reveste a forma como actuam (...)1089. 

 

 Entre outros pontos, o relatório também abordava a conexão das fugas com o 

MPLA: “começou a organizar os seus serviços e a criar “delegados” em várias localidades 

do Continente [Europeu] com vista ao recrutamento de todos ultramarinos que se 

encontram na Metrópole começando, como é óbvio, pelos angolanos”1090. 

A notícia das fugas não tardou a chegar na imprensa. Com notas discretas sobre o 

tema que avalizavam a posição do regime conforme exigia o lápis azul da censura, as 

fugas ganharam as páginas do Diário de Notícias ao menos em duas ocasiões1091. O 

Diário da Manhã, ao abordá-las, responsabilizava “agitadores comunistas” no meio 

estudantil pela situação1092. Na contramão, o Avante!, quinzenário do PCP, reportava a 

uma dose de exagero em setembro de 1961, que “para se subtraírem ao terror fascista e 

se juntarem aos seus irmãos que lutam pela independência dos seus povos, fugiram 

audaciosamente de Portugal 102 estudantes coloniais, e não apenas 41 como 

mentirosamente o governo afirmou”1093. Fosse pelo olhar da situação ou da oposição, a 

ação clandestina responsável pela saída de dezenas de africanos de Portugal vinha a 

público, comprometendo o discurso do regime acerca da garantia de segurança e do apoio 

da população do espaço sob dominação colonial portuguesa aos seus intentos.  

Ecos da guerra, ou melhor, ecos dos movimentos de libertação circulavam no 

espaço metropolitano e driblavam o controle da PIDE. Se por um lado a ação poderia 

 
1089 O relatório foi endereçado à Presidência do Conselho de Ministros, Ministério do Interior, Ministério 

do Ultramar, Ministério da Defesa Nacional, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério das 

Comunicações, além do Exército e do Secretariado da Aeronáutica. Cf.: ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 

329/46, UI 2538, fl. 160-163 (frente e verso todas). 
1090 Ibidem. 
1091 Em 15 de julho de 1961, o Diário de Notícias soltou uma nota sobre o tema. Em 28 de agosto de 1961, 

uma segunda nota intitulada “O caso de alguns estudantes portugueses do ultramar que saíram 

clandestinamente do país” voltava a ganhar as páginas do jornal. ANTT, PIDE/DGS, SC, CI (2), 2425, UI 

7186, fl. 134; fl. 84. 
1092 O artigo do Diário da Manhã data de 15 de julho de 1961. ANTT, PIDE/DGS, SC, CI (2), 2425, UI 

7186, fl. 135. 
1093 Avante!, ano 31, série VI, no. 303, 1ª. Quinzena de setembro de 1961. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 

329/46, UI 2538, (avulso). 
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servir de reforço à retórica do medo, amplamente propagada em Portugal com a exposição 

das fotografias dos ataques do Norte - ainda que as fugas não tivessem conexão direta 

com o evento -, por outro dava visibilidade à capacidade de articulação dos movimentos 

de libertação a despeito do conhecimento da PIDE. Estes flancos expostos do regime 

recairiam sobre a CEI com ainda mais força nos anos subsequentes, sobretudo após novas 

constatações de atividades clandestinas no seu interior durante a Crise Acadêmica de 

1962.   
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Capítulo 6: A fechadura e as chaves. Os sócios de Angola e os últimos anos da CEI 

(1962-1965) 

 

Um intervalo de pouco mais de quatro anos separa o fim da segunda comissão 

administrativa imposta à CEI e o encerramento compulsório da associação pelo regime. 

Como será apresentado, apesar de terem sido anos marcados pela diminuição do número 

de sócios em decorrência das fugas de estudantes que tiveram ligar entre 1961 e 1962,  

assim como pelo arrefecimento das atividades associativas decorrentes, sobretudo, da 

escassez de recursos com que a associação se debateu nos seus anos finais, o período entre 

1962 e 1965 comporta uma assinalável ambivalência: ao passo que os sócios da Casa se 

engajavam nas lutas estudantis e que a Seção Editorial se notabilizou pelo dinamismo das 

suas ações, o regime apertava cada vez mais o cerco em torno da CEI. Tal dinâmica é 

fruto também da relação travada entre a associação e o Estado Novo desde as suas origens, 

contudo foi evidenciada por novos elementos provenientes da conjuntura da primeira 

metade da década de 1960 em Portugal e em Angola.  

O presente capítulo aborda a nova dinâmica política e social emergente após a 

eclosão da guerra em Angola somada às crescentes contestações aos valores do regime 

em Portugal e em Angola, fatores que motivaram reorientações na condução da política 

ultramarina e metropolitana que estiveram na base da determinação do regime de 

extinguir a CEI, fato consumado em 6 de setembro de 1965. 

 

6.1 O fim da segunda comissão administrativa (1961) 

 Em 9 de agosto de 1961 foi publicada no Diário do Governo uma portaria conjunta 

dos Ministérios do Ultramar e da Educação Nacional expedida no último 28 de julho que 

exonerava a comissão administrativa imposta à CEI em dezembro do ano anterior1094. Se 

o fim da primeira comissão administrativa pode ser explicado a partir do contexto vigente, 

no qual associações acadêmicas que atravessavam a mesma situação conheciam 

desfechos similares, o ambiente em que foi encerrada a segunda comissão administrativa 

não era nada favorável à CEI aos olhos das autoridades: os contatos com movimentos de 

libertação identificados pela PIDE pouco antes da eclosão da guerra em Angola e, 

sobretudo, as fugas clandestinas de estudantes depunham a favor da associação. O fato é 

 
1094 Diário do Governo, 2ª. Série, no. 186, 9 de agosto de 1961. 
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que, ainda assim, a comissão administrativa chegou a termo. Como explicar esta 

resolução que devolvia aos sócios a gestão da Casa? 

 Sobre esta questão, a historiografia explica a circunstância em termos 

aparentemente distintos, porém após um exame mais aprofundado, é possível afirmar que 

se complementam em alguma medida. Cláudia Castelo sustenta que "nos finais de Julho 

de 1961, depois de informar o Ministério do Ultramar que as contas da CEI estavam em 

ordem, a comissão administrativa é exonerada”1095. Já Fernando Rosas afirma que “em 

Julho deste ano a Comissão Administrativa até abandona a Casa”1096. Na documentação 

remetida pela comissão administrativa às instâncias superiores, nomeadamente ao 

Ministério do Ultramar e ao Ministério da Educação Nacional, consta o volumoso 

“Relatório da Comissão Administrativa da Casa dos Estudantes do Império – 1961”, 

datado de 10 de abril de 1961. Seu parecer final reportou que após uma minuciosa 

investigação, não foi encontrada nenhuma irregularidade nas contas da associação, 

confirmando o argumento de Cláudia Castelo. O texto ainda enaltece a organização 

interna da CEI, mas ressalta um montante de dívidas acumuladas em função das 

realizações que cessaram durante a vigência da comissão administrativa (como jantares 

que serviam para arrecadação de fundos) e a interrupção do pagamento da cotização por 

parte dos sócios. Define ainda a Casa como uma associação “pluriregionalista, com 

predomínio dos estudantes de Angola, Moçambique e Cabo Verde, refletindo, portanto, 

todas as vantagens e inconvenientes inerentes a instituições desta natureza”. O parecer 

final também enfatiza “evidentes desvantagens” pelo fato da CEI estar simultaneamente 

subordinada a dois ministérios (Ultramar e Educação Nacional) “porquanto estando 

legalmente subordinada a um deles, se sente sentimentalmente ligada a outro”. Em seu 

trecho final, salientava que os sócios interpretavam a imposição da comissão 

administrativa e a não homologação dos corpos gerentes como “uma das medidas iniciais 

do Governo para pôr em execução, em sua totalidade, o Decreto-Lei no. 40.900”1097. O 

 
1095 CASTELO, Cláudia. “Casa dos Estudantes do Império: uma síntese histórica”. ROSINHA, Maria do 

Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 

2015, p. 28. A autora repõe este argumento em: CASTELO, Cláudia. “A Casa dos Estudantes do Império: 

lugar de memória anticolonial”. In: 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos 

das independências africanas: desafios para a modernidade: actas. Lisboa: CEA, 2010, p. 13. 
1096 ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”. ROSINHA, Maria do Rosário; 

FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 22. 
1097 “Relatório da Comissão Administrativa da Casa dos Estudantes do Império – 1961”. In:  

AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819. Sobre o decreto 40.900, conferir o Capítulo 4. 
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curso dos acontecimentos, pelos meandros do que se sucedeu após a Crise Acadêmica de 

1962, demonstraria que esta não era uma avaliação propriamente equivocada. 

 Após o parecer favorável, não obstante as adversativas pontuadas, a expectativa 

era de que a comissão administrativa fosse destituída. Entretanto, isto não aconteceu. Por 

este motivo, a referida comissão escreve ao Ministro da Educação Nacional em 6 de julho 

de 1961, apelando que seus trabalhos fossem encerrados. Segundo a missiva, a vigência 

havia sido estendida a pedido das autoridades, por conta da remodelação ministerial. 

Informava que já havia sido emitido um parecer favorável; que os débitos da associação 

se avolumavam em função da paralisação das atividades; que os trabalhos já haviam se 

estendido em demasia (segundo o documento, originalmente estavam previstos um ou 

dois meses de atuação); que os componentes da comissão administrativa passavam por 

prejuízos de ordem pessoal e profissional para arcar com as funções impostas1098. 

Acatando ao pedido, corrido mais de um mês, foi publicado o decreto sobre sua 

dissolução em 9 de agosto de 1961, confirmando o sentido da interpretação de Fernando 

Rosas. Cabe salientar a ausência na carta do motivo mais intenso de trocas de 

correspondências e emissões de relatórios durante a vigência da comissão administrativa: 

os diversos embates com os sócios mediante a execução de suas tarefas, como já pontuado 

anteriormente1099. Assim, parece pouco provável que tais circunstâncias em nada tenham 

pesado na urgência do pedido. 

Pelo exposto, é possível entrever que o fim da segunda comissão administrativa 

não se deu a partir de um novo acordo entre o regime e a CEI sobre o seu funcionamento, 

como aconteceu com a primeira comissão administrativa. A morosidade das autoridades 

em relação aos termos do “Relatório da Comissão Administrativa da Casa dos Estudantes 

do Império – 1961” e em acatar o seu pedido de exoneração, expedido pouco depois da 

Operação Angola e em um contexto que a PIDE ligava a CEI como seu principal centro 

de articulação, faz pensar que, na altura, o regime não sabia ao certo qual o 

encaminhamento seria dado ao destino da associação. 

 Assim, após o fim da comissão administrativa, o Ministério do Ultramar e o 

Ministério da Educação Nacional elencaram alterações estatutárias que deveriam ser 

cumpridas para a regularização das atividades da CEI, que podem ser resumidas em três 

pontos: 1) foi exigido que o nome da associação fosse alterado, medida que visava 

suprimir a referência ao “império”; 2) um professor universitário faria as vezes de 

 
1098 AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta A-1-3-23, Ofício no. 128 – 60/61, 6 de julho de 1961. 
1099 A respeito desta questão, conferir o Capítulo 5. 
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delegado do governo, devendo estar ciente de todas as atividades que tivessem lugar na 

CEI e também com poder de veto; 3) os preceitos da CEI deveriam estar de acordo e não 

colidir com os fins das outras associações de estudantes e da Mocidade Portuguesa1100. A 

situação era atípica: a CEI voltou a ser gerida pelos sócios, sob o comando Paulo Teixeira 

Jorge como presidente da Assembleia Geral, sem um acordo em relação ao seu 

funcionamento com as autoridades.  

Ao longo dos próximos meses foram pensados os ajustes possíveis para 

regularizar o funcionamento da associação, sendo apresentado em fevereiro de 1962 o 

“Projeto de Alteração dos Estatutos da Casa dos Estudantes do Império”. No texto 

detalhado, colocando em paralelo os estatutos anteriores aprovados em 1957 e a nova 

proposta, abarcava algumas alterações como maior rigor na admissão de novos sócios. 

Entretanto, no que dizia respeito às exigências do Ministério do Ultramar e do Ministério 

da Educação Nacional, apenas uma requisição foi contemplada: a mudança de nome da 

associação, que pela nova proposta submetida passaria a se chamar “Associação dos 

Estudantes do Ultramar”. Os demais preceitos não foram contemplados1101. O “Projeto 

de Alteração dos Estatutos da Casa dos Estudantes do Império” foi arquivado nos 

ministérios, tendo como única resposta o silêncio das autoridades.  

  

6.2 Mudança no perfil dos sócios da CEI e seus desdobramentos 

Como exposto, as fugas de estudantes ocorridas entre 1961 e 1962 – e em especial, 

a Operação Angola – tiveram notáveis desdobramentos em relação a afirmação dos 

movimentos de libertação, na dinâmica unitarista estudantil (com a fundação da UGEAN 

e da UNEA), nos ecos da guerra em Portugal e na confirmação de vínculos entre a CEI e 

os movimentos de libertação. Além destes elementos, as fugas também foram 

responsáveis por alterações concretas no interior da CEI, ocasionando uma mudança do 

perfil dos sócios mais ativos: antes de 1961, uma expressiva porcentagem deste grupo era 

composta por estudantes negros e mestiços, integrantes do MAC e do MEA. Como 

apresentado, em virtude do seu vínculo com os movimentos de libertação – em particular, 

 
1100 A síntese foi elaborada a partir dos despachos do Ministro do Ultramar Adriano Moreira, emitido em 

14 de julho de 1961 e do Ministro da Educação Nacional Carlos Soveral, emitido em 25 de julho de 1961. 

Ambos os despachos foram reproduzidos em: “Relatório de prestação de contas da gerência 1960-1961”. 

AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta A-1-3-23, Ofício no. 49/ 61-62. 
1101 “Projeto de Alteração dos Estatutos da Casa dos Estudantes do Império”, fevereiro de 1962. In: 

AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819. 
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com o MPLA – eles corresponderam à boa parte dos indivíduos que deixaram Portugal 

entre 1961 e 19621102. Como desde os primórdios da associação estiveram presentes em 

menor número quando comparados ao total de sócios brancos, sua ausência se fez notar 

tanto no cotidiano da associação, quanto nos postos de gerência e nas contribuições em 

publicações e atividades internas.  

A PIDE, atenta à movimentação da CEI desde as fugas, notou esta alteração, mas 

a explicava por outros contornos. Em um ofício secreto datado de 27 de março de 1962, 

a PIDE assinalava:  

Tem-se verificado ultimamente uma mudança na frequência da ‘CASA DOS ESTUDANTES DO 

IMPÉRIO – CEI’ (sic). Os estudantes de côr (sic) estão ostensivamente a retirar-se das várias 

atividades da ‘C.E.I.’ (sic), frequentando-a o menos possível. Pretendem criar a ideia de que a 

‘C.E.I.’ (sic), devendo ser a ‘casa’ de todos os estudantes ultramarinos, é afinal dos estudantes 

ultramarinos de raça branca1103. 

 

O conteúdo do relatório merece algumas considerações. Assumindo que de fato 

ocorria a diminuição da frequência dos estudantes negros e mestiços, a primeira hipótese 

é de que a PIDE acerta ao identificar a alteração, mas erra ao identificar os motivos: além 

das já referidas fugas, cabe assinalar também o recrutamento militar para a guerra 

colonial. Foi o caso, por exemplo, dos sócios de Angola, Manuel dos Santos Lima e Ruy 

Mingas. Ambos foram chamados a serviço para integrar as fileiras do exército e, por conta 

disto, deixaram Portugal respectivamente em 1961 e 1962. A segunda hipótese, ainda 

aceitando a proposição inicial do excerto reproduzido é de que com o início da guerra a 

PIDE passou a interpretar com recorrência questões que envolviam marcadores raciais 

como potenciais focos de conflito. Note-se pelo excerto que o teor não trata de embates 

entre brancos em oposição aos negros e mestiços, mas sim de uma construção que coloca 

estes últimos como agentes da discórdia e criadores de uma animosidade contra os 

estudantes brancos. Há aqui a projeção da imagem do novo inimigo a ser combatido que 

emergira a partir dos conflitos em Angola: o “terrorista”. Por fim, cabe considerar que de 

fato estes estudantes em Portugal passaram a frequentar menos a CEI neste período e 

talvez a razão fosse justamente por se encontrarem ainda menos representados no interior 

da associação. Entretanto, cabe sublinhar que entre todos os relatos de memória acessados 

sobre esta fase da história da Casa, não há testemunhos que façam coro a esta 

 
1102 Tal como abordado no Capítulo 5. 
1103 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2538, fl. 135. 
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interpretação da PIDE. Avançando para além do terreno das especulações, um dado é 

certo: efetivamente eles estavam em número ainda mais reduzido na associação. 

O comunicado da PIDE era uma resposta ao Gabinete de Negócios Políticos 

(GNP), órgão que integrava o Ministério do Ultramar criado em 1959, que havia remetido 

um ofício secreto ao diretor desta polícia, datado de 20 de março de 1962, com a seguinte 

requisição: 

(...) informar (...), com a urgência possível, de qual a percentagem de brancos, mulatos e pretos 

que existem na direção e massa associativa da Casa dos Estudantes do Império e ainda a indicação 

da pigmentação e naturalidade de cada um dos detentores dos principais cargos directivos1104. 

 

O que mais se destaca ao observar o pedido da GNP é o seu ineditismo: nos 

registros da PIDE, antes desta data não consta nenhum pedido desta natureza. O dado 

confirma como os ecos dos ataques do norte de Angola repercutiram na CEI, ganhando a 

forma de inquéritos que levavam em conta dados como raça e local de origem. 

 

6.3 A agência da CEI na Crise Acadêmica de 1962 

Durante o ano de 1961, o boletim Mensagem não foi publicado e os relatos de 

memória de antigos sócios tampouco trazem maiores informações sobre a transição após 

o fim da segunda comissão administrativa. Contudo, o primeiro número da Mensagem 

publicado em 1962 faz saber dos efeitos destes breves, porém intensos meses sobre o 

percurso histórico da CEI. Refletindo sobre os rumos propostos para a publicação pela 

gestão eleita para aquele ano sob a presidência de Carlos Ervedosa, uma nota informativa 

fazia saber: 

(...) há que fazer notar o período de um ano em que o Boletim permaneceu inactivo (sic), o que 

provocou naturalmente uma perda de parte dos contatos com habituais colaboradores que 

escreviam para a Mensagem. Depois há a verificar (sic) que nesse período alguns dos mais 

significativos promotores do Boletim, inclusive seu Director, deixaram de o ser, não tendo sido 

possível aproveitar a experiência adquirida de durante alguns anos de trabalho útil1105. 

  

 
1104 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2438, fl. 134. 
1105 Provavelmente pela alegada falta de experiência, os dois primeiros entre os quatro números da 

Mensagem que vieram à lume em 1962 não traziam a indicação do mês em que foram editados, entretanto, 

pelos fatos assinalados no seu interior, é possível estimar a altura da sua publicação. Assim, é válido estimar 

que o primeiro número foi publicado antes das agitações em torno do Dia do Estudante. Mensagem, ano 

XIV, no 1, 1962. 
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O trecho acima permite vislumbrar o desfalcamento que as fugas de estudantes – 

tenha sido elas coletivas ou individuais, clandestinas ou legais – provocaram no interior 

da associação a ponto de ocasionarem a quebra de transmissão de conhecimento na 

confecção da Mensagem, além dos contatos de importantes autores de conteúdos da 

publicação. No caso específico do boletim, assim como aconteceu após o fim da primeira 

comissão administrativa, perdia-se um elo da sua continuidade e identidade editorial.  

 Contudo, mal a CEI buscava retomar a regularidade das suas atividades, outro 

evento que refletiu diretamente no seu interior ganhava contornos na capital portuguesa: 

a Crise Acadêmica de 1962. Como acontecera em anos anteriores, estavam agendadas em 

Lisboa as comemorações referentes do Dia do Estudante, celebrado em 24 de março1106, 

cuja programação havia sido previamente autorizada pelo governo. A agenda das 

atividades não tinha como mote um lema ou palavras de ordem contra o regime, como 

dificilmente aconteceria num contexto de repressão ditatorial. Apesar disto, o clima de 

mobilização estudantil era notório e se fazia sentir com força na Mensagem: em seu 

primeiro número publicado em 1962, salta aos olhos o número de páginas destinadas a 

discutir os rumos do movimento associativo de estudantes em Portugal. A temática 

ganhava destaque a ponto de inaugurar uma seção do boletim significativamente 

denominada “Problemas Associativos”1107. Até então, questões desta natureza mal 

haviam aparecido nos números anteriores. Nesta nova fase, a Mensagem mantinha a sua 

característica de apresentar produções literárias e ensaios de autores provenientes do 

espaço sob dominação portuguesa em África, entretanto, em 1962, a inovação na sua linha 

editorial ficava por conta do destaque dado às pautas do movimento associativo de 

estudantes1108. 

 
1106 De acordo com José Medeiros Ferreira, as origens das comemorações do Dia do Estudante são incertas. 

Segundo o autor: “Com a designação formal de Dia do Estudante assinalam-se atividades das três 

academias a partir de 1951, ano em que se realizou em Coimbra uma reunião das associações das três 

Universidades portuguesas da altura. De entre as deliberações tomadas, avultou a proposta de criação de 

um feriado universitário que seria designado Dia do Estudante e no qual se procederia a várias realizações 

de carácter cultural, académico e desportivo. Porque já havia tolerância às faltas na data da Tomada da 

Bastilha, ficou fixado para 25 de novembro de 1951, em Coimbra, a realização daquele Dia do Estudante. 

Todavia, também se pode filiar o Dia do Estudante numa realização promovida pela Federação Mundial da 

Juventude Democrática, de inspiração comunista, cujas raízes devem ser procuradas numa Semana da 

Juventude levada a cabo pelo MUD Juvenil entre 21 e 28 de março de 1947”. FERREIRA, José Medeiros. 

“O movimento estudantil como motor da democratização da universidade e da liberdade em Portugal”. In: 

Ler História, no. 62, 2012.  Disponível em: https://journals.openedition.org/lerhistoria/617#quotation . 

Consultado em: 02/05/2018. 
1107 “Problemas Associativos”. In: Mensagem, ano XIV, no 1, 1962, p. 36-39, p. 46. 
1108 Descrição baseada na análise dos quatro números da Mensagem lançados em 1962, sendo que os três 

primeiros números destacam a situação do movimento associativo de estudantes: Mensagem, ano XIV, no 

1, 1962; Mensagem, ano XIV, no 2, 1962; Mensagem, ano XIV, no. 3, agosto de 1962; Mensagem, ano 

XIV, no 4, novembro de 1962. 

https://journals.openedition.org/lerhistoria/617#quotation
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A seção “Problemas Associativos” passou a comportar notícias e informes 

diversos: o primeiro número do boletim expedido em 1962, tratava, por exemplo, do 

andamento do Movimento Pró-Associativo Liceal, uma vez que era expressivo número 

de sócios da CEI que eram estudantes liceais e apresentava as resoluções e atividades do 

Secretariado de Coordenação e Propaganda da Imprensa Universitária Nacional (SIUN), 

organismo que visava unificar e coordenar ações de divulgação, bem como centralizar 

informações do movimento associativo estudantil a partir dos periódicos 

universitários1109. Neste mesmo número da Mensagem um pequeno informe fazia saber 

que Amândio Gonçalves Cordeiro, sócio proveniente de Moçambique e o mais novo 

diretor da publicação, fora eleito provisoriamente Secretário-Geral do SIUN1110. O posto 

denota que a Mensagem era então percebida e/ou apresentada como um boletim 

universitário e indica o destaque que a CEI adquiria na organização do movimento 

associativo estudantil. A partir do segundo número, os conteúdos referentes à crise 

acadêmica de 1962 deixavam se estar restritos à seção de “Problemas Associativos” e 

sobressaíam-se ainda mais no boletim1111. 

 Buscando atingir sócios com diferentes níveis de adesão às mobilizações, este 

número da Mensagem também traz artigos a exemplo de “Panorama e perspectivas do 

movimento associativo”1112. Seu intuito era apresentar as formas de organização das 

associações estudantis em Lisboa, Coimbra e no Porto, num claro intuito de familiarizar 

o leitor menos conhecedor destas dinâmicas com o seu funcionamento, a fim de granjear 

a sua atenção para o tema. O conteúdo ainda assinala a criação em Lisboa das Reuniões 

Inter-Associações (RIA), definidas como um “organismo de cúpula do movimento 

associativo que, definindo diretrizes gerais, procura soluções comuns para problemas 

igualmente comuns”1113. Por “comuns”, o texto indica “partilhados” por diferentes 

organizações do movimento associativo. A CEI era uma das integrantes da RIA, 

indicando não apenas a sua saliência neste contexto, mas também o reconhecimento de 

sua notoriedade por parte das demais associações estudantis.  

 Este clima de mobilização se intensificou ainda mais com os desdobramentos dos 

fatos decorridos nos meses de março e abril. Quinze dias antes da data agendada para as 

 
1109 “Noticiário e Realizações”. In: Mensagem, ano XIV, no 1, 1962, p. 56-58; AGC [Amândio Gonçalves 

Cordeiro].“SIUN”. In: Mensagem, ano XIV, no 1, 1962, p. 36-39, p. 46. 
1110 Idem. 
1111 Mensagem, ano XIV, no 2, 1962; Mensagem, ano XIV, no. 3, agosto de 1962. 
1112 A.M. “Panorama e perspectivas do movimento associativo”. In: Mensagem, ano XIV, no 1, 1962, p. 

38-39. 
1113 Idem.  
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comemorações do Dia do Estudante, ocorreu em Coimbra no dia 9 de março, a despeito 

da proibição pelo governo, o I Encontro Nacional de Estudantes, organizado pela direção 

eleita para a Associação Acadêmica de Coimbra (AAC) conotada com “a esquerda”. 

Arquitetado com o objetivo de discutir o acesso à universidade, seu comunicado final 

defendia a democratização do ensino, o fim da discriminação econômica e pugnava pelo 

direito dos jovens portugueses ao ensino universitário, independente de raça, cor ou 

religião1114.  

Talvez em decorrência do que se sucedera em Coimbra, dias antes do início das 

jornadas em comemoração ao Dia do Estudante na capital portuguesa, o Ministro da 

Educação Nacional Manuel Lopes de Almeida reportou às direções das faculdades que 

as manifestações estavam canceladas, sem que nenhuma justificativa fosse apresentada. 

Esta decisão teve uma repercussão social negativa, mesmo entre aqueles identificados 

com o regime1115. Diante da súbita alteração, os integrantes da RIA reagiram prontamente, 

enviando ao governo o seguinte comunicado: 

 

Exmo. Senhor Ministro da Educação Nacional 

Excelência 

Tendo as associações de Estudantes e demais organismos circum-escolares, convidado V. 

Excelência já por várias vezes para as realizações do Dia do Estudante é de estranhar não ter havido 

por parte de V. Excelência qualquer contacto com as respectivas Associações de Estudantes. 

Mais estranho nos parece ter havido contatos do Ministério da Educação Nacional com os Exos. 

Directores das Faculdades de Economia, Medicina e do Instituto Superior Técnico afirmando estar 

o Dia do Estudante proibido, quando tal não nos foi comunicado. 

Assim vão as Associações de Estudantes efectuar as comemorações do Dia do Estudante pois nada 

em contrário nos foi comunicado como é habitual e legal, lamentando embora não ter havido uma 

resposta ao convite a Vossa Excelência dirigido. 

Saudações Académicas 

Lisboa, 23 de Março de 19621116. 

 

Entre as associações signatárias do comunicado estava a direção CEI, 

representada por Álvaro Ribeiro Mateus, o “Dallas”, sócio proveniente de 

 
1114 ACCORNERO, Guya. Efervescência estudantil. Estudantes, acção contenciosa e processo político no 

final do Estado Novo. 350f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais, Especialidade de Sociologia Histórica). 

Universidade de Lisboa. Instituto de Ciências Sociais, f. 73. 
1115 Idem. 
1116  ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2538, fl. 133.  
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Moçambique1117. Era o início de uma longa e intensa crise estudantil, um acontecimento 

ímpar na história do regime, que se estenderia até junho. Para garantir que não se passaria 

em Lisboa o que ocorreu em Coimbra, um numeroso contingente de oficiais da Polícia de 

Segurança Pública (PSP) ganhou a cidade universitária e reprimiu duramente estudantes 

que se manifestavam contra a proibição em frente à reitoria. Dois dias depois, em 26 de 

março, a RIA, determinou o luto acadêmico em uma assembleia com mais de dois mil 

estudantes. A greve estudantil estava decretada1118.  

Mediante a pressão estudantil, o Ministro Manuel Lopes de Almeida concordou 

em reagendar as comemorações do Dia do Estudante para os dias 7 e 8 de abril. Ficou 

combinando que o programa seria mantido na íntegra, o que denota a inabilidade e 

incoerência política das ações do ministério, tornando as ações anteriores do governo cada 

vez mais difíceis de se justificar diante dos olhos da opinião pública. Em 5 de abril, mais 

uma vez o governo proibiu o evento, alegando que não foi enviada a programação. Foi o 

estopim para que a mobilização se alastrasse para além do perímetro da capital portuguesa 

e ganhasse uma dimensão nacional: associações acadêmicas em Coimbra e no Porto se 

somaram às manifestações, fazendo com que estudantes das três cidades que contavam 

com estabelecimentos de ensino universitário no país aderissem à greve1119.  

Analisando o percurso histórico do movimento associativo de estudantes entre 

1956 e 1962, Guya Accornero assinala notáveis transformações no que tange às suas 

pautas: 

Já não se tratava apenas de reivindicações de carácter corporativo, ou seja, destinadas a defender 

os interesses e a autonomia daqueles que já se encontravam dentro da instituição, como de facto 

tinha acontecido em 1956, mas começava a manifestar-se uma exigência de abertura para com os 

que, por causa da rigidez da estrutura, ainda eram excluídos1120. 

 

 
1117 Além de Álvaro Mateus, como representante da CEI, também assinaram o documento na condição de 

representantes das suas associações na RIA: Direcção da Associação Académica da Faculdade de Direito 

de Lisboa – Vitor Wengorvius; Direcção da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico – 

Sérgio António Pires de Carvalho d’Espirey; Direcção da Associação Académica do Instituto Superior de 

Ciências Económicas e Financeiras – José António Tavares da Cruz; Direcção da Comissão Pró-

Associação de Medicina – Eurico de Carvalho Figueiredo; Pela Direcção do Cine-Clube Universitário de 

Lisboa – Maria Helena Cuhna (sic); Direcção da Associação de Estudantes de Agronomia – Alvaro 

Soares de Melo; Direcção da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências – António Augusto 

Ramos Ribeiro; Direcção da Comissão Pró-Associação de Letras – José Manuel de Medeiros Ferreira; 

Direcção do Clube Desportivo Universitário de Lisboa – Quirino do Nascimento Mealha. Vide: Idem. 

1118 CAIADO, Nuno. Movimentos estudantis em Portugal: 1945-1980. Lisboa: Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento, 1990, p. 83. 

1119 Idem. 
1120 ACCORNERO, Guya. Efervescência estudantil... Op. Cit., fls. 73-74. 
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As mudanças em curso são expressão do debate acerca de como deveriam se 

organizar as pautas do movimento associativo de estudantes. Como argumenta Álvaro 

Garrido, se os protestos em torno do decreto 40.900 conformaram o apogeu do 

corporativismo universitário, ou seja, as importantes mobilizações clamando pela sua 

revogação ancoravam suas pautas em necessidades imediatas dos estudantes e do 

cotidiano da universidade, por sua vez, a Crise Acadêmica de 1962 representou um marco 

na mudança desta concepção. A partir de então, as bandeiras do movimento associativo 

de estudantes ganham um viés político e social, alinhavando suas demandas ao contexto 

político, social e econômico de pertença, configurando o “sindicalismo estudantil”1121. 

Tratava-se de uma postura que colidia com estruturas basilares do regime. Ainda de 

acordo com Álvaro Garrido: 

Reproduzidos em diversos escritos de importantes ideólogos do regime, como Marcello Caetano 

e outros, os fundamentos teológicos-morais da ordem social corporativa desaconselhavam por 

completo a constituição de quaisquer organizações de tipo “sindical” no edifício social do regime, 

considerando-as susceptíveis de operarem uma dessubjectivizacção (sic) do indivíduo contrária 

aos princípios cristãos1122. 

 

Para elucidar os preceitos fundadores do sindicalismo estudantil, o autor identifica 

suas bases na Carta de Grenoble, redigida por estudantes franceses em 1946. Não por 

acaso, este foi o primeiro documento a compor o leque de informes e noticiário estudantil 

internacional publicado na Mensagem. Seu conteúdo caracteriza o estudante como 

intelectual e aponta seus direitos e deveres na sociedade, salientando também a 

notoriedade da sua agência no meio em que está inserido1123. 

Por este rumo, é possível entrever que diante desta orientação, o movimento 

associativo de estudantes não tardaria a empreender esforços para buscar organizar uma 

União Nacional de Estudantes, com o intuito de unificar as pautas das diferentes 

organizações estudantis do país, uma vez que estavam inscritas em um mesmo contexto. 

 
1121 GARRIDO, Álvaro. “A Universidade e o Estado Novo: De “corporação orgânica” do regime a 

território de dissidência social”. Revista Crítica de Ciências Sociais, no.  81, junho de 2008, p. 133-153. 

1122 GARRIDO, Álvaro. Movimento estudantil e crise do Estado Novo. Coimbra 1962. Coimbra, Livraria 

Minerva, 1996, p. 165. 

1123 Na Mensagem consta apenas que a Carta de Grenoble foi traduzida a partir de uma “versão em língua 

espanhola” do Mirador de los estudiantes. A partir de buscas em bancos de dados, é possível afirmar que 

se trata-se da revista da revista Studenten Spiegel publicada na República Federal da Alemanha (RFA), 

traduzida para diferentes línguas. Vide: “Carta de Grenoble”. In: Mensagem, ano XIV, no 2, 1962, p. 44. 
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Cabe aqui assinalar como este modo de organização estudantil estava afinado com os 

preceitos da União Internacional de Estudantes (UIE): reivindicações de questões 

orientadas para a massa estudantil postuladas a partir da a realidade social do meio1124. 

Pelo seu caráter de reflexão acerca das estruturas vigentes e do seu sentido de organização 

e atuação política, o Estado Novo condenava o sindicalismo estudantil e havia reprimido 

duramente quaisquer indícios que acenassem neste sentido1125. Afinada com estes 

postulados, nas páginas da Mensagem também passaram a comportar a defesa da criação 

de uma União Nacional de Estudantes1126. 

Entre os quatro números da Mensagem que vieram à lume em 1962, dois deles 

tiveram seus editoriais destinados a apoiar o luto acadêmico e as manifestações, 

conclamando os sócios da CEI a fazerem o mesmo, num ato irrefutável de tomada de 

posição contra o regime1127. Todos os conteúdos publicados na Mensagem em 1962 que 

faziam alusão à crise tinham um sentido incontestável de apoio às manifestações 

estudantis.  

O inequívoco engajamento da CEI na Crise Acadêmica de 1962 precisa ser 

examinado a partir do imperativo do contexto vigente. Por um lado, é preciso ponderar 

que a participação dos sócios em organismos do movimento associativo estudantil 

português posicionava a associação em termos muito distintos do projeto firmado pela 

direção da Casa em 1960, qual seja o de trazer temas de estudo e difusão cultural acerca 

dos territórios sob dominação colonial em África. Se por um lado é possível que a 

mudança no perfil dos sócios após as fugas no verão de 1961 tenha contribuído para esta 

virada, por outro não se pode ignorar que entre os motivos que levaram às agitações 

estudantis estava o receio da volta da imposição do decreto 40.900, responsável por 

cercear a já diminuta autonomia universitária. A medida recairia diretamente sobre as 

associações universitárias a exemplo da CEI, ameaçando a sua existência, como pareciam 

sinalizar os desfechos em torno da condução da segunda comissão administrativa aos 

olhos dos sócios. Assim, meses antes do luto acadêmico, a associação já marcava 

presença em protestos estudantis em defesa da autonomia universitária, como o que teve 

lugar na capital portuguesa em 20 de janeiro de 1962. Buscando atingir a mobilização dos 

 
1124 Sobre as origens destas orientações do movimento associativo de estudantes em Portugal e na Europa, 

conferir: GARRIDO, Álvaro. Movimento estudantil...Op. Cit, p. 158-168. 
1125 Idem. 
1126 Veja-se, por exemplo: “Panorama e perspectivas do movimento associativo”. In: Mensagem, ano XIV, 

no 1, 1962, p. 38. 
1127 AGC [Amândio Gonçalves Cordeiro]. “Editorial - Dia do Estudante 62”. In: Mensagem, ano XIV, no 

2, 1962, p. 5, p. 42; “Editorial”. In: Mensagem, ano XIV, no. 3, agosto de 1962, p. 4, p. 53-55. 
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sócios em torno desta pauta, a Mensagem publicava o comunicado distribuído pelas 

associações estudantis na ocasião: 

Coarctados nos seus direitos fundamentais de estudantes, negada a possibilidade de autogestão 

pela imposição do Dec. 40.900, souberam os Universitários do País reagir de modo adequado às 

circunstâncias e obter a não aplicação do mesmo decreto (pelo menos na sua totalidade). 

Cinco anos após estes acontecimentos, mais conscientes, mais unidos, saibamos nós demonstrar 

que a lição de 1956 não foi esquecida, que o Dec. 40 900 nunca poderá ser uma solução válida, 

que necessitamos de uma regulamentação justa e adequada aos nossos anseios1128. 

Entre as pautas que emergiram durante a Crise Acadêmica de 1962, uma delas em 

especial constituía uma inovação particularmente sensível diante do regime: como 

ressaltam Nuno Caiado, Álvaro Garrido e Guya Accornero, a noção de “democratização” 

do ensino tornou-se uma questão latente, variando em suas acepções a depender do 

contesto em que era utilizada1129. A saliência do tema no contexto vigente não surpreende: 

como mostra Rui Bebiano, em 1961, entre os países da Europa e da América, Portugal 

dispunha de uma das menores taxas de estudantes que concluíram em idade universitária 

os seus estudos superiores: a cada mil indivíduos nesta condição, 30 haviam tirado o 

diploma, dado que era inferior ao de países como Albânia (66,5) e Romênia (44,1)1130.  

sobre o tema a partir da CEI, cabe indagar em que medida este clamor também se estendia 

aos territórios sob dominação colonial portuguesa em África, ou se a pauta abrangia 

apenas a metrópole.  

A criação de organismos universitários nos territórios sob dominação colonial 

portuguesa compunha os planos do regime. Como mostra Francisco Martinho, em 1960, 

Marcello Caetano, na condição de reitor da Universidade de Lisboa, organizou e dirigiu 

cursos universitários de férias em Angola e Moçambique, uma iniciativa pioneira no que 

diz respeito ao ensino superior nas províncias ultramarinas1131. A realização era 

endereçada a ex-alunos da universidade, embora também se estendesse a um público mais 

amplo. Ainda de acordo com o autor, a premissa do projeto comportava a ideia de 

 
1128 “Comemorações do 20 de janeiro”. In: Mensagem, ano XIV, no 1, 1962, p. 58. 
1129 CAIADO, Nuno. Movimentos estudantis em Portugal... Op. Cit.; GARRIDO, Álvaro. Movimento 

estudantil...Op. Cit; ACCORNERO, Guya. Efervescência estudantil... Op. Cit. 
1130 BEBIANO, Rui. “Introdução”. In:  ESTANQUE, Elísio; BEBIANO, Rui. Do activismo à indiferença. 

Movimentos estudantis em Coimbra. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2007, p. 22. 

1131 MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Marcello Caetano. Uma biografia 1906-1980. Lisboa: 

Editora Objectiva, 2016, p. 339. 
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pertencimento ao mundo colonial, reforçando os elos entre metrópole e províncias 

ultramarinas1132. 

Corridos apenas dois anos, em um intervalo que abrangeu a incontornável eclosão 

da guerra em Angola, o governador geral da província, Venâncio Deslandes, anunciou a 

criação dos Estudos Gerais Universitários. Tratava-se de um projeto de implantação do 

ensino superior em Angola, que buscava acatar demandas antigas das elites locais, em 

meio aos esforços de repactuação empreendidos pelo Estado Novo para granjear seu 

apoio. Segundo Cláudia Castelo, a inciativa que deveria colher louros, acabou por se 

tornar motivo de desgastes entre o alto escalão do regime: o projeto “à revelia do timing 

e do modelo que o governo central queria impor, levou Adriano Moreira, Ministro do 

Ultramar, a demitir Deslandes e a sua equipe”1133. Assim, fica patente que a proposta de 

criação dos Estudos Gerais Universitários não tinha propriamente uma conotação de 

extensão do direito ao acesso ao ensino superior pela população das províncias 

ultramarinas, mas sim atendia a demandas do regime em nome da preservação política e 

ideológica da sua posição em África.  

No segundo número da Mensagem lançado em 1962, o informe “Centro de 

Estudos Universitários em Angola” noticiava a iniciativa do governo. Dedicava cinco 

parágrafos com informações acerca dos cursos que seriam instalados em Luanda, Nova 

Lisboa e Sá da Bandeira, e a organização dos seus ciclos. Em seu último parágrafo, o 

informe tecia uma apreciação acerca da iniciativa:  

 

A Casa dos Estudantes do Império, que foi sempre defensora da criação imediata do ensino 

universitário no Ultramar, não podia deixar de se congratular com semelhante notícia. Ainda que 

as presentes medidas não venham satisfazer cabalmente as legítimas aspirações da massa 

estudantil ultramarina, são contudo um passo em frente para a concretização da verdadeira 

Universidade. Neste momento queremos apenas deixar registrada a nossa satisfação, reservando-

nos para um estudo mais minucioso no próximo no. (sic) da Mensagem1134. 

 

O estudo sobre o tema nunca foi publicado na Mensagem, porém a iniciativa 

trouxe desdobramentos concretos para a CEI. Cabe salientar também que a criação dos 

Estudos Gerais Universitários em Angola, proposta que acabou por se estender também 

 
1132 Idem, p. 340-341. 
1133 CASTELO, Cláudia. “Novos Brasis em África: desenvolvimento e colonialismo português tardio”. In: 

Varia História, vol. 30, no. 53, mai/ago 2014, p. 519. 
1134 “Centro de Estudos Universitário em Angola”. In: Mensagem, ano XIV, no 1, 1962, p. 75. 
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à Moçambique, tem sido majoritariamente retratada como uma mudança cujo principal 

efeito foi a limitação do trânsito de estudantes e de informações sobre a situação das 

províncias no meio universitário e nos espaços da oposição em Portugal. Em suas 

memórias, Carlos Ervedosa assinalou que quando a CEI foi extinta, em 1965, “poucos já 

eram os estudantes angolanos e moçambicanos que havia na Metrópole, absorvidos pelos 

Estudos Gerais Universitários a funcionarem, há alguns anos”1135. Entre os estudos sobre 

a CEI, Cláudia Castelo e Fernando Rosas assinalam que a criação dos Estudos Gerais 

Universitários colaborou para o esvaziamento da Casa1136, uma vez que o contingente 

mais expressivo de sócios era originário destas províncias.  

Diogo Ramada Curto e Bernardo Pinto da Cruz chegaram a conclusões distintas 

sobre a instituição dos Estudos Gerais Universitários em Angola. Valendo-se de dados do 

Instituto Nacional de Educação (INE), apresentam os seguintes números para os 

estudantes do ensino superior matriculados em Portugal: em 1960-1961, perfaziam um 

total de 1867 matriculados; em 1962-1963, respondiam por 2006 matrículas; em 1965-

1967, por 2133 e em 1967 eram 2311 matriculados. Cabe a ressalva que para os dados 

arrolados a partir de 1962 estão abrangidos “universitários, eclesiásticos e outros”, sem a 

discriminação dos números exatos correspondentes a cada uma destas categorias, ou seja, 

é possível que o aumento tenha se dado, por exemplo, principalmente em função de um 

maior trânsito de eclesiásticos. Contudo, a partir desta curva ascendente acerca da 

presença dos estudantes de ensino superior em Portugal e da análise de fontes relativas à 

criação dos Estudos Gerais Universitários em Angola, os autores chegam à interessante 

conclusão de que sua criação não cumpriu o papel de limitar o trânsito de estudantes entre 

o ultramar e Portugal, mas sim de instituir uma seleção política além de meritocrática dos 

indivíduos que iriam para o espaço metropolitano1137. 

Se a criação dos Estudos Gerais Universitários em Angola limitou o trânsito dos 

universitários no espaço metropolitano, como sustenta o testemunho de Carlos Ervedosa 

e os trabalhos de Cláudia Castelo e Fernando Rosas, ou se eles tiveram como função uma 

seleção baseada também em critérios políticos, ambas as avaliações tocam em um ponto 

comum. Em um contexto no qual o regime procurava manter as notícias sobre a guerra 

 
1135 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo das acácias floridas. Linda-a-Velha: ALAC, 1990, p. 139. 
1136 ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”... Op. Cit, p.  22; CASTELO, 

Cláudia. “Casa dos Estudantes do Império: uma síntese histórica”... Op. Cit,  p. 28. 
1137 CURTO, Diogo Ramada; CRUZ, Bernardo Pinto da. “Da Casa dos Estudantes do Império aos Estudos 

Gerais”. In: CURTO, Diogo Ramada (dir.); CRUZ, Bernardo Pinto da; FURTADO, Teresa. Políticas 

coloniais em tempos de revolta – Angola circa 1961. Porto: Edições Afrontamento, 2016, p. 144-149. 
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distantes dos olhos e ouvidos da população portuguesa, o controle do fluxo de indivíduos 

entre as províncias e a metrópole com outras percepções acerca dos ocorridos nos 

territórios sob dominação colonial portuguesa tornava-se um imperativo. 

Aquela primavera em 1962 parecia determinada a irromper, não obstante a aridez 

dos embates com o regime. No 1º. de maio, os protestos de trabalhadores em Lisboa se 

somaram à greve estudantil: a PIDE entrou em estado de alerta total e sobraram 

confrontos entre a PSP e os manifestantes, resultando na morte de dois civis. Ainda 

naquele mês, vinte e um estudantes ocuparam a cantina da Faculdade de Letras e 

iniciaram uma greve de fome, sendo acompanhados por cerca de 800 colegas, que os 

assistiram. Naquele longo maio, entre tantas intercorrências relativas ao período de greve, 

sobraram confrontos entre os estudantes e a polícia: estima-se que centenas de estudantes 

ao longo de todo país foram presos ou expulsos das universidades1138.  

Para o governo a Crise Acadêmica de 1962 também teve desdobramentos 

concretos, importando assinalar para os fins deste trabalho mudanças nos postos do alto 

escalão do regime: Marcello Caetano pediu demissão da função de reitor da Universidade 

de Lisboa1139; em decorrência da condução inábil dos eventos que levaram à crise 

acadêmica, o Ministro da Educação Nacional, Manuel Lopes de Almeida foi substituído 

por Inocêncio Galvão Teles e o importante posto de diretor dos Serviços de Investigação 

da PIDE ficou à cargo de José Barreto Ferraz Sacchetti Malheiro, ou simplesmente José 

Barreto Sacchetti, como era mais conhecido.  

A partir da proposta de Irene Flusner Pimentel de buscar conhecer a biografia de 

elementos centrais da PIDE que contribuíram para a perpetração da história da violência, 

tortura e dos crimes contra a humanidade praticados pelo Estado Novo, sem com isto 

fazer da história um tribunal, mas como meio de dar a conhecer um capítulo da história 

contemporânea de Portugal ainda relegado ao esquecimento, José Barreto Sacchetti foi 

um dos cinco casos selecionados pela historiadora para remontar uma história da PIDE a 

partir de elementos centrais da organização em seu livro Os cinco pilares da PIDE1140. 

De acordo com os resultados de seus estudos, o período em que José Barreto Sacchetti 

 
1138 ACCORNERO, Guya. Efervescência estudantil... Op. Cit, p. 88-91. 
1139 Sobre as circunstâncias que levaram ao pedido de demissão de Marcello Caetano e os desdobramentos 

deste posicionamento para sua carreira política, vide: MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Marcello 

Caetano... Op. Cit, p. 344-350. 
1140 PIMENTEL, Irene Flusner. “Introdução”. In: Os cinco pilares da PIDE. Uma história da polícia 

política portuguesa a partir da biografia dos seus mais conhecidos elementos. Lisboa: A Esfera dos 

Livros, 2018, p. 29-57. 
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permaneceu à frente dos Serviços de Investigação, entre 1962 e 1969, foi marcado pelo 

aumento dos casos de prisão e torturas nas dependências desta polícia, acompanhadas 

pessoalmente pelo então diretor. Os principais alvos parecem ter sido militantes do PCP 

e estudantes1141.  

Contudo, antes de ser promovido para a mais notável posição de sua carreira na 

PIDE, José Barreto Sacchetti foi o chefe da subdiretoria desta polícia em Coimbra, posto 

que desempenhou, entre outros atos, fazendo uma ferrenha oposição à existência da CEI 

naquela cidade. Vale aqui retomar que seus relatórios sobre as atividades da associação 

em Coimbra comportavam frases como “em minha opinião, só a dissolução conviria para 

extinguir o mal que dali se espalha a todo o meio académico”1142, proferida na ocasião da 

identificação do panfleto “Mensagem ao povo português” como proveniente da delegação 

de Coimbra da CEI, o que levou a instalação da segunda comissão administrativa. Ainda 

de acordo com Irene Flusner Pimentel, 1965 foi um ano emblemático no acirramento do 

potencial repressivo da PIDE e, em especial, dos Serviços de Investigação. Não pode ser 

tomado como mero acaso que a CEI tenha sido encerrada neste ano.  

 

6.4 A CEI na mira da PIDE durante a Crise Acadêmica de 1962 

No decorrer de maio, conforme a repressão apertava sobre as associações 

estudantis com invasões e ordens de encerramento, a CEI cedeu suas dependências para 

a realização das reuniões da RIA e passou a imprimir os comunicados da greve nos 

copiógrafos da associação. Atenta ao trânsito elevado de estudantes no edifício da 

Avenida Duque D’Ávila em um acirrado período da crise, foram dadas ordens para 

colocar um policial na porta da associação, que revistava pertences das moças que 

entravam e saiam da Casa1143.  

A resposta aos protestos da direção da CEI perante tal situação junto aos 

ministérios do Ultramar, Educação Nacional e do Interior vieram na forma inesperada de 

uma invasão da PIDE às suas instalações. Em 24 de maio de 1962, munidos de ordens 

para efetuar uma busca, agentes desta polícia informaram nos autos a apreensão dos 

seguintes itens:  

 
1141 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fls. 53-54. Sobre o tema, conferir o Capítulo 5. 
1142 PIMENTEL, Irene Flusner. “José Barreto Sacchetti e as torturas infligidas na PIDE”. In: Os cinco 

pilares...Op. Cit, p. 178-189. 
1143 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit., p. 158. 
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E finda a busca, foi encontrado: - Um livro intitulado Africa - As Raízes da Revolta, de Jack 

Woddis, tradução de Walternsir Dutra, edições Zahar do Rio de Janeiro; duas folhas do Boletim 

Mensagem, do CEI (sic), com o Editorial “Dia do Estudante 62”; dezanove manifestos 

académicos, sendo o último datado de dezanove do corrente; quinhentos exemplares da “Carta aos 

professores das Escolas Universitárias de Lisboa”, datados de quinze do corrente e copiografados 

na CEI, dezasseis exemplares do Boletim da Secção plenária de dezoito de Março último do II 

Encontro Nacional da Imprensa Estudantil, órgão do SIUN, compostos de três folhas cada, umas 

agrafadas e outras por agrafar; oitenta e seis exemplares do impresso “Mensagem aos professores 

das Associações dos Estudantes”, datados de um corrente mês; um Boletim da “SIUN”, referente 

à décima Conferência Internacional de Imprensa estudantil, de vinte e dois de março de mil 

novecentos e sessenta e um a dezasseis de março último; uma relação de revistas e jornais 

académicos nacionais e estrangeiros e quatro comunicados académicos manuscritos1144. 

 

A apreensão deste montante, na percepção da PIDE, fazia da CEI uma das 

principais articuladoras da Crise Acadêmica de 1962. A este episódio se sucederam 

longos interrogatórios ao presidente Carlos Ervedosa e aos corpos gerentes da associação, 

a fim de identificar os responsáveis pela impressão dos materiais1145. A PIDE também 

constatava que entre os estudantes que participaram da greve de fome estava Amândio 

Gonçalves Cordeiro, o então diretor da Mensagem, reforçando a adesão da gerência da 

CEI ao processo1146. O mais extenso inquérito conduzido pela PIDE foi dirigido a Carlos 

Ervedosa, uma vez que ocupava a presidência da CEI. No que consta sobre seu 

depoimento, teria declarado que não controlava quem utilizava a máquina de escrever e 

o copiógrafo, que seu acesso era aberto a todos os sócios, desde que para serem utilizados 

para fins acadêmicos. Sustentou também que as discussões realizadas na Casa diziam 

respeito ao engajamento na situação do Dia do Estudante, questão que tangenciava 

diretamente uma associação universitária. Portanto, buscava sustentar que tudo decorria 

a partir de um viés exclusivamente acadêmico1147. 

Exasperada com a situação, a presidência da CEI endereçou em 4 de maio de 1962 

uma missiva ao Ministro do Ultramar Adriano Moreira informando as ações da PIDE na 

sede e os interrogatórios. Afirmava que “a Direcção da Casa dos Estudantes do Império 

 
1144 “Auto de busca e apreensão”, 25 de maio de 1962, sem identificação de autoria. ANTT, PIDE/DGS, 

SR 329/46, UI 2538, fl.89. 
1145 “Auto de declaração de Manuel Dias Monteiro”, 5 de junho de 1962. In: Idem, fl. 92; “Auto de 

declaração de Luis Serafim Sestelo Moreira”, 6 de junho de 1962. In: Idem, fl. 95; “Auto de declaração de 

José Maria de Carvalho Borges de Sousa”, 7 de junho de 1962. In: Idem, fl. 96. 
1146 Relatório expedido pela PIDE, sem autor, sem destinatário, datado de 25 de maio de 1962. In: Idem, fl. 

122 (frente e verso). 
1147 “Auto de busca e apreensão”, 25 de maio de 1962, sem identificação de autoria. In: Idem, fl.89. 
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está absolutamente convicta de que não incorreu em qualquer acto punível pela lei”, 

informava o “clima de insegurança e preocupação” que havia se instalado entre os sócios 

e rogava “a intervenção de V. Excia. para que seja posto termo a esta situação”1148. 

Nenhuma resposta foi enviada. Ao invés disso, a PIDE alargava os inquéritos a respeito 

da CEI, sendo ouvidos a respeito da associação até mesmo o proprietário do edifício onde 

funcionava a sede1149.  

Diante das investidas da PIDE e sem uma resposta dos ministérios sobre a 

aprovação dos novos estatutos, alargava-se o quadro de instabilidade da associação, mas 

esta parece ter sido uma opção consciente dos sócios mais ativos. No relatório da 

“Assembleia da Casa dos Estudantes do Império, realizada às 17 horas do dia 30 do 

corrente”, ou seja, realizada no dia 30 de maio de 1962, cuja pauta era “A situação em 

que a Casa se colocou perante os últimos acontecimentos e a forma de manifestar uma 

viva repulsa, junto do Governo”1150 foi tirada a seguinte resolução: 

Dado que o governo não respeita a Lei, nem a moral, torna-se absolutamente necessário que todos 

e sócios (sic) tenham conhecimento destes factos e solidariamente atribuam poderes à direção para, 

ante uma situação de ter de admitir-se um professor, na associação, com direito de veto ou uma 

comissão administrativa, preferir a extinção da Casa1151. 

 

Preferia-se um fim considerado digno a assistir à imposição da tutela acirrada e 

permanente de um representante do regime. Se os efeitos dos embates entre estudantes e 

o governo na Crise Acadêmica de 1962 tiveram como desdobramentos o que é tido pela 

historiografia como a inauguração de um novo momento do movimento associativo de 

estudantes, o regime soube responder na mesma moeda. De maio em diante foram 

aprovados diversos decretos que buscavam restringir a liberdade associativa e a 

autonomia universitária1152. Para os fins desta tese, cabe destacar um deles que trouxe 

desdobramentos diretos para a história da CEI: em 15 de outubro de 1962 foi aprovado 

pelo Ministério da Educação Nacional o Decreto-Lei no. 44.632. Em linhas gerais, 

revogava o conteúdo parcialmente aprovado do Decreto-Lei 40.900 para, a partir de um 

verniz supostamente mais agregador, aludindo os debates parlamentares e o parecer da 

 
1148 Carta assinada por Carlos Ervedosa, endereçada ao Ministro do Ultramar, datada de 4 de junho de 1962. 

AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta A-1-3-23, ent. 3433. 
1149 ANTT, PIDE/DGS, SR 329/46, UI 2538, fl. 100 (frente e verso) – 101. 
1150 Idem, fl. 97-99. 
1151 Idem. 
1152 Um bom panorama destes decretos pode ser encontrado no detalhado estudo de Guya Accornero sobre 

o Tema. Vide: Guya. Efervescência estudantil... Op. Cit,p. 92-110. 
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câmara corporativa a seu respeito, fosse colocado em vigência1153. No seu Artigo 1º. era 

estabelecida a criação na Direção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, a Comissão 

Permanente das Organizações Circum-Escolares do Ensino Superior, “à qual compete o 

estudo de todos os problemas respeitantes à vida circum-escolar dos alunos das escolas 

superiores dependentes do Ministério da Educação Nacional”1154.  

Ao longo do conteúdo do Decreto-Lei no. 44.632 é reposto que a vida universitária 

e acadêmica deveria estar atrelada às instituições de ensino do meio universitário 

reconhecidas pelo estado, recurso para fazer valer os preceitos do corporativismo, 

operando também como um meio para legar à irregularidade associações estudantis como 

uma possível União Nacional de Estudantes, cujo vínculo não se destinava a nenhuma 

academia em particular. Este era também o caso da CEI, haja vista que a associação não 

estava vinculada a nenhuma instituição de ensino superior em especial. Os efeitos da 

promulgação do Decreto-Lei no. 44.632 demoraram alguns anos para recair sobre a Casa, 

mas, como será tratado adiante, corridos alguns anos, chegaram. 

 

6.5 A Editorial e Carlos Ervedosa: o editor como mediador de territórios 

entrelaçados 

Os últimos anos da CEI costumam ser caracterizados pelas dificuldades 

decorrentes da diminuição dos recursos materiais que geraram entraves financeiros, assim 

como do número de sócios, deixando patente que o dinamismo político e cultural 

conhecido entre os anos 1958-1960 não se repetiriam nestes últimos tempos1155.  

Se ambas as afirmações são fatos constatáveis, não se pode incorrer no erro de 

superdimensioná-las, entendendo a fase final da história da CEI como uma espécie de 

vazio associativo. Ao contrário, em meio às adversidades, o núcleo de sócios mais ativos 

foi responsável por levar à cabo iniciativas marcantes na história da Casa. Neste sentido, 

a Seção Editorial destacou-se no panorama da época pelo seu dinamismo em um quadro 

marcado pelas dificuldades. Outras seções levaram à cabo atividades notáveis, como foi 

o caso da Seção de Estudos Ultramarinos (SEU), com uma composição inteiramente 

 
1153 Diário do Governo, 1ª. Série, no. 237, 15 de outubro de 1962. 
1154 Idem. 
1155 ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”... Op. Cit; CASTELO, Cláudia. 

“Casa dos Estudantes do Império: uma síntese histórica”... Op. Cit. 
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distinta em relação aos anos anteriores1156, e que neste período chegaram inclusive a ser 

fundadas novas seções, como a incipiente Seção de Cinema. Contudo, pela notabilidade 

e repercussão de suas ações, entendendo que ela comporta uma marca distintiva destes 

últimos anos da CEI, assim como pela atuação destacada dos sócios de Angola em seu 

interior, o caso da Editorial será aqui tratado de forma mais pormenorizada. 

A Editorial foi fundada em 1960, a partir de um desdobramento da Seção Cultural, 

a fim de criar um organismo interno que se dedicasse exclusivamente à atividade 

editorial1157. Assim como a SEU, a Seção Cultural apoiou o projeto da gestão eleita para 

conduzir a CEI naquele ano tendo como proposta a execução de um programa em prol do 

“conhecimento das realidades ultramarinas”1158, ou seja, que tinha como intuito promover 

o estudo e difundir as culturas dos territórios sob dominação colonial portuguesa. 

Contudo, como já assinalado anteriormente, enquanto em 1960 a SEU era integrada 

sobretudo por sócios vinculados ao MAC e ao MEA, a Seção Cultural e, depois a 

“Editorial” (como era conhecida a Seção Editorial), era composta principalmente por 

sócios brancos e alguns mestiços, mobilizados na difusão cultural e, sobretudo, literária 

da produção emergente nos territórios africanos sob dominação colonial portuguesa. 

As atividades da Editorial foram desempenhadas sobretudo por sócios de Angola, 

contando também com a colaboração de alguns sócios provenientes de outros territórios. 

Entre os sócios de Angola, destaca-se a colaboração de Fernando Costa Andrade até sua 

fuga, em 1961, e de Ruth Magalhães, principalmente a partir de 1962. Contudo, ao longo 

de todo seu período de atividade, a Editorial esteve sob o comando de Carlos Ervedosa. 

Este último somou postos de destaque na gestão da CEI nos seus últimos anos: além de 

ter sido Diretor da Seção Cultural (1960), foi também Presidente da Direção do fim da 

comissão administrativa (1961) até o final de 1962, Diretor do boletim Mensagem (1962-

1963), acumulando estes cargos com a direção da Editorial até o fechamento da Casa. 

Pela multiplicidade de funções que levou à cabo nos anos finais da CEI permanecendo 

sempre à frente da Editorial, seu percurso nesta altura se mostra um observatório 

privilegiado para compreender atividades e ações que ganharam uma dimensão central 

no interior da associação, decorridos no limiar da legalidade e da clandestinidade.  

 
1156 Sobre a SEU após o fim da segunda comissão administrativa, vale consultar o relato do seu diretor na 

altura, Percy Freudenthal: PINTO, Leonor Vaz. Percy Freudenthal. Picadas de um matumbo angolano. 

Cascais: Book Experience, 2019. 

1157 “Conversando com Carlos Ervedosa”. In: Mensagem. a. III, no. 3-4, março-abril de 1960, p. 4. 
1158 "Acerca da elaboração do programa de atividade social da CEI para a gerência de 1959/1960” In: 

FMS/ACEI; Pasta 11123, no. 001.001. 
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Assim, a opção aqui realizada é, a partir do percurso biográfico de Carlos 

Ervedosa e suas relações, tratar dos anos finais da CEI e em especial, da Editorial, cuja 

história se confunde com a própria história de seu idealizador e principal dinamizador. 

Cabe assinalar que esta é uma das opções entre outras que poderiam ser eleitas para a 

abordagem do período aqui assinalado. Entretanto, ela foi realizada por evidenciar 

processos que vem sendo observados ao longo deste estudo: a formação dos sócios de 

Angola a partir da CEI, a dimensão de suas ações em foros transnacionais e 

internacionais, mas sobretudo, no caso aqui assinalado, a agência dos sócios de Angola 

sobre a paisagem política, social e cultural no espaço metropolitano. 

Ao refletir sobre a caracterização das atividades do editor, Aníbal Bragança sugere 

uma apreensão que abarque as diferentes dimensões do seu ofício na cadeia de produção 

e distribuição do livro: 

Entendemos que o conceito de editor, incluindo as atividades de “dar à luz” e de “publicar”, 

embora exigindo o uso do derivado “editor de texto” para os casos específicos, é o que melhor 

representa o complexo campo de suas atividades na indústria editorial. Especialmente, porque 

insere implicitamente como encargo do editor a publicação, não apenas no sentido de dar à luz o 

livro impresso, mas na ação de torná-lo publicamente conhecido, isto é, difundido, distribuído, 

consumido e lido1159. 

 

Partindo desta definição, é possível pensar o editor como um intelectual mediador 

entre o manuscrito e a forma final do livro impresso; entre autor e público; entre o texto 

proposto e aquele consumado em sua forma final; entre os registros organizados que 

deixam a gaveta de seu criador e o(s) volume(s) postos em circulação ao alcance do leitor. 

Às funções do editor, ainda cabem o papel de selecionar, organizar e conferir sentido e 

unidade a coleções, antologias e recolhas, como mostra Luciano Mendes de Faria Filho 

ao abordar os círculos intelectuais, o papel mediador e a função do editor na confecção 

das obras completas de Rui Barbosa1160. No caso de Carlos Ervedosa, o editor em questão, 

a estes papéis mais um deve ser acrescentado: diante de um contexto de repressão e 

censura, operou como o mediador entre a produção literária que emergia em Angola, 

sobretudo em Luanda, e os caminhos da edição destes manuscritos, a distribuição e 

 
1159 BRAGANÇA, Aníbal. “Sobre o editor. Notas para sua história”. In: Em questão, vol. 11, no. 2, julho-

dezembro de 2005, p. 221-222. 
1160 FARIA FILHO, Luciano Mendes de. “Editoração, sociabilidades intelectuais e mediação cultural: a 

ação dos prefaciadores na publicação das obras completas de Rui Barbosa (1939-1949)”. In: GOMES, 

Ângela de Castro; HANSEN, Patrícia (orgs). Intelectuais mediadores. Práticas culturais e ação política. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016 [ebook]. 
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circulação destes conteúdos tornados livros impressos a partir de Lisboa. É pela agência 

da Editorial e de seu principal editor, um mediador que alinhavou pelas tramas do livro, 

territórios sobrepostos e histórias entrelaçadas, que a história desta notável seção da Casa 

será aqui tratada.  

Esta, entretanto, não é uma tarefa simples na composição do mosaico da narrativa 

histórica, entre outros motivos, pela qualidade da função do editor, relegada quase à 

invisibilidade. O desafio se torna ainda maior quando obras e autores a seu tempo tiveram 

uma repercussão sísmica, como aconteceu com José Luandino Vieira. Para delinear as 

dimensões desta história dos bastidores, talvez valha relembrar como Mia Couto descreve 

as ilhas em Antes de nascer o mundo: “sempre longe, mas ofuscam o mar em redor”1161. 

Algo similar pode ser dito sobre a história dos editores e da edição: quase invisível, mas 

responsável por orquestrar a sinfonia dos livros e dos impressos, tão caros à história dos 

intelectuais, do primeiro acorde aos aplausos.  

 

6.6 Entre Lisboa e Luanda: as origens da Editorial 

Em 29 de julho de 1953, altura em que a sede da CEI já se encontrava sob a 

chancela da comissão administrativa, foi publicado um decreto-lei que instituía as 

passagens de férias. Inserida em um quadro de incentivo à fixação de metropolitanos nos 

territórios do espaço sob dominação colonial portuguesa, notoriamente em Angola e 

Moçambique, a medida procurava fomentar tais diretrizes da política colonial, 

justificando serem esses “os superiores interesses nacionais, e a própria atenção que aos 

Poderes Públicos merece o bem-estar das famílias que povoam o Ultramar”1162. As 

passagens de férias eram a concessão de bilhetes de viagem subsidiados pelo governo 

para que estudantes que frequentavam estabelecimentos de ensino na metrópole 

pudessem ir ter com as suas famílias durante o recesso escolar. Para tal, algumas 

exigências haviam de ser cumpridas para que o aluno obtivesse o benefício sem ter de 

reembolsá-lo, como se comprometer a ser aprovado em todas as cadeiras a serem cursadas 

no período subsequente. Porém, após um grupo de estudantes ultramarinos pleitear junto 

ao ministério do ultramar a revisão das condições, em 1958 os requisitos foram 

 
1161 COUTO, Mia. Antes de nascer o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  
1162 Decreto-Lei no. 39297 de 29 de julho de 1953. Apud: Mensagem, a.1, no. 3, 1958, p. 20. Sobre o 

incremento da política migratória para as colônias no pós-guerra, cf.: CASTELO, Claudia. Passagens 

para a África: o povoamento de Angola e Moçambique com naturais da metrópole. Porto: Edições 

Afrontamento, 2007, p. 107-162. 



383 

 

simplificados e os reembolsos ficaram restritos aos casos em que se comprovava a 

inautenticidade das informações prestadas pelo requerente da passagem1163. 

A concessão específica de passagens para estudantes provenientes dos territórios 

sob dominação colonial portuguesa acabava por cumprir indiretamente a função de não 

os deixar “ociosos” em Portugal no período das férias. Como é possível notar a partir das 

cartas enviadas por Amílcar Cabral entre fins da década de 1940 e início da década de 

1950, durante o intervalo do período letivo os sócios da CEI tendiam a se aproximar ainda 

mais, condicionados a uma espécie de exílio estudantil durante as férias. Na prática, isso 

significava um reforço do vínculo com a associação e com os demais sócios na mesma 

condição, ocasiões em que o tempo livre costumava ser utilizado para debater assuntos 

de interesse comum para além das temáticas acadêmicas, o que abrangia discussões sobre 

política1164. Por isso, a concessão das passagens de férias operava como um recurso para 

evitar envolvimento em “atividades subversivas”, já que sob a vigilância da família o 

regime entendia ser menor o risco de implicação em agitações políticas. 

Carlos Ervedosa conta que fora reprovado em algumas cadeiras no ano letivo de 

1957. Em parte, devido a sua participação nas atividades políticas no meio estudantil, em 

parte, por desinteresse nas cadeiras do curso de ciências geológicas, o seu fraco 

desempenho acadêmico levou-o ao que chamou de “uma grave neurose de angústia”1165. 

Sua ficha de associado na CEI reporta a sua desistência, ou seja, a sua desfiliação, em 

setembro de 19571166. Atordoado pelos resultados dos exames, decidiu regressar à 

Luanda. Não estava apto a solicitar o reembolso das passagens de férias, mas graças ao 

auxílio familiar regressou para junto dos seus. Permaneceu na capital de Angola até fins 

do ano seguinte, tendo sido readmitido como sócio da CEI em novembro de 19581167.  

O ano em que Carlos Ervedosa permaneceu em sua cidade natal parece ter 

desempenhado um papel decisivo no curso da história editorial da CEI pelos contatos e 

trocas fomentados. Foi ele o principal responsável por estreitar o contato entre a geração 

 
1163 Idem. 
1164 Especificamente sobre o tema, consultar, por exemplos, as cartas de 24 e 28 de março de 1948 de 

Amílcar Cabral a Maria Helena Rodrigues. Vide: CABRAL, Iva; SOUTO, Márcia; ELÍSIO, Filinto 

(org.). Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena. A outra face do homem. Lisboa: Rosa de Porcelana 

Editora, 2016, p. 64-78. 

1165 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 124. 
1166 Vide: “Listagens dos associados da Casa dos Estudantes do Império, existentes na Torre do Tombo, 

em Lisboa”. Consultado em 30/08/2016. Disponível em: http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-

casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa 

1167 Idem. 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
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da “nova vaga”, alcunha que batizou aqueles que ingressaram na casa após o início da 

primeira comissão administrativa, e o círculo de jovens intelectuais que permaneceram 

em Luanda, uma vez que não reuniam meios para o acesso ao ensino universitário em 

Portugal. Levado pelo seu primo Antero Abreu, antigo sócio de Angola da delegação de 

Coimbra, na altura já formado em direito, Carlos Ervedosa adentrou pela primeira vez a 

sede da Sociedade Cultural de Angola (SCA)1168. Fundada em 1942 na capital da colônia, 

a SCA era associação composta sobretudo por brancos (colonos e filhos de colonos) e 

mestiços de pele mais clara, notabilizada por um ativo Departamento Cultural. 

Os primeiros anos do Departamento Cultural da SCA denotam uma atuação mais 

em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo regime. A publicação periódica da 

associação na altura, o jornal Cultura, teve o seu primeiro número publicado em abril de 

1945, sendo vendido a dois angolares. Na ocasião de seu lançamento, o jornal era dirigido 

por Cruz Malpique, presidente da SCA, e Higino Vieira. Após um breve hiato na 

publicação, em 1947 o então vice-presidente da associação, Eugénio Bento Ferreira, 

passou a responder pelo jornal1169.  

As páginas da publicação traziam regularmente ensaios sobre grandes figuras 

históricas de Portugal, sobretudo daquelas que em prol do governo colonial em Angola e 

trazia excertos e comentários acerca de cânones da literatura portuguesa oitocentista, 

como Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco, além de trechos de Luís de Camões. A 

literatura colonial também tinha espaço nas páginas da publicação: a edição de dezembro 

de 1945 dedicou uma página inteira para divulgar o poema inédito “O Negreiro” de Reis 

Ventura1170. 

Em 1951, a publicação do Cultura foi interrompida. Corridos seis anos, em 1957, 

Eugénio Ferreira ocupava o posto de presidente da SCA e havia decidido trazer um novo 

ímpeto para o Departamento Cultural da associação. Para tal, convidou jovens intelectuais 

que estiveram ligados ao MNIA e que nos anos anteriores compuseram o círculo da 

 
1168 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 128. 
1169 Segundo Henrique Guerra, neste mesmo ano Eugénio Ferreira fora banido da Diamang por “ter se 

casado com uma senhora africana”. Isso não impediu que a Diamang continuasse a fazer anúncios 

publicitários no Cultura, mesmo após Eugénio Ferreira assumir a sua direção. GUERRA, Henrique. 

“Prefácio”. In: MARQUES, Irene Guerra; FERREIRA, Carlos. O boletim Cultura e a Sociedade Cultural 

de Angola. Luanda: União dos Escritores Angolanos, 2013, p. 11-14. 
1170 O poema vinha com a indicação: “Do livro em preparação ‘Sátiras’”. O tal livro, entretanto, nunca foi 

lançado, não obstante a fama de Reis Ventura na altura por ter vencido, em 1934, Mensagem de Fernando 

Pessoa no concurso de poesia organizado pelo Secretariado de Propaganda Nacional. Vide: Cultura, a. 1, 

no. 8, dezembro de 1945.  Acerca da situação dos escritores perante o regime, conferir: TRINDADE, Luís. 

O estranho caso do nacionalismo português: o salazarismo entre literatura e política. Lisboa: Imprensa de 

Ciências Sociais, 2008. 
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publicação Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, publicação que circulou até 1951, 

vinculada à Associação Regional dos Naturais de Angola (ANANGOLA)1171. António 

Jacinto esteve no cerne da concepção e desenvolvimento dessas duas publicações, 

constituindo um bom exemplo de jovem intelectual que serviu de elo entre ambas e entre 

intelectuais de diferentes gerações que integraram cada uma das publicações.  

Essa nova fase do jornal Cultura, que passa a ser aqui referenciado como Cultura 

(II), seguindo a designação dos estudiosos sobre o tema para discriminar a segunda fase 

da publicação em relação à primeira, representou uma transformação radical. Não é 

exagero afirmar que aquilo que se manteve do projeto original concebido na década 

anterior foi pouco mais que o título: o modelo tipográfico do jornal foi reinventado, dando 

lugar à um design e paginação mais modernos e dinâmicos. No editorial de seu primeiro 

número, lançado em novembro de 1957, os intuitos do periódico eram anunciados: 

Jornal CULTURA, aparece, portanto, como consequência e correspondendo a uma necessidade 

actual de debate de ideias, de estímulo à crítica e onde o modo de pensar de cada um, estando 

presentes, possa criar um intenso e verdadeiro plano cultural que Angola tanto necessita.1172   

 

Como o próprio título indicava, as páginas do Cultura (II) dedicavam-se a tratar 

de diferentes formas de expressão cultural. A cada número, trazia contos e poesias de 

autores de Angola; ensaios etnológicos sobre as culturas do interior; recensões sobre arte 

africana; artigos de opinião sobre problemas sociais da província, relativos, por exemplo 

à saúde e habitação; uma sessão inteira sobre cinema, com recensões de filmes, notícias 

de filmagens, considerações sobre obras e concepções artísticas de diretores/realizadores, 

além de excertos literários de nomes consagrados da literatura mundial, como Máximo 

Gorki. A publicação contava também com uma notável sessão de noticiário cultural, 

informando realizações em curso em Angola, como peças de teatro e filmes em exibição, 

além da programação do cine-clube em Luanda e novidades nas livrarias, em especial na 

Livraria Lello, anunciante regular da publicação. Registrava a passagem de figuras de 

destaque do meio cultural por Angola e destacava pontos que julgava ser de mais interesse 

do seu público leitor acerca de outras publicações culturais editadas no exterior1173. 

 
1171 Sobre o MNIA, o periódico Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, a ANANGOLA e suas 

conexões com sócios de Angola da CEI, consultar o Capítulo 2. 
1172 Cultura (II), a.1, no. 1, novembro de 1957. Todos os números do Cultura (II) aqui citados provém da 

edição fac-similar recolhida por Irene Guerra Marques e Carlos Ferreira. Vide: MARQUES, Irene Guerra; 

FERREIRA, Carlos. O boletim Cultura e a Sociedade Cultural de Angola. Luanda: União dos Escritores 

Angolanos, 2013. 
1173 Síntese elaborada a partir de: Cultura (II), a.1, no. 1, novembro de 1957; Cultura (II), a.1, no. 2/3, 

janeiro/março de 1958. 
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Desde o seu primeiro número, Cultura (II) ganhou a forma de um jornal comercial 

que trazia anúncios regulares da Livraria Lello, Volkswagen e da Companhia de 

Diamantes de Angola (Diamang). Impresso na Neográfica, em Luanda, o preço de venda 

do periódico vinha em escudos: cobrava-se 5$00 pelo número avulso, ou era dada ao 

leitor a possibilidade de tornar-se assinante da publicação com custos a depender do 

pacote de assinaturas1174. Carlos Ervedosa logo passou a frequentar o Café Monte Carlo, 

no bairro do Maculusso, onde se reunia regularmente o corpo editorial do Cultura (II) e 

acompanhava de perto a confecção das edições do jornal1175.  

Em sua primeira visita à SCA, Carlos Ervedosa chegou a tempo de ver as provas 

e a montagem do número 2/3 do Cultura (II).  Examinando como estava prevista para sair 

a nova edição, estavam Adolfo Maria, João Abel, António Jacinto, José Luandino Vieira 

e António Cardoso1176. Os dois últimos haviam sido seus colegas no Liceu Salvador 

Correia.  

Foge aos limites e propósitos desta tese uma análise literária do conteúdo do 

Cultura (II), entretanto, cabe assinalar que os estudiosos da história da literatura angolana 

costumam assinalar a publicação como uma espécie de retomada das propostas do MNIA 

semeadas na Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola (1951-1952), qual seja, a de uma 

produção literária voltada para conhecer o país, para além do véu da literatura colonial1177.  

A temporada em que Carlos Ervedosa esteve em Luanda correspondeu a um 

período intenso, no qual eventos que foram ali germinados renderiam uma larga colheita 

por anos a fio. Além da instalação da PIDE em Angola (1957), no hiato de alguns meses 

foram alavancadas as iniciativas em torno das campanhas eleitorais para a disputa da 

presidência. Junto aos intelectuais do círculo do Cultura (II), Carlos Ervedosa endossou 

a pré-candidatura de Arlindo Vicente, candidato que contava com apoio clandestino do 

PCP. Como já assinalado anteriormente, o candidato acabou por abdicar de concorrer à 

presidência para somar forças em torno da candidatura de Humberto Delgado1178. No 

 
1174 Descrição baseada em: Cultura (II), a.1, no. 1, novembro de 1957. 
1175  ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 129. 
1176 CARDOSO, António; LABAN, Michel. “Encontro com António Cardoso”. In: LABAN, Michel. 

Angola. Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. I, p. 340. 
1177 Por exemplo, como assentam: MARGARIDO, Alfredo. “A Guerra, o pós-guerra e a estruturação do 

combate político”.  Estudos sobre literaturas africanas das nações de língua portuguesa. Lisboa: A regra 

do jogo, 1980, p. 355-356; ERVEDOSA, Carlos. “A década de 50. O Movimento dos Novos Intelectuais 

de Angola”. In: Roteiro da literatura angolana. Lisboa: Edições 70, 1979, p. 101; HAMILTON, Russel 

G. “Os descobridores de Angola”. Literatura africana, Literatura necessária – Angola. Lisboa: Edições 

70, 1981, vol. I, p. 79-90. 

1178 A questão foi tratada no Capítulo 4.  
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memorável comício no Estádio de Patinagem da Ilha, Adolfo Maria, jovem tipógrafo 

membro da SCA e colaborador regular do Cultura (II), fez um memorável discurso em 

nome da recém dissolvida comissão de apoio à Arlindo Vicente, integrada por Eugénio 

Ferreira, Julieta Gandra e Calazans Duarte, todos eles membros da SCA1179. O discurso 

de Adolfo Maria permaneceu entre as lembranças de Carlos Ervedosa:  

O Adolfo arrancou lá do fundo da sua alma um belo discurso, e de tal maneira vibrante que pondo 

de lado o microfone, conseguia fazer ouvir a sua voz por todo grande estádio, apinhado de gente. 

No dia seguinte, de manhã, [o jornal] “A Província de Angola” trazia a reportagem do comício 

aproveitando a liberdade de imprensa existente nesse curto período eleitoral1180. 

 

Notavelmente, ao passo que os integrantes do MNIA que estiveram no cerne da 

concepção da Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, compuseram, poucos anos 

depois da extinção da revista, o efêmero e diminuto Partido Comunista Angolano (PCA), 

fundado em 1955, um movimento similar pode ser observado em relação à SCA. Em 

1958, seus sócios mais atuantes fundam na clandestinidade outro Partido Comunista 

Angolano (PCA)1181, que segundo Fernando Tavares Pimenta, muito provavelmente era 

patrocinado pelo PCP, uma vez que António Veloso, Julieta Gandra e Adolfo Maria 

mantinham relações com o partido comunista na metrópole1182.  

Após as eleições de 1958, sob a liderança de Calazans Duarte, este grupo tentou 

alçar um movimento nacionalista clandestino multirracial dirigido por colonos e filhos de 

colonos, o Movimento de Libertação Nacional de Angola (MNLA). Buscaram contatos 

com outros pequenos movimentos nacionalistas emergentes em fins da década de 1950 

coordenados por negros e mestiços e, graças a ação de Ilídio Machado, foi obtido êxito. 

Ainda de acordo com Fernando Tavares Pimenta: 

O MNLA foi um caso singular na história do nacionalismo angolano porque correspondeu a uma 

tentativa (falhada) de enquadramento político dos nacionalistas negros e mestiços por uma elite 

intelectual fundamentalmente branca. A sua base social era constituída por intelectuais e 

 
1179 PIMENTA, Fernando Tavares. Angola, os Brancos e a Independência. Porto: Edições Afrontamento, 

2016, p. 207. 

1180 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 130. 
1181 Em sua teia de investigações, a PIDE confundia a formação dos dois PCA’s. Mário António Fernandes 

de Oliveira, que integrou a formação do PCA criado em 1955, foi preso na vaga de prisões dos nacionalistas 

de Angola em 1959 e interrogado sobre suas atividades no partido. Entretanto, esta formação anterior que 

Mário António Fernandes de Oliveira participou já havia se desintegrado. Para ter acesso ao seu relato 

acerca da referida detenção e as acusações que a embasaram, vide: OLIVEIRA, Mário António Fernandes 

de; LABAN, Michel. “Encontro com Mário António”. In: LABAN, Michel. Angola. Encontro com 

escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. I, p. 392-399. 
1182 PIMENTA, Fernando Tavares. Angola, os Brancos ...Op. Cit, p. 212. 
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profissionais liberais de esquerda e não temos conhecimento da existência das relações políticas 

directas com as associações econômicas. Contudo, a existência do MNLA demonstra 

taxativamente que uma parte da população branca tinha assumido uma posição nacionalista a favor 

da independência de Angola. Não se trata apenas de um sinal prenunciador da emergência do 

fenômeno nacionalista entre os brancos de Angola, mas de uma prova concreta de sua 

existência1183.  

 

Não foi por outro motivo que boa parte dos membros da SCA e do jornal Cultura 

(II) tornaram-se alvo da PIDE na vaga de prisões de nacionalistas, levada a cabo em 1959. 

Além dos dirigentes do MNLA, António Cardoso, José Luandino Vieira, Hélder Neto 

entre outros colaboradores do jornal também foram encarcerados. A partir daí, o Cultura 

(II) tornou-se alvo de vigilância constante da PIDE, até seu encerramento compulsório, 

em 1960.  

 

6.7 A Editorial e os desafios da edição  

Nesta altura, Carlos Ervedosa já havia regressado a Lisboa. Como se recordou, 

trazia na mala “poemas do novo cancioneiro angolano”, que pretendia publicar a partir 

da CEI, desde a sugestão conferida por António Jacinto1184. Ao recordar-se da atividade 

editorial na Casa, Carlos Ervedosa ressalta sobretudo as antologias de poesia e a Coleção 

Autores Ultramarinos. Entretanto, é fundamental assinalar que os escritos dos autores de 

Angola ligados ao Cultura (II) e à Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola também 

chegaram às páginas do boletim Mensagem da CEI. Para se ter uma mostra da sua 

participação na publicação da Casa, vale atentar para os 14 números deste impresso 

lançados entre 1958 e 1960. 

A partir de um levantamento realizado para os fins desta pesquisa que levou em 

conta todos os escritos publicados na Mensagem, torna-se possível afirmar que entre os 

43 textos de caráter literário (poemas, contos, sátiras e crônicas) de autoria de escritores 

de Angola que vieram à lume no boletim entre 1958 e 1960, 21 foram assinados por sócios 

ou antigos sócios da CEI, entre os quais cabe destacar Fernando Costa Andrade1185, 

Manuel dos Santos Lima, Mário Pinto de Andrade e Antero Abreu. Por sua vez, os 

colaboradores do Cultura (II) respondem por 16 textos, constando entre os autores mais 

 
1183 Idem, p. 213. 
1184 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 131. 
1185 Fernando Costa Andrade assinava com seu nome de batismo e alguns pseudônimos, sendo o mais 

recorrente “Angolano de Andrade”. 
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recorrentes José Luandino Vieira1186, António Cardoso, Arnaldo Santos, além dos irmãos 

Mário Guerra (Benúdia) e Henrique Guerra1187. Três poemas são de autoria de escritores 

ligados à Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola: Viriato da Cruz (2) e Maurício 

Gomes (1). Já António Jacinto, que participou tanto desta última publicação quanto do 

Cultura (II), é autor de dois poemas e um conto1188. Em suma, pouco mais da metade (22 

ou 51,1%) das publicações literárias na Mensagem entre 1958 e 1960 eram fruto da pena 

de escritores que não eram sócios da CEI e se identificavam com as propostas do MNIA, 

tendo integrado o círculo de colaboradores da Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola, 

do jornal Cultura (II), ou participaram de ambos.  

Durante estes anos que antecederam a segunda comissão administrativa, foram 

dados os primeiros passos para a criação da Editorial. Para tal, Carlos Ervedosa contou a 

efetiva colaboração de Fernando Costa Andrade, sócio de Angola e estudante de 

arquitetura na Escola Superior de Belas Artes. Juntos, começaram a trabalhar na primeira 

antologia de poesia de Angola, denominada Poetas Angolanos (1959), cuja capa foi 

desenhada pelo próprio Fernando Costa Andrade. Em nome da Editorial, entraram em 

contato com a Fundação Calouste Gulbenkian através de Vitor Sá Machado, natural de 

Angola, e conseguiram uma doação de para comprar as primeiras resmas de papel a fim 

de imprimir a antologia. O conteúdo da publicação foi inteiramente datilografado e 

impresso na policopiadora a estêncil por alguns sócios, como se recordou Fernando Costa 

Andrade: “nas noites da Casa dos Estudantes do Império policopiámos — a máquina era 

manual — o primeiro volume, cuja capa improvisei nesses dias. Lembro-me que demos 

à manivela da máquina o Carlos Ervedosa, o Tomás Medeiros, eu e o Carlos Pestana 

Heineken (...)”1189. 

Apesar da tiragem artesanal e modesta, Poetas Angolanos foi um sucesso: no ano 

seguinte ao seu lançamento, um informe da Editorial na Mensagem comunicava que a 

brochura estava esgotada1190. O volume contava com o Prefácio de Mário António 

Fernandes de Oliveira e uma Introdução assinada pelos “Editores” (a Editorial). Nela, 

eram anunciados os intuitos da publicação: “a difusão da Poesia Angolana, ligando o 

 
1186 Na altura também assinava na Mensagem como “José Graça”, seu nome de batismo (José Vieira Mateus 

da Graça). 
1187 Henrique Guerra tornou-se sócio da CEI em 1964. Como na altura ainda não integrava a associação, 

mas era colaborador ativo do Cultura (II), seu nome consta neste montante. 
1188 Assinou o conto “Prometeu” utilizando seu pseudónimo “Orlando Távola”. Vide: TÁVOLA, Orlando. 

“Prometeu”. In: Mensagem, ano III, no. 3-4, Março/Abril de 1960, p. 17-18. 
1189 COSTA ANDRADE, Fernando. “A Editorial”. ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida 

(coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, p. 99.  
1190 Mensagem, ano III, no. 5-6, Maio/Junho de 1960, p. 22. 
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nome da CEI ao movimento cultural que vem se consubstanciando nos últimos tempos 

em Angola”, a saber a “geração de 48 que viria criar a Mensagem da Associação dos 

Naturais de Angola”, além de novos autores que “começaram a aparecer dez anos depois 

(...) oferecendo agradáveis perspectivas de continuidade”1191 . Um exame à seleção dos 

poemas que integraram Poetas Angolanos não deixa margem para dúvida: o excerto da 

Introdução faz menção ao MNIA, ressaltando os colaboradores do Cultura (II). Além 

destes, sócios da CEI que na altura já eram tidos como poetas conhecidos também foram 

selecionados. Foi o caso de Alda Lara e Alexandre Dáskalos1192. 

Posteriormente, a Fundação Calouste Gulbenkian entregou à Editorial “uma 

duplicadora Gestetner, elétrica, e uma boa máquina de escrever, o que permitiu melhorar 

o aspecto gráfico da Mensagem e das antologias que se editavam”1193. Assim, as duas 

antologias subsequentes, Contistas de Angola (1960) e Poetas Angolanos (1962), 

puderam ser impressas em condições mais favoráveis. Esta última contou com o Prefácio 

de Alfredo Margarido, que passou a colaborar com os trabalhos da Editorial. Como se 

recordou ao revisitar na memória as atividades daquela seção da CEI, após deixar Luanda, 

o escritor e crítico literário português instalou-se na capital portuguesa na “Avenida 

Duque de Ávila, praticamente em frente à CEI: bastava atravessar a rua para encontrar a 

vasta gama dos jovens africanos”1194. Prefaciou outras três antologias lançadas pela 

Editorial: Poetas de Moçambique (1960), publicada pela Editorial e compilada por Luís 

Polanah, sócio originário desta província; Poetas de Moçambique (1962), coligida pela 

própria Editorial e Poetas de S. Tomé e Príncipe (1963), também reunida pela Editorial, 

com o suporte do prefaciador.  

Em 7 de julho de 1962, o escritório da PIDE em São Tomé remeteu um ofício à 

sede desta polícia em Lisboa, informando que Alfredo Margarido havia escrito para Alda 

Espírito Santo, contando que pretendia editar uma antologia de poesia de São Tomé e 

Príncipe a partir da CEI. De acordo com o ofício da PIDE, pedia “o envio urgente de 

alguns poemas inéditos de sua autoria”1195. Contudo, apesar do alerta, a sede da PIDE em 

 
1191 “Introdução”. In: Antologias de Poesia da Casa dos Estudantes do Império – 1951-1963. Angola – São 

Tomé e Príncipe. Vol. I.  Lisboa: Edição ACEI, 1994, p. 29-30. 
1192 Idem.  
1193 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 131. 
1194 MARGARIDO, Alfredo. “A literatura e a consciência nacional”. In: Antologias de Poesia da Casa dos 

Estudantes do Império – 1951-1963. Angola – São Tomé e Príncipe... Op. Cit., p. 14. 
1195 Ofício remetido pelo escritório da PIDE em São Tomé, sem identificação de autoria ou de destinatário. 

ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2538, fl. 85. 
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Lisboa não parece ter feito muito além de reforçar a vigilância à Alfredo Margarido, tido 

como elemento altamente subversivo. Já a Editorial não colheu os dividendos desta troca. 

Ao refletir acerca das antologias poéticas lançadas nestes anos, Alfredo Margarido 

e Inocência da Mata assinalam que, em comum, todas comportam uma preocupação em 

afirmar uma produção literária nacional autônoma dos territórios a que se reportam1196, 

sentido que é conferido pela seleção e organização da Editorial na confecção das obras. 

 

6.8 Intelectuais de Angola e a Coleção Autores Ultramarinos 

De acordo com o relato de Fernando Costa Andrade, as edições das antologias 

limitaram-se a tiragens de 300 exemplares1197, volume que era compatível com as 

condições de produção dos impressos. Para conseguir expandir a produção, surgiu a ideia 

de publicar alguns dos conteúdos em forma de livro1198. Assim, a partir de 1960, a 

Editorial se lança em uma nova empreitada: o lançamento da Coleção Autores 

Ultramarinos. Como afirmou Carlos Ervedosa em suas memórias, Castro Soromenho 

recomendou que os livros fossem impressos na Tipografia Minerva, localizada na Praça 

da Alegria1199 e Fernando Costa Andrade esclareceu que a tiragem de cada título era de 

500 exemplares1200. 

Antes de traçar alguns apontamentos em torno desta coleção, faz-se necessário um 

esclarecimento: sob o seu selo, entre 1960 e 1965 foram lançados 20 títulos. Entretanto, 

no início da década de 1950, dois livros foram lançados sob os auspícios da CEI: Linha 

do Horizonte (1951), de Aguinaldo Fonseca e Godido e Outros Contos (1952), de João 

Dias, respectivamente sócios provenientes de Cabo Verde e de Moçambique. Ao 

considerar a Coleção Autores Ultramarinos, os estudiosos têm como consenso agregá-los 

à sua análise1201, embora, como já foi referido, ela ainda não existisse na altura, embora 

 
1196 MARGARIDO, Alfredo. “A literatura e a consciência nacional”. In: Antologias de Poesia da Casa 

dos Estudantes do Império – 1951-1963. Angola – São Tomé e Príncipe... Op. Cit., p. 21; MATA, 

Inocência da. A Casa dos Estudantes do Império... Op. Cit., p. 20-21. 

1197 COSTA ANDRADE, Fernando. “A Editorial”... Op. Cit, p. 99-100. 
1198 Idem. 
1199 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 131. 
1200 COSTA ANDRADE, Fernando. “A Editorial”... Op. Cit, p. 99-100. 
1201 Como sustenta Inocência da Mata: “É consensual considerar-se que a colecção “Autores 

Ultramarinos”, iniciada com Amor, de Mário António, seguindo-se-lhe A cidade e a infância de José 

Luandino Vieira, foi constituída por vinte volumes, de acordo com a informação contida no livro 

Quinaxixe, de Arnaldo Santos (1965). Àquela sobrepôs-se outra “consensualidade” que presidiu à actual 

reedição de todos os livros publicados pela CEI [reportando-se à reedição facsimilar da coleção levada à 

Cabo em 2015 pela UCCLA], sendo incluídas ainda duas obras de 1951 e 1952, justificada pela 

antecipação e unidade temáticas em relação à “Colecção Autores Ultramarinos”. MATA, Inocência da. A 
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o foco aqui recaia sobre os projetos da Editorial, que ainda não havia sido fundada na 

altura da publicação dos dois primeiros títulos. O inventário completo dos títulos 

publicados consta na tabela a seguir: 

 

Coleção Autores Ultramarinos - Seção Editorial 

Título Autor 

Data de 

publicação 

Local de Origem do 

Autor Série 

Linha do Horizonte Aguinaldo Fonseca 1951 Cabo Verde Literatura 

Godido e Outros Contos João Dias 1952 Moçambique Literatura 

Amor Mário António 1960 Angola Literatura 

A Cidade e a Infância Luandino Vieira 1960 Angola Literatura 

Fuga Arnaldo Santos 1960 Angola Literatura 

Poemas  Viriato da Cruz 1961 Angola Literatura 

Poemas de Circunstância António Cardoso 1961 Angola Literatura 

Terra das Acácias Rubras Costa Andrade 1961 Angola Literatura 

Kissange 

Manuel dos Santos 

Lima 1961 Angola Literatura 

Poemas Agostinho Neto 1961 Angola Literatura 

Poemas António Jacinto 1961 Angola Literatura 

Poesia Alexandre Dáskalos 1961 Angola Literatura 

Poesia Angolana 

Tomaz Vieira da 

Cruz 1961 Angola Literatura 

Diálogo Henrique Abranches 1962 Angola Literatura 

Cancioneiro Popular Angolano Gonzaga Lambo 1962 Angola Etnografia 

Caminhada Ovídio Martins 1963 Cabo Verde Literatura 

Chigubo José Craveirinha 1963 Moçambique Literatura 

A Literatura Angolana Carlos Ervedosa 1963 Angola Ensaio 

Consciencialização na Literatura 

Caboverdiana Onésimo Silveira 1963 Cabo Verde Ensaio 

Negritude e Humanismo Alfredo Margarido 1964 Portugal Etnografia 

Canções Populares de Nova Lisboa Alfredo Margarido 1964 Portugal Ensaio 

Quinaxixe Arnaldo Santos 1965 Angola Literatura 

 

 

No que tange o escopo desta reflexão, importa assinalar um dado que salta aos 

olhos: dos 22 títulos da Coleção Autores Ultramarinos, 15 pertencem à autores de Angola, 

sendo que 16 títulos tratam de Angola, considerando Canções Populares de Nova Lisboa, 

que conta com um ensaio interpretativo de Alfredo Margarido. Para tentar explicar a 

 
Casa dos Estudantes do Império e o lugar da literatura na consciencialização política. Lisboa: UCCLA, 

2015, p. 16. 

Tabela 6: Coleção Autores Ultramarinos – Seção Editorial 
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predominância dos autores de Angola, três hipóteses já foram levantadas: 1) Os sócios de 

Angola eram maioria na CEI; 2) A direção da Editorial era composta por sócios desta 

província; 3) Nos termos postulados por Alfredo Margarido, em Angola “havia já uma 

certa genealogia literária africana”1202, cujos compromissos se firmavam em torno da 

construção de um projeto de literatura nacional. Passemos ao exame de cada uma delas. 

A primeira hipótese é aventada por Inocência da Mata, a partir do testemunho de 

António Tomás Medeiros ao afirmar que a maioria das publicações serem de autoria de 

sócios de Angola se devia “recusa de alguns sócios, sobretudo cabo-verdianos e 

moçambicanos, em serem publicados pela CEI”1203. Com efeito, Ovídio Martins, 

Onésimo Silveira e José Craveirinha não eram sócios da Casa. Entretanto, uma 

correspondência interceptada pela PIDE remetida por Fernando Costa Andrade à José 

Luandino Vieira em 1960 abre margem para questionamento. De acordo com o histórico 

de correspondências interceptadas pela PIDE, ambos começaram a se corresponder 

graças ao contato facilitado por Carlos Ervedosa. Ao comentar com o escritor sobre os 

títulos da Autores Ultramarinos que estavam no prelo, o integrante da Editorial lamenta: 

“O meu [livro] não sairá. É a própria casa e os amigos que o evitam, sob o fundamento 

que já são angolanos a mais na colecção, ou de que me aproveito do facto de dirigir a 

Secção para evitar o livro e finalmente de que já não há dinheiro”1204. Entretanto, no ano 

seguinte foi lançado o seu Terra das Acácias Rubras (1961) e dois anos depois, o diretor 

da Editorial Carlos Ervedosa também assistia seu livro A Literatura Angolana (1963) 

integrar a coleção.  

Na missiva, Fernando Costa Andrade toca em um ponto fundamental: o 

financiamento da Autores Ultramarinos. Aparentemente, os recursos emanaram de 

algumas fontes: a própria direção da CEI1205, Carlos Ervedosa e Fernando Costa 

Andrade1206, mas também dos autores que estavam em Luanda, como assenta José 

Luandino Vieira: 

 
1202 MARGARIDO, Alfredo. “A literatura e a consciência nacional”. In: Antologias de Poesia da Casa dos 

Estudantes do Império – 1951-1963. Angola – São Tomé e Príncipe... Op. Cit., p. 18. 
1203 De acordo com Inocência da Mata, tal afirmação realizada por António Tomás Medeiros foi proferida 

no testemunho realizado na “mesa-redonda sobre a Casa dos Estudantes do Império, dia 5 de Maio de 

2014, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa”. Vide: MATA, Inocência da. A Casa dos 

Estudantes do Império... Op. Cit., p. 26. 

1204 ANTT, PIDE/DGS, SC, Cl (2), Proc. 4236, UI 7330, fls. 663-664. 

1205 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 131. 
1206 COSTA ANDRADE, Fernando. “A Editorial”... Op. Cit, p. 99-100. 
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(...) depois do 4 de fevereiro de [19]61 começámos a escrever para Lisboa regularmente para os 

colegas da Casa dos Estudantes do Império, que publicavam a Mensagem, e em Luanda nós 

tentávamos, e, às vezes, conseguíamos, um subsídio para apoiar as publicações da Casa dos 

Estudantes do Império1207. 

 

Na sequência, ele esclarece que por “nós” referia-se ao grupo do já mencionado 

Café Monte Carlo, ou seja, em boa medida o grupo que integrou a redação do Cultura 

(II). A presença deste círculo na Autores Ultramarinos nos leva à segunda hipótese, qual 

seja, que a predominância dos títulos de autores de Angola se deve ao fato de sócios desta 

localidade estarem à frente da Editorial, que pelo exposto é possível evidenciar como esta 

rede se constituiu. Vale assinalar que dos 14 autores de Angola publicados pela 

coleção1208, 5 ainda eram ou haviam sido sócios da CEI em Lisboa, nomeadamente 

Fernando Costa Andrade, Manuel dos Santos Lima, Alexandre Dáskalos, Gonzaga 

Lambo e Carlos Ervedosa. Agostinho Neto, antigo sócio da CEI, também publicou na 

Mensagem – A Voz dos Naturais de Angola. Viriato da Cruz foi um dos principais 

dinamizadores desta última publicação, assim como António Jacinto, que como já 

mencionado também integrou a redação do Cultura (II). Entre os integrantes do círculo 

deste jornal, também constam José Luandino Vieira, Arnaldo Santos e Henrique 

Abranches. Mário António Fernandes de Oliveira é um caso à parte: em 1960, quando 

seu livro Amor (1960) estreou a empreitada da Editorial, já havia publicado na Mensagem 

– A Voz dos Naturais de Angola e frequentava o círculo do Cultura (II). Entretanto, vai 

para Lisboa por volta de 1963 realizar seus estudos universitários, tornando-se a partir daí 

sócio da CEI. O único autor de Angola que não pertenceu a nenhum destes círculos foi 

Tomas Vieira da Cruz, pai de Tomás Jorge, colaborador do Cultura (II). O gráfico a seguir 

expressa numericamente os autores por situação associativa na altura da publicação de 

suas obras: 

 

 
1207 VIEIRA, José Luandino (autor); RIBEIRO, Margarida Calafate; SILVA, Mónica V.; VECCHI, 

Roberto. “Entrevista com José Luandino Vieira ‘O Tarrafal é a prisão em mim’”. In: Papéis da prisão – 

apontamentos, diário, correspondência (1962-1971). Alfragide: Editorial Caminho, 2015, p. 1042. 
1208 Vale ressaltar que a Coleção Autores Ultramarinos é composta por 15 títulos de 14 autores de Angola: 

Arnaldo Santos publicou Fuga (1960) e Quinaxixe (1965). 
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Por fim, em relação à terceira hipótese, qual seja a de que em Angola já havia uma 

“genealogia literária africana” que então se afirmava a partir de compromissos em torno 

da construção de um projeto literário nacional, ela parece ter sido inclusive o elemento 

dinamizador de parte substancial das atividades da Coleção Autores Ultramarinos e da 

própria Editorial, haja vista a preocupação em editar autores orientados a partir desta 

proposta1209.  

Abordadas as iniciativas e as condições de produção de que dispunha a Editorial, 

é chegado o momento de pensar na circulação das obras. Pelas limitações das tiragens e 

impressões artesanais, é de se supor que a circulação das antologias foi mais restrita, 

entretanto, elas constituíram um importante veículo de difusão da produção literária dos 

países sob dominação colonial portuguesa: Mia Couto afirmou a Michel Laban que, em 

seus anos de juventude, o seu acesso à literatura produzida em Angola se deu por meio 

das antologias publicadas pela CEI, que seu pai, o poeta Fernando Couto, dispunha em 

sua biblioteca pessoal1210. 

Os itinerários da Coleção Autores Ultramarinos parecem ter percorrido uma escala 

mais ampla. Em Lisboa, além da sede da CEI, os livros eram vendidos nas faculdades e 

 
1209 Esta foi a razão pela qual a CEI e a Imbondeiro, editora sediada em Nova Lisboa (Angola) travaram 

uma polêmica. Em poucas palavras, a CEI através da Autores Ultramarinos, defendia uma literatura que 

dialogasse com a realidade social e expressasse Angola a partir do olhar dos próprios angolanos. Já a 

Imbondeiro considerava esta postura como um desvio, uma vez que seus fins não eram exclusivamente 

literários. Uma elucidação mais aprofundada deste debate foge ao escopo da reflexão aqui proposta, mas 

importa para demarcar a questão. Sobre a polêmica, conferir: “Imbondeiro, Mensagem, Cultura e Autores 

Ultramarinos”. In: Mensagem, ano XV, no. 2, 1962, p. 69-72. 
1210 COUTO, Mia; LABAN, Michel. “Encontro com Mia Couto”. LABAN, Michel. Moçambique. Encontro 

com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1998, vol. 3, p. 1002. 
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chegaram a ser expostos por pouco tempo nas montras das livrarias Barata e Sá da 

Costa1211. Nos anos subsequentes, apesar das tiragens e distribuição modestas, a Autores 

Ultramarinos tornou-se uma referência na publicação de escritores dos territórios sob 

dominação colonial portuguesa em escala internacional. Em 4 de outubro de 1965, 

Jennifer Douglas, editora da Penguin Books, escreveu à CEI informando que esta casa 

editorial pretendia publicar no ano seguintes uma “antologia de novos escritores 

africanos”, sob responsabilidade do escritor “Ezekial Mpahlele [Es’kia Mpahlele]”. Em 

decorrência desta iniciativa, endereçava a seguinte solicitação:  

Gostaríamos muito de incluir nela [a antologia], em tradução,  

A poesia do guerreiro involuntário de RUI NOGAR  

Poema do Futuro Cidadão e Cantiga do Negro de Batelão de J. CRAVEIRINHA 

Sonho da Mãe Negra de KALUNGANO [anotado ao lado, a lápis “Marcelino dos Santos”] 

Por favor, comunique-me se acha isto conveniente, e quanto poderia custar? Nós poderíamos, 

certamente, fazer uma ratificação completa1212. 

 

Corridos cerca de três anos, a Biblioteca da Universidade de Liège, na Bélgica, 

recorria à CEI para dispor em seu acervo das seguintes obras da Coleção Autores 

Ultramarinos: Poemas de circunstância, de António Cardoso; Linha do horizonte, de 

Aguinaldo Fonseca; Godinho, de João Dias; A cidade e a infância, de José Luandino 

Vieira; Chigubo, de José Craveirinha e Poemas de António Jacinto1213. Nenhum dos 

pedidos mencionados pôde ser atendido, uma vez que em setembro de 1965 a CEI foi 

compulsoriamente encerrada pelo regime. Entretanto, eles denotam que a associação era 

identificada no meio internacional como uma espécie de representante editorial dos 

escritores dos territórios sob dominação colonial portuguesa em África.  

No que tange a distribuição das obras da coleção, como se recordou Fernando 

Costa Andrade, a maior parte das tiragens era confiada a Zito Van Dunem, marítimo de 

Angola e membro do CMA, para ser vendida em Luanda1214. Aqui cabe um entre o 

paralelo com as trocas efetuadas entre o círculo do CEA e o da Mensagem – A Voz dos 

Naturais de Angola, no início da década de 1950. Se no primeiro caso chegavam à Luanda 

os textos elaborados a partir dos estudos e vivências entre a metrópole e a colônia para 

serem publicados, a experiência da Editorial da CEI demonstra que na década seguinte, a 

 
1211 COSTA ANDRADE, Fernando. “A Editorial”... Op. Cit, p. 99-100. 
1212 Correspondência interceptada pela PIDE. ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2538, fl. 23. 
1213 Correspondência interceptada pela PIDE. Os pedidos foram expedidos entre 26 de agosto de 1968 e 6 

de setembro de 1968. In: Idem, fl. 15-21.  
1214 COSTA ANDRADE, Fernando. “A Editorial”... Op. Cit, p. 99-100. 
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rede de circulação de textos e confecção de impressos arquitetada por Carlos Ervedosa 

com a colaboração de Fernando Costa Andrade permitiu remeter à capital da província o 

produto deste circuito intelectual: os livros. Não pode passar despercebido que à exceção 

de poucos autores, como Tomas Vieira da Cruz e Mário António Fernandes de Oliveira, 

os títulos de autores de Angola da coleção foram a sua publicação de estreia no meio 

editorial. No caso de Viriato da Cruz, por exemplo, não obstante seu reconhecido talento 

literário, foi a única. 

Na capital da província, estes trânsitos não tardaram a chamar a atenção da 

repressão: em 1961, a PIDE identificou que em uma confraternização da ANANGOLA, 

“O [António] Jacinto distribuiu livros da ‘coleção de autores ultramarinos’ (sic) dirigida 

por José da Graça [José Luandino Vieira]”1215. Passe o erro na identificação da direção 

da coleção, a PIDE considerava digna de nota a circulação dos livros em Angola. 

Contudo, em toda documentação policial produzida em Lisboa consultada para os fins 

desta pesquisa, a Autores Ultramarinos não foi nominalmente mencionada. Aos olhos do 

regime, ela parece não ter existido pelo menos até 1965: de acordo com a recensão 

elaborada pela Comissão do Livro Negro do Regime Fascista, nenhuma das obras 

publicadas na coleção foi censurada, em que pese constassem nela autores como José 

Luandino Vieira e Alfredo Margarido, cujas publicações já haviam recebido a marca do 

lápis azul1216. Ademais, como conceber que a censura e a PIDE tenham permitido ou feito 

vista grossa a circulação, por exemplo, de Poemas (1960) de Agostinho Neto, que já havia 

passado por algumas cadeias do regime e era sabidamente uma liderança do MPLA?  

A postura da PIDE em Lisboa diante das publicações da CEI ainda intrigava 

Alfredo Margarido em seus últimos anos: 

Nunca contudo se permitiu que a repressão pudesse pôr termo às actividades literárias consideradas 

indispensáveis, sabendo-se embora que se corria constantemente o risco de amanhecer ou 

anoitecer numa célula do Aljube. Sempre que essa hipótese foi encarada, e havia de o fazer dado 

que as publicações da CEI eram deliberadamente contra o regime e sobretudo contra a legitimidade 

colonizadora, foi ela rejeitada. Confesso que não compreendi muito bem a passividade dos 

especialistas portugueses [grifo nosso] da repressão. A não ser que, incultos como eram, 

considerassem a produção literária como um divertimento infantil, quando ela era resultado da 

actividade dos africanos. Mais uma consequência do racismo?1217 

 
1215 ANTT, PIDE/DGS, Del A, PI, 207, UI 1003, fls. 109-112. 
1216 COMISSÃO DO LIVRO NEGRO SOBRE O REGIME FASCISTA. Livros proibidos no regime 

fascista. Mem Martins: Presidência do Conselho de Ministros, 1981. 
1217 MARGARIDO, Alfredo. “A literatura e a consciência nacional”. In: Antologias de Poesia da Casa dos 

Estudantes do Império – 1951-1963. Angola – São Tomé e Príncipe... Op. Cit., p. 18. 
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Se a questão pontuada precisa ser levada em consideração, também cabem 

algumas observações acerca da dinâmica da censura no Estado Novo. Para tal, um 

exemplo na Autores Ultramarinos auxilia a evidenciar alguns contornos possíveis: o livro 

A cidade e a infância, de José Luandino Vieira. Com uma composição um pouco distinta 

daquela publicada sob os auspícios da Editorial, originalmente o livro deveria ser o 

primeiro título dos cadernos Nzamba (elefante, em kimbundu), um projeto do grupo do 

Cultura (II). Entretanto, como José Luandino Vieira foi informado à posteriori, em fase 

final de composição do livro, o proprietário da Tipografia “ABC”, em Luanda, denunciou 

o impresso às autoridades, que apreendem o livro1218. Para a edição da Autores 

Ultramarinos, A cidade e a infância foi recomposta, inclusive sua capa. Entretanto em 

Lisboa, o livro não parece ter chamado a atenção dos agentes da repressão: a obra nunca 

foi censurada e sua tiragem na Autores Ultramarinos se esgotou1219.  

Um possível caminho para buscar explicar essa disparidade em relação às casas 

tipográficas e a visibilidade diante da PIDE está na irregularidade em que a censura era 

implantada: de acordo com José Filipe Pinto, parecem ter sido frequentes os casos de 

proibição que recaíam sobre obras nas províncias ultramarinas, mas não na metrópole. 

Especificamente no que diz respeito à Angola, o autor comenta que não eram incomuns 

casos de portugueses que ali residiam e viam-se “obrigados a recorrer a terceiros – os 

amigos que estavam na metrópole – para lhes fazer chegar os livros proibidos na 

província, mas de fácil aquisição nas livrarias metropolitanas”1220. Essa, entretanto, é uma 

hipótese que merece ser adensada para obter resultados mais conclusivos.  

No caso da Editorial também parece necessário considerar um elemento que 

perpassou outras interpretações sobre os sócios de Angola da CEI postuladas neste 

estudo: a deslocalização em relação ao seu espaço de proveniência fazia com que por 

vezes as suas intenções e ações relativas ao “ultramar” - mais especificamente, à 

 
1218 Carta de José Luandino Vieira à Manuel Ferreira, (sem data, mas posterior à 1972) reproduzida em: 

FERREIRA, Manuel. “A libertação do espaço agredido através da linguagem – Prefácio à 2ª. Edição 

(1977)”. In: VIEIRA, José Luandino. A cidade e a infância. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 

110-116. 
1219 Quinaxixe, o último título publicado na coleção Autores Ultramarinos trazia a lista de livros completos 

publicados na coleção a partir de 1960 com a identificação se a obra estava ou não esgotada. A cidade e a 

infância constava no segundo grupo. Na reedição da Coleção Autores Ultramarinos pela UCCLA em 2015, 

é assinalado que o texto integral de todas as obras foi reproduzido, assim como mantidas as capas e 

contracapas originais. Vide: SANTOS, Arnaldo. Quinaxixe. Lisboa: 2ª. UCCLA, 2015.  
1220 PINTO, José Filipe. Segredos do Império da Ilusitânia. A censura na metrópole e em Angola. 

Coimbra: Almedina, 2011, p. 389. 
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legitimidade da presença colonial portuguesa nestes territórios - fosse vista com menos 

alarde, uma vez que estavam distantes das sociedades sobre as quais versavam e, muitas 

vezes, se endereçavam os seus intentos. Em outras palavras, a geografia fazia com que 

seus efeitos sobre os espaços metropolitano e “ultramarino” fossem considerados 

diminutos, o que também não se verifica haja vista a circulação das obras. Por fim, mas 

não menos importante, é preciso reforçar o peso do racismo nesta dinâmica, retomando e 

reforçando o argumento de Alfredo Margarido. Provavelmente, em Portugal, esta 

produção literária fosse tratada como algo menor e sem tanto efeito, como é possível 

questionar a partir da postura da PIDE. 

 

6.9 A Editorial e o caso da atribuição do Grande Prêmio de Novelística à Luandino 

pela SPE (1965) 

Esta dinâmica só foi transformada em 1965, quando Luandino Viera recebeu pelo 

seu livro de contos Luuanda (1963) o Grande Prêmio de Novelística atribuído pela 

Sociedade Portuguesa de Escritores (SPE). O processo dos itinerários de publicação da 

obra, a recepção da crítica, a deliberação do júri, as reações à revelação da identidade do 

autor, o encerramento da SPE pelo regime e seus desdobramentos dispõem de estudos 

acurados1221, fugindo aos propósitos e limites deste trabalho. Entretanto, como se trata de 

uma trama entrelaçado à história da Editorial, e de forma mais ampla, à história da CEI, 

é a partir deste viés que o tema será abordado.  

Como já foi assinalado, boa parte dos integrantes da redação do Cultura (II) foi 

presa na vaga das prisões que recaiu sobre os pequenos grupos nacionalistas em 1959, o 

“processo dos 50”. Após o encerramento do referido jornal em 1960 e com o irromper da 

guerra em Angola, o cerco da PIDE sobre os já bem mapeados círculos conspiratórios de 

oposição ao regime foi ainda mais apertado. Em fins de 1961, António Cardoso, António 

Jacinto e José Luandino Vieira voltaram ao cárcere: após passagens pelas cadeias de 

Luanda e o julgamento do processo, foram condenados a cumprir pena no Campo de 

 
1221 Para uma síntese destes processos, vide: FERREIRA, Manuel. “‘Luuanda’/Sociedade Portuguesa de 

Escritores – um caso de agressão ideológica”. In: AAVV. Luandino. José Luandino Vieira e sua obra. 

Lisboa: Edições 70, s/d [1980], p. 105-117. Para o mapeamento mais completo já realizado sobre a recepção 

da crítica, a deliberação do júri e o processo de encerramento da SPE, com a reprodução dos textos originais 

lançados na imprensa sobre o tema, vide: TOPA, Francisco (intr, edi, rec.). Luuanda há 50 anos. Críticas, 

prêmios, protestos e silenciamento. s/l, Sombra pela cintura, 2014.ara uma análise dos efeitos da obra no 

meio literário português, conferir: GEORGE, João Pedro. “Extinção da Sociedade Portuguesa de Escritores 

(1965)”. O meio literário português. Lisboa: Difel, 2002, p. 114-145. 
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Trabalho de Chão Bom, no concelho do Tarrafal, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde1222. 

Diferente dos dois primeiros, José Luandino Vieira foi conduzido à prisão em Lisboa: por 

conta de reestruturações internas no seu emprego na EIMCO Corporation, recebeu 

instruções para fechar a agência da empresa na capital de Angola e seguir para Londres, 

a fim de iniciar um novo projeto. Em agosto de 1961, viajou de Luanda para Lisboa e dali 

para o Porto, onde chegou a embarcar com destino à Londres. Contudo, antes do avião 

decolar, na última análise da ficha dos passageiros, foi considerado suspeito pela PIDE e 

proibido de seguir viagem. Seu passaporte foi confiscado e recebeu ordens para regressar 

à Lisboa, onde permaneceu entre agosto e novembro1223. 

Porém, a versão oficial dos fatos não abrange as intenções do escritor diante da 

possibilidade de deixar o território português. Como relatou em entrevista concedida à 

Michel Laban, seu intuito era passar à clandestinidade no exterior: 

Eu vi nessa oportunidade – porque tinha estado em 59-60 em Portugal, tinha tentado sair daquele 

país e não tinha conseguido, não tinha conseguido a ligação para me fazerem sair clandestinamente 

de Portugal – vi essa oportunidade. Como já estava queimado cá [em Luanda], já mal me podia 

mexer e só prejudicava as pessoas com quem falava, o melhor era sair, ir continuar a luta no 

exterior. Cá dentro já não podia continuar1224. 

 

Adiante, José Luandino Vieira esclarece que em 1961 já havia um 

“enquadramento” – expressão sua – das atividades que desenvolvia no MPLA1225. 

Durante aqueles três meses na capital portuguesa, enquanto tentava negociar os trâmites 

da sua partida com o Ministério do Interior, viveu com a esposa Ermelinda da Conceição 

 
1222 A chegada deste grupo no Tarrafal data de 1964. O Tarrafal foi aberto em 1936 e se manteve em 

atividade até 1954. Até então, seus prisioneiros eram militantes comunistas ou lideranças da oposição ao 

regime em Portugal. Em 1954 o campo foi desativado, dando início a uma reforma em seu interior. Este 

ato costuma ser lido como um efeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e das dificuldades de 

Portugal para ser aceito na ONU, uma vez que no plano internacional o país era constantemente apontado 

como violador destes preceitos. Entretanto, quando o Tarrafal foi reaberto em 1962, sendo renomeado 

como Campo de Trabalho de Chão Bom, o perfil dos seus prisioneiros já não eram mais os militantes da 

oposição portuguesa ao regime, mas os indivíduos indentificados com movimentos ou organizações 

clandestinas favoráveis a libertação das províncias ultramarinas do jugo colonial. Nesta chamada 

“segunda fase”, o Tarrafal recebeu nacionalistas de Angola, Guiné e Cabo Verde. Sobre suas diferentes 

fases e os desenhos institucionais forjados pelo regime, assim como o perfil e o cotidiano dos seus 

prisioneiros, cf.: BARROS, Victor. Campos de concentração em Cabo Verde: as ilhas como espaço de 

deportação e de prisão no Estado Novo. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009 (ebook). 

1223 VIEIRA, José Luandino (autor); RIBEIRO, Margarida Calafate; SILVA, Mónica V.; VECCHI, 

Roberto. “Cronologia”. In: Papéis da prisão – apontamentos, diário, correspondência (1962-1971). 

Alfragide: Editorial Caminho, 2015, p. 1021-1022.  
1224 Entrevista concedida por José Luandino Vieira à Michel Laban, em 8 de abril de 1977. VIEIRA, José 

Luandino; LABAN, Michel. “Encontros com Luandino Vieira, em Luanda”. In: In: AAVV. Luandino. José 

Luandino Vieira e sua obra. Lisboa: Edições 70, s/d [1980], p. 47 
1225 Idem, p. 49. 
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Oliveira Cunha (após o casamento, passou a adotar o sobrenome “Graça”), a Linda, em 

fase final da gravidez do primeiro filho do casal, na casa de Carlos Ervedosa durante boa 

parte do tempo. Corridas algumas semanas, mudaram-se para um quarto no bairro de 

Alvalade. Frequentavam sempre a CEI, onde tomavam suas refeições na cantina da 

associação, “confraternizando com a malta que os adorava”, como se lembrou o diretor 

da Editorial1226. Com um misto de admiração e assombro, também se recordou que 

naquelas semanas de espera em Lisboa, José Luandino Vieira escreveu “com verdadeira 

febre criadora” o conto Os miúdos do Capitão Abano, e depois, a novela A vida 

verdadeira de Domingos Xavier, redigida, do início ao fim, ao longo de dez dias1227.   

Num sábado pela manhã a campainha estridente soou na casa de Carlos Ervedosa. 

Ao conferir pelo visor quem o procurava, não teve dúvidas: eram agentes da PIDE. 

Estavam em busca de José Vieira Mateus da Graça, nome de batismo de José Luandino 

Vieira. O diretor da Editorial informou que ele não vivia mais ali. De fato, o escritor havia 

se mudado há poucos dias. Carlos Ervedosa relata o comportamento pouco habitual dos 

agentes: não passaram da soleira da porta e requisitaram que, se encontrasse o amigo, 

deveria informar que ele precisava se apresentar na sede da PIDE1228.  

O diretor da Editorial não sabia, mas António Cardoso e António Jacinto haviam 

sido presos e torturados em Luanda. Em 16 de novembro de 1961, na sede da PIDE 

naquela cidade é expedido um ofício para a direção em Lisboa. Seu conteúdo pedia a 

prisão de José Luandino Vieira, ou ao menos que fosse impedido de sair de Portugal, uma 

vez que seu intuito era “estabelecer contactos com os dirigentes do MPLA”. Adiante, o 

documento acrescentava: “O José Graça reside em Lisboa, em casa do Carlos Ervedosa, 

membro do ‘MPLA’, que convinha também prender”1229. A PIDE estava certa sobre o 

paradeiro de José Luandino Vieira, mas errava em relação à adesão política de Carlos 

Ervedosa, que não pertencia ao MPLA.  

Mais tarde, os dois se encontraram e passaram o dia apreensivos com a 

convocação da PIDE. José Luandino Vieira recebeu a notícia que António Cardoso havia 

sido preso, o que só fez aumentar a tensão. Entretanto, como não sabia que António 

Jacinto se encontrava na mesma situação, concluiu que a convocação não se dava por 

razões de ordem política, mas sim em decorrência dos arranjos em torno do seu 

 
1226 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 148-149. 
1227 Idem, p. 149. 
1228 Idem. 
1229 ANTT, PIDE/DGS, Del A, PC, 662/61, UI 518, fl. 11.  
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passaporte. Um possível pedido de exílio na embaixada do Brasil chegou a ser cogitado, 

mas desistiu da ideia. Com a gestão da CEI tendo sido retomada pelos sócios há poucos 

meses, comeram na cantina, conversaram com Joaquim Pires Lima e Sergio Vieira, sócios 

da CEI que cursavam direito. Concluíram que o chamado se devia às pendências junto ao 

Ministério do Interior, por conta de sua partida. Dirigiram-se à sede da PIDE na rua 

António Maria Cardoso. Ali, José Luandino Vieira foi interrogado, preso e levado para 

Luanda1230. No cárcere, recebeu naquele ano o seu primeiro reconhecimento: foi 

distinguido com o 2º. Prêmio de Conto do Concurso Literário da Sociedade Cultural de 

Angola, por Estória da baciazinha de quitaba1231. Também em 1961, seu livro de contos 

Vidas Novas foi publicado pelas Edições Anticolonial, em Paris, porém, em decorrência 

das circunstâncias, sem a revisão do autor. 

Durante o périplo nas cadeias nesta cidade e seu julgamento junto aos 

companheiros António Cardoso e António Jacinto, no qual foi aventada a pena de morte, 

escreveu as estórias que integraram o seu livro Luuanda. Neste período, venceu outros 

dois prêmios. No efervescente ano de 1962, a CEI promoveu um concurso literário 

“extensivo a todo o ultramar”1232. O júri era composto por Lília da Fonseca, Noémia de 

Sousa, Orlando da Costa, Urbano Tavares Rodrigues e Carlos Ervedosa, na condição de 

presidente da associação. Por unanimidade, foi atribuído o Prêmio João Dias – Categoria 

Contos à Vidas Novas. O anúncio foi realizado nas dependências da CEI, em uma 

cerimônia solene, em 13 de novembro de 19621233. No ano seguinte, foi agraciado com o 

2º. Prêmio de Ficção do Concurso Literário da ANANGOLA pelo conto “Vavó Xíxi 

Henguele e seu neto Zeca Santos”1234. 

Em dezembro de 1964 recebeu o mais importante prêmio da sua carreira até então. 

Conforme noticiou o ABC – Diário de Angola numa sessão pública realizada no Museu 

de Luanda, foi entregue a Ermelinda Graça, representando José Luandino Vieira, o 

Prêmio Mota Veiga no valor de 20 mil escudos por Luuanda1235. Em uma carta de José 

Luandino Vieira endereçada à Carlos Ervedosa, remetida quando ainda se encontrava na 

capital de Angola, datada de 31 de julho de 1964, são fornecidas indicações dignas de 

nota sobre os destinos do livro: “O meu livro, o livro da Linda afinal, chegar-te-á talvez 

 
1230 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 149-151. 
1231 VIEIRA, José Luandino (autor); RIBEIRO, Margarida Calafate; SILVA, Mónica V.; VECCHI, 

Roberto. Papéis da prisão ... Op. Cit., p. 1020. 
1232 “Acta”. In: Mensagem, ano XIV, no 4, novembro de 1962, p. 63. 
1233 Idem. 
1234 Idem. 
1235 ABC – Diário de Angola, 23 de dezembro de 1964. 



403 

 

com mais trabalhos selecionados para futura 2ª. Edição. Se a conseguirem aí em edição 

de bolso era óptimo para ir a concurso da Sociedade Portuguesa de Escritores”1236.  

Os fatos em torno da edição de Luuanda são apresentados com alguns 

desencontros: em Papéis da prisão, coletânea dos escritos de José Luandino Vieira 

produzidos no cárcere, entre 1962 e 1971, consta que o livro havia sido impresso em 

outubro de 1964, quando José Luandino Vieira já estava no Tarrafal, na Tipografia ABC, 

localizada na capital de Angola. A tiragem contou com 500 exemplares de Luuanda, 

sendo que cerca de 100 são enviados para Lisboa, tendo como destino a CEI1237. 

Entretanto, essas informações colidem com àquelas fornecidas por Carlos Ervedosa e 

Manuel Ferreira, que sustentam que o livro foi publicado por Ermelinda Graça, custeado 

com o valor do Prêmio Mota Veiga1238, uma vez que o regulamento do prêmio permitia a 

submissão de manuscritos. De um modo ou de outro, a carta de José Luandino Vieira 

revela que submeter Luuanda ao concurso da SPE era um projeto confiado ao diretor da 

Editorial.  

Segundo João Pedro George, dos 100 exemplares do livro enviados a Lisboa, 

alguns chegaram a ser distribuídos por livrarias, mas devido a “má apresentação gráfica” 

foram devolvidos à CEI. Os poucos exemplares que permaneceram no circuito comercial, 

esgotaram-se quando saiu no Diário de Lisboa uma resenha crítica largamente elogiosa 

do crítico literário Alexandre Pinheiro Torres, o primeiro a escrever sobre o livro em 

Portugal1239. Em sua apreciação da obra, comparava a linguagem apresentada no livro 

àquela desenvolvida por João Guimarães Rosa, e arrematava: “a leitura me foi, quase 

sempre, motivo de admirada e deleitada surpresa”1240. Aliás, cabe assinalar que a crítica 

literária se mostrou, com as devidas particularidades e atenuantes, entusiasmada com a 

recepção do livro1241. Assim, a venda de Luuanda na capital portuguesa foi realizada por 

rede que pode ser nomeada como “alternativa”, cujos fios eram atados na CEI. O 

testemunho de Manuel Ferreira, antigo sócio da CEI, joga luz sobre estes meandros: 

 
1236 Reprodução de carta de José Luandino Vieira à Carlos Ervedosa, 31 de julho de 1964. In: ERVEDOSA, 

Carlos. “Cartas do Tarrafal”. In: AAVV. Luandino. José Luandino Vieira e sua obra. Lisboa: Edições 70, 

s/d [1980], p.  91.  
1237 VIEIRA, José Luandino (autor); RIBEIRO, Margarida Calafate; SILVA, Mónica V.; VECCHI, 

Roberto. “Cronologia”. Papéis da prisão ... Op. Cit., p. 1028. 
1238 FERREIRA, Manuel. “‘Luuanda’/Sociedade Portuguesa de Escritores – um caso de agressão 

ideológica”... Op. Cit, ERVEDOSA, Carlos. “Cartas do Tarrafal”...Op. Cit. 
1239 GEORGE, João Pedro. “Extinção da Sociedade Portuguesa de Escritores (1965)”... Op. Cit, p. 117. 
1240 FERREIRA, Manuel. “‘Luuanda’/Sociedade Portuguesa de Escritores – um caso de agressão 

ideológica”... Op. Cit, p. 109. 
1241 Idem, p. 108-111. 
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Depois o livrinho [Luuanda] chega a Lisboa. E vende-se por aqui, por ali, pela mão de Ruth 

Magalhães [sócia de Angola da CEI] e outros, assim do jeito corrente daquela época usado por 

estudantes, intelectuais e operários ou activistas políticos, fora dos circuitos comerciais, que era a 

forma mais eficaz de divulgação para obras que não tinham o apoio de editoras ou distribuidoras 

ou a respeito das quais se evitava que a PIDE desse por elas1242.  

 

Constatar a dimensão quase artesanal deste circuito, cerzido principalmente a 

partir de contatos intelectuais e círculos de afinidade, não permite vislumbrar o estrondo 

ensurdecedor que a recepção da obra causaria nos meses subsequentes. Alexandre 

Pinheiro Torres era também jurado do concurso literário da SPE. Quando recebeu a lista 

dos concorrentes ao prêmio, notou que Luuanda não constava entre as obras inscritas. Em 

uma entrevista concedida à Fernando Venâncio, afirmou ter sido um dos responsáveis 

pela candidatura da obra ao prêmio: “o livro não tinha sido enviado a concurso dentro do 

prazo. (...) ao ver que o livro não estava entre os concorrentes, fui à Casa dos Estudantes 

do Império e lhes lembrei que o livro podia ir a concurso. Convenci-os a desencantar os 

seis exemplares que era preciso entregar na SPE”1243. 

Contudo, a efetiva inscrição do livro ao prêmio esteve à cargo do principal agente 

mediador dos trânsitos literários entre Luanda e Lisboa no período: Carlos Ervedosa. 

Embora ele próprio não tenha se reportado ao fato, Ruth Magalhães se recordou de ter 

acompanhado o diretor da Editorial quando foi realizar a candidatura de Luuanda ao 

prêmio: “No caso do Ervedosa, ele teve um papel muito importante no que levou à 

atribuição do Prémio da Sociedade Portuguesa de Escritores ao Luuanda, (...) porque foi 

ele, e eu acompanhei‑o, mas a iniciativa era dele, e do próprio Luandino (...)”1244. Com 

atraso, mas executando um projeto que entrelaçava Lisboa e Luanda, a Editorial e um dos 

principais redatores do extinto Cultura (II), um dos mais ativos sócios de Angola da CEI 

e um dos principais expoentes da literatura angolana, Luuanda cumpre o seu itinerário, 

sendo inscrito no mais reputado concurso literário de Portugal.  

 O desfecho destes acontecimentos são mais do que conhecidos: em 15 de maio de 

1965, Luuanda é anunciado como o vencedor do Grande Prêmio de Novelística da SPE. 

Era a consagração máxima da obra e dos caminhos por ela percorridos, fruto da pena de 

 
1242 Idem, p. 109. 
1243 Entrevista de Alexandre Pinheiro Torres concedida à Fernando Venâncio (1998). Apud: TOPA, 

Francisco (intr, edi, rec.). “O Grande Prêmio de Novelística da SPE”. In: Luuanda há 50 anos... Op. Cit, p. 

63. 
1244 MAGALHÃES, Ruth. “Mesa-redonda: A Casa por quem a viveu”. In: UCCLA (edit.). Casa dos 

Estudantes do Império 50 anos – Testemunhos, vivências documentos. Lisboa: Imprensa Municipal, 2017. 

p. 113. 
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um escritor que recebera todos os prêmios de sua jovem carreira nas prisões do regime. 

Corridos cinco dias, em 20 de maio de 1965, seria feita a entrega do prêmio. Nesta data, 

através de uma nota no Diário de Notícias, vem à público que José Luandino Vieira é o 

pseudônimo de José Mateus Vieira da Graça1245. A notícia de que SPE teria galardoado 

um prisioneiro do Tarrafal, condenado pela prática de terrorismo contra o estado, deu aso 

a escalada de uma violenta campanha dos adeptos do regime contra a SPE, o autor e o 

seu círculo de relações: a sede da associação foi depredada e assaltada por militantes de 

extrema-direita do Centro de Estudantes Nacionalistas1246, o júri do concurso sofreu 

intimidações, o presidente da SPE foi demitido. Em 21 de maio de 1965, o Ministro da 

Educação Nacional determinou a extinção da SPE e o prêmio, fomentado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, foi congelado.  

Uma intensa campanha midiática, relembrando a vinculação das notícias na 

metrópole acerca dos ataques do norte em Angola em março de 1961 foi fomentada, 

relacionando-os à José Luandino Vieira. É escuso afirmar que o autor não tinha qualquer 

relação com as ações, entretanto sua condenação como “terrorista” parecia bastar. 

Curiosamente, se as redes que construíram os meandros da candidatura do livro ao prêmio 

da SPE foram articuladas a partir da CEI, marcadamente por sócios de Angola, a apoteose 

da campanha contrária à Luuanda e à José Luandino Viera também contou na 

contracorrente, com a presença de um sócio de Angola da Casa: Mário António Fernandes 

de Oliveira1247.  

Tendo vivido toda a juventude e idade adulta em Luanda, em decorrência dos seus 

ensaios sobre literatura e história de Angola, Mário António Fernandes de Oliveira 

recebeu no início da década de 1960, um convite para realizar os estudos universitários 

em Lisboa. Portanto, ingressa no ensino superior e na CEI próximo dos trinta anos1248, 

 
1245 VIEIRA, José Luandino (autor); RIBEIRO, Margarida Calafate; SILVA, Mónica V.; VECCHI, 

Roberto. “Cronologia”. Papéis da prisão ... Op. Cit., p. 1028. 
1246 PIMENTEL, Irene Flusner. “José Barreto Sacchetti e as torturas infligidas na PIDE”. In: Os cinco 

pilares...Op. Cit, p. 180. 
1247 Ao longo deste estudo, seu nome já foi mencionado em algumas ocasiões em que foram tratados 

movimentos cuja história, de alguma forma, tangenciou os itinerários dos sócios de Angola na associação: 

mestiço, originário de uma família “assimilada”, Mário António Fernandes de Oliveira, é lembrado como 

um dos principais expoentes do MNIA. Em 1955, junto à Viriato da Cruz e António Jacinto, integrou o 

efêmero PCA, destituído no ano seguinte. Chegou a compor a fundação do PLUAA, entretanto, em 1957, 

conversa com os companheiros Viriato da Cruz, António Jacinto e Ilídio Machado informando seu 

afastamento das atividades políticas, segundo ele, porque iria se casar. Nesta altura já se encontrava 

empregado no Serviço de Meteorologia de Angola. 

1248 A ficha de sócio de Mário António Fernandes de Oliveira não consta no fichário da associação 

apreendido pela PIDE. Entretanto, baseado em seu testemunho e nas evidências encontradas ao longo da 

pesquisa, é possível afirmar que em 1963 já vivia em Lisboa.  
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em idade mais avançada que a maioria dos colegas. Entre fins dos anos 1950 e início da 

década de 1960, as suas afiliações políticas e ideias tomaram um rumo distinto daquelas 

manifestas por seus antigos companheiros: enquanto Viriato da Cruz, António Jacinto e 

Ilídio Machado, por caminhos distintos, embrenham-se cada vez mais em ações políticas 

e culturais de caráter anticolonial e em prol da independência de Angola, Mário António 

Fernandes de Oliveira aderiu ao lusotropicalismo. Um estudo aprofundado sobre o tema 

no percurso da obra do poeta e ensaísta de Angola ainda está por ser realizado, entretanto 

Victor Kajibanga assinala a noção de “crioulidade” formulada por Mário António 

Fernandes de Oliveira como uma espécie de “variante angolana” do lusotropicalismo1249, 

que teria atingido a sua forma mais acabada em seu livro Luanda, ilha crioula (1968)1250. 

Contudo, em 1962, o autor já sustentava que a formação social e cultural da capital de 

Angola era exemplo de “uma cidade de feição tipicamente luso-tropical (sic)” em seu 

ensaio Uma vasta zona de mestiçagem cultural, publicado no boletim Mensagem1251. No 

interior da CEI, Mário António Fernandes de Oliveira não foi um sócio ativo nas 

atividades associativas, não ocupou posições de gestão, tampouco se identificou com os 

programas internos, porém seu exemplo dá mostra da heterogeneidade política no interior 

da Casa, sem perder de vista a predominância dos grupos e tendências assinalados ao 

longo deste estudo. 

Mário António Fernandes de Oliveira integrou a iniciativa que constituiu o apogeu 

da campanha midiática contra a José Luandino Vieira e Luuanda.  Em 27 de maio de 

1965 aconteceu  a transmissão de uma mesa redonda pela RTP com o fim de analisar “o 

mérito ou demérito desta obra”, nas palavras do moderador José Mensurado1252. O horário 

do programa foi cuidadosamente selecionado: transmitido entre o Telejornal e a partida 

da Taça dos Campeões entre o Benfica e o Inter de Milão. Integraram a mesa-redonda 

Amândio César, Geraldo Bessa Victor, José Redinha e Mário António Fernandes de 

Oliveira. Em suas considerações, o sócio da CEI sustentou: “o que falta a este livro, à 

 
1249 KAJIBANGA, Victor. “Crise da racionalidade lusotropicalista e o paradigma da ‘crioulidade’ (O caso 

da antropossociologia de Angola)”. África: Revista do Centro de Estudos Africanos – USP, no. 22-23, 

1999/2000/2001, p. 141-156. 

1250 OLIVEIRA, Mário António Fernandes de. Luanda, ilha crioula. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 

1968. 

1251 [OLIVEIRA, FERNANDES DE] ANTÓNIO, Mário. “Uma vasta zona de mestiçagem cultura”. In: 

Mensagem, ano XIV, no 1, 1962, p. 40-42. 
1252 “Mesa-redonda na RTP. Discussão dirigida por José Mensurado, com a participação de: Amândio césar, 

José Redinha, Geraldo Bessa Victor e Mário António”. In: LABAN, Michel. Angola. Encontro com 

escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1991, vol. I, p. 913. 
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linguagem deste livro, é uma coerência” e que o “submundo” dos musseques apresentado 

não existia. Sua posição que ganhava ainda mais notoriedade após afirmar que vivera em 

naquelas cercanias1253. O que estava em pauta era o uso da língua portuguesa, a mesma 

cuja expressão escrita e falada de acordo com as regras estabelecidas na metrópole até 

poucos anos era critério para adquirir o estatuto de “civilizado”, subvertida pela 

apropriação da linguagem usada em Luanda, grafada nas palavras de um escritor que era 

filho de colonos e que supostamente deveria aderir ao projeto do estado colonial em 

Angola. Na mesa-redonda, o que se procurava a cada argumentação era reprovar a 

qualidade literária da obra, buscando convencer a assistência de que se tratava meramente 

de um reconhecimento por questões políticas.  

 Diante do exposto, é possível compreender a atribuição do prêmio à José 

Luandino Vieira como um processo originado na província, que comporta uma leitura 

sobre esta geografia fundamentalmente distinta daquela imposta pelo regime e que 

através de redes alinhavadas por agentes conotados com seu projeto estético-literário e, 

em um sentido mais amplo, político, impactam direta e profundamente nas dinâmicas da 

metrópole. Vale mais uma vez retomar a indicação de Edward Said acerca da dinâmica 

do encontro colonial, constituído por territórios sobrepostos e histórias entrelaçadas, 

sublinhando que se trata de um processo no qual devem ser considerados tanto os trânsitos 

da metrópole em direção às colônias, quanto o sentido inverso, qual seja o das colônias 

em relação à metrópole, ainda que esses dois movimentos ocorram em proporções 

assimétricas. Por estes meandros, a inscrição de Luuanda ao prêmio da SPE, sua 

consagração pela associação e os efeitos deste reconhecimento são um exemplo modelar 

do que pode ser nomeado como “o outro lado do encontro colonial”, assinalando um 

processo que decorre no sentido menos usual das relações entre estas geografias, qual seja 

do espaço sob dominação colonial para o metropolitano. Nesta dinâmica, a CEI, 

marcadamente os sócios de Angola que estavam à frente da Editorial, tiveram um 

destacado papel mediador, como se procurou mostrar.  

 Apesar dos eventos que sucederam a nomeação ao prêmio terem merecido 

destaque na imprensa internacional por conta da posição arbitrária do regime, nos meses 

subsequentes a repressão sobre os intelectuais e as casas editoriais aumentou 

sensivelmente. Para dar uma mostra desta afirmação, cabe referir o caso da Editora 

Europa-América, de Francisco Lyon de Castro: apenas em 1965, a censura proibiu 23 

 
1253 Idem, p. 924-925. 
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títulos do seu catálogo e apreendeu 73 mil livros, soma que seria mais que suficiente para 

encerrar as portas de uma casa editorial de médio porte, o que felizmente não foi o destino 

da editora1254. Em Angola, a Editora Imbondeiro foi encerrada pelo regime ainda naquele 

ano e, em 1966, foi a vez da SCA, acusada pela PIDE de ter “se desviado dos seus 

fins”1255. Nesta altura, o regime também expediu ordens para cessar o funcionamento da 

ANANGOLA e da Liga Nacional Africana (LNA).  

 No bojo da repressão desencadeada  após a atribuição do prêmio da SPE à José 

Luandino Vieira, o escritório da PIDE em Luanda produziu em 16 de julho de 1965 um 

relatório mapeando as associações que haviam galardoado o autor, com o fito de 

desmantelar o círculo que o endossava. Entre elas, constava a CEI, descrita como uma 

das principais responsáveis pela divulgação daquilo que é descrito como “literatura 

desnacionalizante” produzida em Angola:  

Tem [responsabilidade] a Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, que através da sua editorial 

vem publicando todos os autores do «MOVIMENTO DOS NOVOS INTELECTUAIS DE 

ANGOLA» e que atribuiu o «PRÉMIO ALEXANDRE DÁSKALOS» a LUANDINO VIEIRA1256. 

 

Apesar do equívoco em relação à categoria que José Luandino Vieira fora 

premiado no concurso literário promovido pela CEI (venceu o Prêmio João Dias – 

Categoria Contos, e não o Prêmio Alexandre Dáskalos – Categoria Poesia), a PIDE em 

Luanda identificava a Casa como uma das responsáveis pela propagação da produção 

literária fomentada em Angola que ia na contramão dos valores instituídos do regime. 

Pela gravidade do conteúdo, na capa do processo consta que o relatório foi despachado 

pelo governador geral de Angola, Silvino Silvério Marques, e submetido ao Conselho 

Econômico e Social. O relatório em questão chegou à Direção da PIDE, em Lisboa, 

informando esta polícia do imbricamento da CEI nos últimos acontecimentos que 

estremeceram as atividades literárias e editoriais na metrópole. Corridos menos de dois 

meses da sua redação, em 2 de setembro de 1965, a CEI era encerrada compulsoriamente 

pelo governo. Este, entretanto, não foi o único motivo que apontava aos olhos do regime 

a necessidade da sua extinção.  

 

 
1254 PIMENTEL, Irene Flusner. “Estes escritores morreram!”. In: MADEIRA, João (coord.); FARINHA, 

Luís; PIMENTEL, Irene Flunser. Vítimas de Salazar – Estado Novo e violência política. Lisboa: A Esfera 

dos Livros, 2007, p. 54-55.  
1255 ANTT, PIDE/DGS, SC, CI(2), 5551, UI 7397, fl. 35. 
1256 O documento em questão foi assinado pelo chefe de brigada da PIDE em Luanda, Mário César Ferreira. 

ANTT, PIDE, SC, CI (2), 4236, NT 7330, fl. 689.  
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6.10 O encerramento da CEI 

Diferente do que ocorreu com as duas comissões administrativas, desencadeadas 

a partir de atos considerados opostos no espectro político ao papel que supostamente 

caberia à CEI, sua extinção não foi uma resposta imediata a algum evento correlato à 

Casa. Ao longo dos seus vinte e um anos de história, a possibilidade de encerramento 

rondou a associação, tendo como principais argumentos os desvios políticos praticados 

na e a partir da CEI, o que por vezes foi lido pelas autoridades como fruto do seu arranjo 

interno.  

Ao avaliar a extinção da CEI, Fernando Rosas e Cláudia Castelo delineiam o seu 

fim como um processo que se estendeu por alguns anos, cujo marco inicial seria o corte 

de subsídios promovido pelo governo em 1963, secando assim a principal fonte de 

recursos da Casa1257. Com efeito, foi um golpe duríssimo para a associação, mas o que o 

relatório secreto “A Casa dos Estudantes do Império – Actividades e Problemáticas”, o 

mais completo e bem embasado documento produzido sobre a CEI, é que, em 1964, a 

Casa dava sinais de recuperação financeira. Isto posto, nas próximas páginas serão 

apresentados os embates entre a associação e o regime nos seus últimos anos, seguidos 

das ponderações em torno de se extinguir ou não a associação e, por fim, um balanço final 

deste processo.  

Como afirmado, o corte de subsídios do regime representou um importante abalo 

financeiro nas contas da associação. Buscando lograr uma saída para a crise que se 

alastrava, a direção da Casa apelou às autarquias locais e a empresas privadas para 

garantir o seu funcionamento. Este pedido também se estendeu aos sócios na forma de 

uma campanha de cotização, como mostra uma correspondência interceptada pela PIDE, 

remetida pela direção da associação, data de 14 de abril de 1963:  

Repara que dum pequeno sacrifício feito por cada um resultará um grande e insubstituível 

benefício para todos; e nesse resultado acreditamos, porque mais uma vez se afirmará e tal como 

em todos os outros difíceis momentos, a nossa maior força – a UNIDADE. Posto isto aqui vai a 

sugestão e o pedido que te queremos fazer: se te fôr possível, paga duas cotas [grifo original].  

Se por acaso tens cotas atrasadas [grifo original] e não tens possibilidades de regularizares de 

momento a tua situação, expõe o teu problema à Direcção [grifo original]1258.” 

 

 
1257 ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”... Op. Cit, p.  22; CASTELO, 

Cláudia. “Casa dos Estudantes do Império: uma síntese histórica”... Op. Cit,  p. 28. 
1258  ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 329/46, UI 2538, fl. 38. 
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Entretanto, se naquele ano e no seguinte ainda foi possível manter o 

funcionamento da associação entre esforços, o cerco policial se fechava ainda mais sobre 

a CEI. O último documento expedido por sócios da Casa localizado durante as pesquisas 

para a realização desta tese é a “Carta Aberta aos Ministro da Educação, Ultramar e 

Interior”, datada de 27 de abril de 1965. Seu conteúdo, redigido em tom de denúncia, 

visava tornar pública a situação que a CEI e seus sócios atravessavam desde o fim da 

segunda comissão administrativa, fruto da conduta das autoridades. Além de fatos já 

mencionados ao longo deste trabalho, são tornados públicos outros: proibições de 

conferências na associação que seriam ministradas, em 1965, por Vitorino Magalhães 

Godinho e Manuel Ferreira, não obstante tivesse sido cumprida pela CEI a ordem de 

autorização exigida pelo governo. Também era informado que os subsídios das passagens 

de férias haviam sido cancelados pelo governo. Porém os elementos de maior gravidade 

registrados na Carta haviam tido lugar no ano anterior: fala-se em “várias invasões” de 

agentes na PIDE na seda da associação, “na última das quais, realizada em outubro de 

1964, foram subtraídos e confiscados por aquela polícia, o ficheiro dos sócios e os livros 

de contabilidade, até hoje não devolvidos”1259. A este fato, somava-se a detenção de 13 

sócios nos últimos meses, sem maiores explicações. Ao longo do documento, reiteradas 

vezes proclamavam que não havia dúvidas sobre os intentos do governo diante destes 

atos: a extinção da CEI1260.  

Diferente do que se pode constatar acerca dos embates entre a PIDE e a CEI até a 

Crise Acadêmica de 1962, as situações de invasão e prisões divulgadas pelos sócios na 

“Carta Aberta aos Ministro da Educação, Ultramar e Interior” não contam com registros 

nos acervos da PIDE acerca da associação. Fernando Rosas também registrou a escassez 

de documentos nos arquivos desta polícia no período em questão1261. Esta ausência em 

um acervo que tinha como prática a documentação minuciosa especialmente nos períodos 

de crise entre a associação e o regime, coincidindo com a ascensão de José Barreto 

Sacchetti, abre margem para questionar sua conduta perante a Casa, fazendo pensar que 

se tratava de atos orientados para avolumar os desgastes e tornar cada vez mais inviável 

o seu funcionamento. 

 
1259 “Carta Aberta aos Ministro da Educação, Ultramar e Interior”, 27 de abril de 1965. In: CD25A, ES/UL, 

Pasta Casa dos Estudantes do Império. 
1260 Idem.  
1261 ROSAS, Fernando. “A CEI no contexto da política colonial portuguesa”... Op. Cit., p. 22. 
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 Entretanto, embora a situação não fosse nada favorável à CEI, a extinção da 

associação ainda não era um fato consumado. O mais completo documento produzido a 

fim de subsidiar as ponderações em torno da necessidade de encerramento da CEI foi o 

relatório secreto “A Casa dos Estudantes do Império – Actividades e Problemáticas” 

elaborado pelo Major Carlos Eduardo Machado, funcionário do Gabinete dos Negócios 

Políticos do Ministério do Ultramar, datado de 29 de março de 1965. Com 33 páginas, o 

que o torna também o mais extenso documento desta natureza já confeccionado sobre a 

Casa, contempla e reproduz excertos de relatórios produzidos pela PIDE para aquele 

órgão e deliberações ministeriais acerca da CEI, buscando uma avaliação da associação 

sob diferentes aspectos. A Casa é sucessivamente reiterada ao longo do documento como 

uma associação da qual emanam atividades políticas contrárias aos interesses nacionais. 

Após um breve histórico acerca da sua fundação, Carlos Eduardo Machado identifica que 

já nos primeiros anos da associação, “alguns dos líderes dos chamados ‘movimentos 

nacionalistas’ fizeram o seu aparecimento como ‘cabeças’ de agitações académicas na 

CEI” mencionando como exemplo “Amílcar Cabral, Mário de Andrade, Lúcio Lara, 

Marcelino dos Santos”1262.  

 Entre as ações da decorridas a partir da Casa que mereciam a desaprovação do 

governo estava o trânsito de estudantes estrangeiros, cuja admissão estava prevista no 

estatuto da associação. O dado era tido como pernicioso pelos contatos que facultava à 

CEI, enfatizado na seguinte passagem: “não é pois (sic) de admirar a facilidade com que 

certos sócios da CEI entram em contacto com organizações estrangeiras”1263. Ainda em 

relação às conexões internacionais, o relatório assinala a participação de membros da CEI 

na UGEAN1264. Em relação ao movimento associativo de estudantes em Portugal, ressalta 

a participação da CEI na RIA, identificando a atuação de sócios em atividades conotadas 

com a oposição ao regime1265, assim como a participação ativa dos corpos gerentes da 

CEI na Crise Acadêmica de 19621266.  

 O relatório também reportava a participação da CEI na dinamização da imprensa 

estudantil em Portugal1267, além de afirmar que a associação fazia campanhas contrárias 

 
1262 MACHADO, Carlos Eduardo. “A Casa dos Estudantes do Império – Actividades e Problemáticas”. 

AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta A-1-3-23, Informação no. 1.168, p. 1. 

1263 Idem, p. 9. 
1264 Idem, p. 12.  
1265 Ibidem, p. 10. 
1266 Idem, p. 12. 
1267 Idem, p. 18. 
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ao governo na imprensa das províncias ultramarinas, na imprensa internacional e 

arrematava: “Como é fácil verificar, a CEI levantou uma intensa propaganda antinacional 

nos meios contrários à política ultramarina portuguesa”1268. Pela primeira vez, um órgão 

governamental identificava devidamente a Mensagem como uma publicação periódica da 

CEI, descrito como um “boletim literário”, mas que cumpria a função de “instrumento de 

propaganda de elementos antinacionais”1269. Ainda no escol das atividades subversivas, 

principalmente porque identificava um suposto núcleo do PCP que operava a partir da 

CEI, sinalizava ainda que era conhecida a distribuição de panfletos de propaganda dos 

movimentos de libertação, nomeadamente o MPLA e o PAIGC1270.  

 Ainda segundo o relatório, as fontes de financiamento de tais atividades entre 

outras da Casa, eram sobretudo o Ministério do Ultramar, que “durante muitos anos, (...) 

na boa fé de auxiliar uma organização ultramarina, ‘alimentou’ uma entidade que acabou 

por ser o núcleo de propaganda e ação antinacional”1271, autarquias locais e empresas 

privadas. Ao tratar destas últimas, sobressaí um dado revelador: recomendava que “caso 

não se decida extinguir a CEI”, deveria ser imposta uma medida de “bloqueio econômico” 

a fim de evitar o financiamento da associação1272. Este trecho transparece que 

internamente, aos olhos do regime, os encaminhamentos destinados à CEI já estavam 

traçados: intuito era conduzir a Casa ao seu fim, quer fosse por uma determinação superior 

de encerrá-la, quer fosse pelo seu definhamento diante da falta de recursos. Tal intenção 

é confirmada nas páginas seguintes, quando ao comentar a contabilidade da Casa, aferida 

a partir de registros apreendidos pela PIDE, é feita a seguinte ressalva: “de notar o facto 

de na última gerência [1963], com receitas reduzidas a quase metade da gerência de 61/62, 

ter a CEI conseguido um saldo positivo [grifo original], o que pode ser sintoma de uma 

subsistência nada de interessar”1273. Em outras palavras, a tentativa de condenar a Casa à 

ruína financeira havia falhado. Avaliava-se que igualmente haviam falhado as tentativas 

de reorientação política da associação pelas comissões administrativas1274. Um 

reenquadramento da CEI nos marcos legais também parecia não ter surtido efeito: Carlos 

Eduardo Marchado analisa a nova proposta de Estatuto submetida pela CEI e concluí:  

 
1268 Idem, p.17. 
1269 Idem, p. 13. 
1270 Idem, p. 22. 
1271 Idem, p.19. 
1272  Ibidem, p. 19. 
1273  Idem, p. 21. 
1274 Idem. 
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Desconhecemos que tenha sido nomeado um professor do Ensino Superior, conforme o 

determinado em ambos os despachos. Quanto aos novos Estatutos, parece que o projecto enviado 

ao Ministério da Educação Nacional, em tudo são idênticos aos anteriores, tendo apenas alterado 

a denominação – ‘Casa dos Estudantes do Ultramar’1275. 

 

  Os despachos aos quais o documento se refere foram realizados em 1961 pelo 

Ministério do Ultramar e pelo Ministério da Educação Nacional determinavam a 

nomeação de um professor do Ensino Superior que tomasse conhecimento de todas as 

atividades da associação e tivesse poder de veto em qualquer instância da Casa, posto que 

nunca havia sido designado. Quanto à apreciação dos Estatutos, a avaliação de Carlos 

Eduardo Machado se mostrava certeira. 

 Diante do exposto, o relatório avaliava as “vantagens” e “inconvenientes” a partir 

de dois cenários: a “hipótese encerramento” e a “hipótese não-encerramento”. A segunda, 

não recomendada pelo autor do relatório, asseverava que não deveriam ser fornecidos 

recursos à Casa, o que “muito dificultará a sua existência, mas não podemos deixar de 

acreditar na sua manutenção através de meios provenientes de fontes não idôneas”1276. 

Sustentava ainda que caso se optasse por não extinguir a CEI era necessária uma revisão 

muito cuidadosa sobre o seu funcionamento. Em relação a “hipótese encerramento”, 

apresentava como grande “vantagem” a oportunidade de poder dizimar as agitações 

subversivas centradas na associação, medida endossada pelo relator: 

VANTAGENS – Acabar-se de uma vez para sempre com os agitadores da CEI no meio académico; 

evitar-se a instalação, como a PIDE provou, de partidos subversivos, inclusive do próprio ‘partido 

comunista’; não dar ideia, politicamente falando, que existe no meio da comunidade portuguesa, 

uma organização juvenil com espírito antiultramarino (sic) e, o que é mais grave, com espírito 

antinacional; haverá uma dispersão de estudantes ultramarinos no méio académico1277. 

         Durante o contexto da guerra, situar a Casa como um espaço que duplamente se 

demarcava dos valores oficiais era um elemento que não tinha como ser ignorado. Entre 

os “inconvenientes” era assinalado o fato dos sócios da CEI deixarem de dispor do lar e 

da cantina, e de publicamente passar a imagem que ao mesmo tempo engrandecesse a 

CEI, retratando-a como uma certa forma de ameaça ao regime: “politicamente poderá ser 

encarada tal atitude como de ‘receio’, e pensar-se que se ‘teme’ a existência da Casa”1278. 

Quanto a primeira ponderação, outros arranjos no meio universitário poderiam satisfazer 

 
1275 Idem, p. 26. 
1276 Ibidem, p. 29. 
1277 Idem, p. 28. 
1278 Idem, p. 29. 
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esta demanda. No que concerne à segunda, a situação mostrava-se mais delicada e as 

condições do encerramento da CEI mostraram o que o governo levou em conta tal 

adversativa.  

 Em um estudo publicado em 2016, Diogo Ramada Curto e Bernardo Pinto da Cruz 

analisam o encerramento da CEI e a instituição dos Estudos Gerais Universitários em 

Angola. A compilação de dados e considerações traçadas acerca da criação de cursos de 

ensino superior naquela província apresentam um olhar renovado sobre o tema, 

mostrando que se tratou de uma opção fundamentalmente política, cujo intuito era uma 

seleção mais apurada dos universitários que teriam acesso ao ensino no território 

metropolitano, e não um passo orientado para o desenvolvimento social e econômico com 

vistas à repactuação com a elite local. Sobre a Casa, entre outros argumentos, os autores 

buscam sustentar a partir das comissões administrativas, que sempre houve “uma firme 

oposição oficial à CEI e aos seus associados mais activos, sempre considerados uma 

minoria”1279.  

Valendo-se do relatório aqui analisado “A Casa dos Estudantes do Império – 

Actividades e Problemáticas”, expedido por Carlos Eduardo Machado, Diogo Ramada 

Curto e Bernardo Pinto da Cruz sustentam:   

 

Em termos políticos é possível afirmar-se, tal como as autoridades acabaram por concluir em 1965, 

que o recurso à comissão administrativa esteve na origem do alastramento das sedições estudantis. 

Isso significa que há um padrão de recrudescimento do movimento contestatário entre 1954-1957 

e 1960-1961 [período de duração das comissões administrativas], de que uma das reivindicações 

seria justamente a criação de universidades em África1280.  

 

 Entretanto, o que o relatório endossou foi a resistência dos sócios diante das 

comissões administrativas, e não um particular incremento das suas atividades, como se 

pode notar pelo seguinte trecho: “qualquer dos períodos de actividades das comissões 

administrativas foram caracterizados por agitações da massa associativa da CEI, que 

considerou ‘afrontosa’ a existência das referidas comissões”1281. Importa assinalar este 

 
1279 CURTO, Diogo Ramada; CRUZ, Bernardo Pinto da. “Da Casa dos Estudantes do Império aos 

Estudos Gerais”. In: CURTO, Diogo Ramada (dir.); CRUZ, Bernardo Pinto da; FURTADO, Teresa. 

Políticas coloniais em tempos de revolta – Angola circa 1961. Porto: Edições Afrontamento, 2016, p. 

130. 

1280 Idem, p. 139. 
1281 MACHADO, Carlos Eduardo. “A Casa dos Estudantes do Império – Actividades e Problemáticas”. 

AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta A-1-3-23, Informação no. 1.168, p. 2. 
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aspecto, uma vez que nos termos colocados por Diogo Ramada Curto e Bernardo Pinto 

da Cruz a ideia transmitida é que as atividades dos sócios ganhavam estatura na medida 

em que buscavam fazer frente a estas deliberações, o que pelo exposto neste trabalho de 

investigação não se verifica.  

O trecho final do argumento revela-se ainda mais delicado. Para dar suporte à 

afirmação de que “uma das reivindicações seria justamente a criação de universidades em 

África”, os autores citam como exemplo – porém sem o recurso da análise – o documento 

“Mensagem ao povo português”1282, cuja disseminação esteve na origem da segunda 

comissão administrativa imposta à CEI1283. O cotejamento entre duas cópias deste 

documento, a depositada no acervo da PIDE e a que consta no fundo da GNP1284 – versão 

citada pelos autores - não deixa margem para dúvidas: na “Mensagem ao povo português” 

não há uma só menção a criação de instituições de ensino universitário em África, 

tampouco a estabelecimentos de ensino de forma geral, de modo que o embasamento dos 

argumentos fica comprometido. Delimitar estas questões importa, uma vez que pela 

sustentação dos autores o leitor é conduzido a concluir que as atividades associativas se 

organizavam mais como uma resposta às investidas do regime, marcadamente das 

comissões administrativas, do que a partir de pautas próprias.  

Em parte, estas considerações se devem ao fato dos autores terem alicerçado sua 

argumentação sobretudo a partir de documentos produzidos pelas comissões 

administrativas, também analisados neste trabalho, e pelo célebre relatório “A Casa dos 

Estudantes do Império – Actividades e Problemáticas”, responsável por auxiliar a 

embasar a extinção da Casa. Um exame à um corpus documental mais abrangente, 

levando em conta tanto os acervos oficiais quanto relatos de memória e documentos 

produzidos pela própria CEI conduzem a conclusões distintas, como esta tese tem 

procurado mostrar. 

A extinção da CEI foi deliberada em um despacho firmado em 16 de agosto de 

1965, homologado pelo Ministro da Educação Nacional Inocêncio Galvão Teles. Cabe 

lembrar que entre os mais quatro meses que separaram a emissão do relatório “A Casa 

dos Estudantes do Império – Actividades e Problemáticas” e a ordem de extinção da 

associação, teve lugar a atribuição do prêmio da SPE à José Luandino Vieira, feito cuja 

 
1282 CURTO, Diogo Ramada; CRUZ, Bernardo Pinto da. “Da Casa dos Estudantes do Império aos Estudos 

Gerais”.... Op. Cit, 139, nota 23. 
1283 Para uma análise deste documento, conferir o Capítulo 5. 
1284 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3767, UI 4480, fls. 51-52; AHD/UM/GM/GNP/RNP/0107/09819, Subpasta 

A-1-3-23, Informação 777/60- GU. 
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escalada de desdobramentos colocou a CEI, mais uma vez, na rota de colisão com o 

regime. O conteúdo do despacho ministerial era simples, redigido em apenas dois 

parágrafos. No parecer emitido pela Comissão Permanente das Organizações Circum-

Escolares do Ensino Superior no âmbito do Ministério da Educação Nacional, valendo-

se do Decreto-Lei 44.632, era postulado o seguinte: 

A Comissão Permanente das Organizações Circum-Escolares do Ensino Superior emite por 

unanimidade [grifo original] o parecer de que o projecto de estatutos da Casa dos Estudantes do 

Império não pode, nem mesmo com emendas, ser aprovado, pois a concepção que esse projeto traduz 

é inadmissível em face da legislação vigente, opondo-se frontalmente [grifo original] a um dos 

princípios fundamentais que dominam o Decreto-lei no. 44 632.  

Segundo esse princípio (...) as organizações circum-escolares hão-de estar sempre adstritas a uma 

Universidade ou escola, hão-de funcionar sempre no âmbito de uma Universidade ou escola. 

Não pode por isso ser autorizada uma organização de âmbito nacional abrangendo alunos de várias 

escolas – e até de escolas dispersas por várias localidades1285. 

 

Corridos 17 dias, em 2 de setembro de 1965, a PIDE executava as ordens de 

encerramento da CEI. Discretamente, na companhia do proprietário José Aires de 

Azevedo Novais Bastos, adentrou o edifício no número 23 da Avenida Duque D’Ávila. 

Ali, em meio a desordem dos papéis, encontrou sobretudo listas e cartões de sócios 

emitidos na década anterior. As condições internas do imóvel mostravam que não havia 

dúvidas por parte dos sócios acerca do destino da Casa: “É de interesse referir que na 

cozinha da Casa foi queimada grande quantidade de papéis, amontoando-se as cinzas 

junto da chaminé. O pó que as envolve mostra bem que a queimada não é recente”1286. A 

pequena crônica desta morte esperada se consumou com o inventário do mobiliário, 

arquivos e outros bens materiais, posteriormente depositados no Forte de Caxias. O 

proprietário declarou ter modificado a fechadura da porta de entrada e entregou a única 

chave capaz de abri-la à PIDE1287. Era o fim da história da CEI. 

Diante do exposto nesta tese, fica patente que o encerramento da associação foi 

um processo para o qual confluíram múltiplos fatores. O início da guerra em Angola 

assinalou uma nova dinâmica no trânsito de africanos negros e mestiços na metrópole, 

que passaram a ser encarados como suspeitos de antemão, o que incidiu diretamente sobre 

os sócios da CEI em forma de discriminação no cotidiano e na restrição da emissão de 

 
1285 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3529/62, UI 3352, Pt. 24, fls. 10-11. 
1286 Ofício da PIDE, sem identificação de autoria, expedido em 2 de setembro de 1965. ANTT, PIDE/DGS, 

SC, SR 3767, UI 4480, fl. 21. 
1287 Idem. 
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passaportes para negros e mestiços. A fuga de estudantes de Portugal, em particular a 

Operação Angola, delineou que indivíduos conotados com os movimentos de libertação 

circulavam e organizavam ações na metrópole, tendo como seu principal ponto de 

referência a CEI. 

Pelos encaminhamentos do Ministério do Ultramar e do Ministério da Educação 

Nacional após o fim da segunda comissão administrativa, o regime só parecia disposto a 

manter a CEI aberta se fossem implementadas medidas que, na prática, retiravam a 

autonomia dos sócios de gestão da associação. Entretanto, mediante a apresentação da 

proposta dos novos estatutos que cumpriam apenas parcialmente tais exigências somada 

à agência da CEI na Crise Acadêmica de 1962, esta possibilidade parece ter se encerrado, 

a partir do corte de verbas destinado à CEI. Como foi demonstrado, não acatar às 

imposições do regime foi uma opção consciente por parte dos sócios mais ativos de uma 

posição que poderia acarretar o encerramento da associação. 

A agência dos sócios da Casa nestas sublevações que transformaram a face do 

movimento associativo de estudantes é um tema ainda quase inexplorado pela 

historiografia e que merece maior atenção de trabalhos vindouros que se proponham a 

investigar a história da associação a partir dos seus sócios. Contudo, pelo apresentado 

nesta tese em relação à agência da CEI em instâncias da imprensa estudantil, na RIA e na 

disposição em sediar reuniões durante a Crise Acadêmica de 1962, assim como de ceder 

seus equipamentos para a impressão de panfletos e comunicados estudantis, torna-se 

evidente que a Casa se colocou em rota de colisão com o regime, como demonstram as 

invasões e apreensões levadas à cabo pela PIDE. Os encaminhamentos muito mais 

repressivos sobre a CEI em relação à Crise Acadêmica de 1962, do que propriamente à 

respeito das fugas de estudantes, ou mesmo das ações da Editorial, alinhavando trânsitos 

entre Luanda e Lisboa, denota que, embora os escritórios da PIDE nas províncias 

estivessem cientes destas trocas – como mencionados neste capítulo em relação à Angola 

e São Tomé -, a Direção da PIDE em Lisboa parecia dar menos importância para estas 

conexões, ocupando-se da CEI quando suas ações incidiam sobre o território 

metropolitano. Tal constatação tem sido reafirmada ao longo deste trabalho, mas parece 

se tornar ainda mais notória à luz dos acontecimentos nestes últimos anos. 

Nos anos subsequentes, diante do endurecimento da repressão, a Casa foi alvo de 

invasões e prisões de sócios, ações que não eram recorrentes nas fases anteriores. Como 

apresentado, as diretrizes internas do governo já apontavam para o fechamento da Casa 

quando o escritório da PIDE em Angola reporta à Direção desta polícia em Lisboa as 
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conexões entre a CEI e José Luandino Vieira, após a atribuição do prêmio da SPE. Em 

que pese este dado confirmasse o sentido dos encaminhamentos em curso, nos arquivos 

da PIDE sobre a Casa, este elemento não é mencionado.  

Entre as considerações postuladas em seu ensaio “Sinais: raízes de um paradigma 

indiciário”, Carlo Ginzburg sustenta a necessidade de “examinar os pormenores mais 

negligenciáveis”1288 a fim de encontrar indícios que possam conduzir o historiador à 

formulações mais sólidas diante do complexo mosaico dos fatos e dados, assim como um 

caçador que se depara com as pegadas quase imperceptíveis da sua presa, conseguindo a 

partir delas remontar “uma série coerente de eventos”1289. A indicação de Carlo Ginzburg 

auxilia a colocar em evidência um elemento que poderia passar despercebido: no acervo 

da PIDE, a ordem de encerramento da CEI foi arquivada na pasta destinada à Casa em 

uma série maior que diz respeito aos processos abertos sobre associações e iniciativas 

estudantis durante a Crise Acadêmica de 19621290. Assim, o processo liga à ordem de 

encerramento a um movimento mais amplo, iniciado nas agitações estudantis. Cabendo a 

ressalva de que pode se tratar de um documento mal classificado, o que não parece ser o 

caso, esta é mais uma evidência no argumento aqui desenvolvido: as ações da PIDE em 

Lisboa incidiam com mais ênfase sobre a Casa conforme suas ações recaíam sobre aquele 

espaço. Com efeito, a geografia sempre desempenhou um papel limiar nas ações da CEI. 

Por fim, é preciso pontuar uma questão que não pode ser ignorada ao se tratar da 

CEI: por que, não obstante tantos embates, o regime manteve a associação em 

funcionamento durante vinte e um anos? A resposta mais contundente para esta pergunta 

vem da pena de um dos sócios. Ao ponderar sobre o tema, Carlos Ervedosa assevera que 

“a extinção da CEI viria revelar uma coisa que o Governo tinha necessidade de ocultar”, 

qual seja que os sócios progressistas – o diretor da Editorial ressalta em particular o caso 

dos sócios de Angola - “brancos, negros e mestiços já tinham chegado a uma conclusão: 

era preciso mudar e essa mudança passava pela independência dos territórios de 

origem”1291. Assim, a CEI constava na metrópole como uma evidência contrária sobre 

suposto o apoio das populações do ultramar à Portugal em um contexto de guerra, como 

propagandeava o regime. Seu percurso tecido a partir de territórios sobrepostos e histórias 

 
1288  GINZBURG, Carlo. “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”. Mitos, emblemas e sinais: 

morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 144. 

1289 Idem, p. 152. 
1290 ANTT, PIDE/DGS, SC, SR 3529/62, UI 3352, Pt. 24, fls. 10-11. 
1291 ERVEDOSA, Carlos. Era no tempo... Op. Cit, p. 139 
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entrelaçados terminava, não sem antes deixar uma mensagem: as ações dos sujeitos 

históricos provenientes de territórios subjugados, relegados às margens dos arquivos 

oficiais e menos merecedores da atenção dos historiadores, à sua própria escala, tornara-

se um inconveniente grande demais para ser suportado. O “outro lado do encontro 

colonial” demonstrava sua agência na história. 
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Considerações finais. O telhado 

 

 Por esta tese de doutoramento tratar de questões relativamente incipientes na 

historiografia contemporânea sobre o colonialismo português em África, um leque de 

possibilidades nas abordagens e temas foram pontuados no decorrer dos capítulos. Cabe 

também frisar que a exemplo dos últimos anos, o crescente número de publicações de 

relatos de memórias e autobiografias de antigos sócios da CEI, assim como a constituição 

de novos acervos e abertura à consulta pública de arquivos - ainda sob resguardo - poderão 

contribuir para diversificar as questões relativas à Casa e aos sócios de Angola, assim 

como desafiar para a formulação de novas abordagens para investigações futuras. 

 Esta, como toda pesquisa, leva a que o trabalho nos arquivos se componha de uma 

dimensão de busca e de encontro que podem volumosos, mitigados, inesperados e 

reveladores, na medida que apresentam dados, não raro negligenciáveis, ou mesmo 

ausentes. Afinal, o silêncio é parte substancial da colheita de encontros e a síntese 

escolhida se deu na construção dos três eixos que perpassaram, com diferentes ênfases, 

os capítulos desta tese.  

 O primeiro eixo de análise investigou a formação política e intelectual dos sócios 

de Angola na e partir da CEI. Trata-se do nível mais latente e elementar de uma pesquisa 

que se detém sobre sujeitos históricos definidos a partir da noção de “intelectuais”. Em 

parte, este exercício se enquadra naquilo que Jean-François Sirinelli caracterizou como o 

“fechar a lente, no sentido fotográfico do termo”1292, para designar eventos ligados ao 

engajamento dos intelectuais envolvendo papéis daquilo que o autor referenciou como 

testemunha, consciência e ator. Neste sentido, cabe assinalar o apoio de sócios de Angola 

da CEI ao Movimento da Unidade Democrática (MUD), ao MUD Juvenil (MUDJ) e ao 

Partido Comunista Português (PCP), em particular em fins da década de 1940 e no início 

da seguinte. Testemunhar, e em alguns casos, integrar, ainda que em diferentes níveis de 

organicidade, um movimento de massas da envergadura do MUD, capaz de mobilizar 

milhares de pessoas em torno de uma candidatura da oposição ao regime, foi um feito 

inédito na história do Estado Novo. Foi um marco no percurso destes indivíduos 

provenientes do espaço sob dominação colonial, uma vez que demonstrou a insatisfação 

de parte da população portuguesa com o establishment e colaborou para forjar uma visão 

 
1292 SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”.  RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 243.  
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mais sofisticada do xadrez político moldado pelas complexidades. A partir de vivências 

como estas, para os sócios de Angola da CEI que cumpriram um papel cimeiro nos 

movimentos de libertação, foi posto em evidência que o inimigo a ser combatido não era 

a população portuguesa, também ela subjugada às orientações políticas e econômicas 

vigentes, mas sim o próprio regime.  

 No que concerne aos sócios mais ativos da CEI, entre as experiências de formação 

política, é primordial considerar os percursos dos movimentos unitaristas fundados em 

Lisboa, com destaque para o Movimento Anticolonial (MAC), sediado a partir da capital 

portuguesa e contando clandestinamente com a associação como seu principal ponto de 

apoio. Sócios de Angola vinculados ao MAC se destacaram na associação entre 1958 e 

1960 ao proporem que as atividades da Casa deveriam estar orientadas para tratar do 

ultramar, a partir de um olhar anticolonial. Assim, sobretudo a partir da Seção de Estudos 

Ultramarinos (SEU) da Casa foi pautada uma percepção crítica da realidade social de 

África, e em particular, dos territórios sob dominação colonial portuguesa.  

Esta seção também foi um importante espaço de formação intelectual, contando 

com programa de estudos, seminários, palestras e aquisição de livros e periódicos para 

embasar as discussões dos sócios, como as atividades da Casa de caráter literário, a 

exemplos das tertúlias, saraus de poesia, palestras e debates. É fundamental distinguir 

ainda a Biblioteca da Casa como um espaço de formação intelectual, uma das raras seções 

que esteve em funcionamento ao longo de quase toda a história da associação. Suas 

prateleiras contavam com publicações de autores críticos ao regime, ou que apresentavam 

ideias e sensibilidades que se chocavam com os valores oficiais.  

No que diz respeito à formação política, cabe ainda ressaltar a participação dos 

sócios de Angola em protestos e greves estudantis, como as manifestações em torno do 

Decreto 40.900 (1956) e a Crise Acadêmica de 1962. Nesta síntese, ainda cabe referir que 

a própria Casa foi um importante espaço de formação política, tanto pelas reuniões, 

encontros de grupos e projetos políticos apresentados pelas gestões, quanto pela atuação 

dos sócios em seus foros, como as assembleias.  

 O segundo eixo se debruçou sobre a agência dos sócios de Angola na e a partir da 

Casa sobre a paisagem política e social do espaço metropolitano. Neste estudo, esta 

dinâmica se traduz a partir dos debates sobre a questão colonial instaurado no seio do 

MUD Juvenil com a apresentação das “XI Teses”, após os sócios da CEI que estiveram 

presentes no Festival Mundial da Juventude (Bucareste, 1953) se recusarem a desfilar 

pela delegação portuguesa. Também pode ser lida nesses termos a distribuição do panfleto 
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“Mensagem ao povo português”, que circulou nos correios com o carimbo de Coimbra, 

contradizendo explicitamente o regime, denunciando os desmandos do colonialismo 

português em África e conclamando os portugueses a não tomarem parte na guerra que 

se avizinhava.  

Também fazem parte desta leitura a agência de sócios de Angola da CEI na 

organização da maior operação de fuga clandestina de africanos em Portugal no século 

XX, a “Operação Angola”, além de um processo de articulação e organização de outras 

fugas menores a partir da Casa, não noticiadas pela imprensa nacional. Ainda que os 

exemplos não se esgotem no exposto, cabe conferir destaque a atuação da CEI na Reunião 

Inter Associações (RIA), disponibilizando suas dependências para sediar encontros, como 

equipamentos para a reprodução de panfletos durante a Crise Acadêmica de 1962, em um 

contexto no qual a repressão recaía ainda com mais força sobre as associações 

acadêmicas. As ações dos sócios de Angola que integravam a Seção Editorial na 

distribuição de Luuanda, de José Luandino Vieira, prisioneiro do Campo de Trabalho de 

Chão Bom (Tarrafal, Cabo Verde), e sua inscrição no Grande Prêmio de Novelística da 

Sociedade Portuguesa de Escritores (SPE), cuja atribuição desencadeou a maior onda 

repressiva do regime sobre intelectuais e casas editoriais até a altura, é mais uma mostra 

da agência dos sócios de Angola sobre a paisagem política e social da metrópole.  

Em relação ao terceiro eixo, aborda a agência dos sócios de Angola e da CEI em 

articulações políticas e intelectuais em escala transnacional e transcontinental, cabe 

referir as trocas do CEA com Alioune Diop, editor da Présence Africaine, as tramas em 

torno da obtenção de livros e periódicos para a Biblioteca da associação, assim como para 

a SEU além das buscas por bolsas de estudos para sócios junto a representantes 

diplomáticos.  Através de um cotejamento entre a documentação consultada no acervo da 

Associação Tchiweka de Documentação e cartas que também integram este acervo 

publicadas em Um amplo movimento... de Lúcio Lara1293, foram constatadas conexões 

que apontam um trânsito de informações, dados e referências bibliográficas remetidas por 

sócios de Angola para membros do MAC que se encontravam fora de Portugal, 

responsáveis por auxiliarem a embasar materiais de intervenção em foros internacionais. 

Através das articulações entre os sócios de Angola da CEI, o Movimento Popular de 

Libertação de Angola (MPLA) e a União Geral dos Estudantes da África Negra 

 
1293 LARA, Lúcio. Um amplo movimento... Itinerário do MPLA através de documentos e anotações de 

Lúcio Lara – Vol. I (até Fev. 1961). Luanda: Edição da Associação Tchiweka de Documentação (ATD), 

3ª. Edição (revista e ampliada), 2017. 
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(UGEAN), foram levadas aos foros internacionais estudantis denunciando a imposição 

da segunda comissão administrativa e a situação dos estudantes do espaço sob dominação 

colonial portuguesa na metrópole.  

Este último exemplo é especialmente notável porque coloca em evidência como a 

relação entre os sócios de Angola que assumiam posturas contrárias ao regime se 

apropriaram do espaço e das possibilidades de articulação que a CEI oferecia, consoante 

ao contexto que a associação atravessava. No artigo “Situation des étudiants nuars dans 

le monde”, publicado em 1953 na revista Présence Africaine por membros do núcleo 

clandestino do CEA - portanto durante o período de vigência da primeira comissão 

administrativa- a CEI é descrita como uma associação vinculada ao estado, que não 

deveria ser exaltada e não integrava os estudantes do espaço sob dominação colonial 

portuguesa1294. Entretanto, em janeiro de 1961, durante a segunda comissão 

administrativa, a UGEAN remete um comunicado às associações estudantis 

internacionais solicitando seu apoio para protestar contra a situação que a Casa 

atravessava. Neste documento, a CEI é descrita como “organização cultural dos nossos 

estudantes em Portugal, a única associação legal que os estudantes das colônias 

portuguesas possuíam em Portugal”1295. É notória a forma como a caracterização da 

associação mudou em um intervalo de aproximadamente oito anos. Esta mudança se 

explica em particular pela forma como os sócios, e sobretudo, os sócios de Angola, se 

apropriaram da Casa após o fim da primeira comissão administrativa, a partir de 

iniciativas que com maior ou menor acento, colocaram em relevo o espaço sob dominação 

colonial portuguesa em África, com uma leitura na contramão daquela apostolada pelo 

regime, de forma acentuada por meio do uma certa leitura do luso tropicalismo.  

Vale também acentuar o ritmo da renovação das gerações de sócios, marcado 

principalmente pelo período de permanência na metrópole, correspondendo aos anos de 

duração do curso elegido, ainda que alguns sócios permanecessem por mais tempo em 

Portugal e continuassem a frequentar a CEI.  Fato é que a geração que ingressou na Casa 

após o fim da primeira comissão administrativa – portanto, a partir de 1957 – não tenha 

vivenciado com o mesmo peso a marca da identificação da Casa como um projeto 

 
1294 DES ÉTUDIANTS D’AFRIQUE PORTUGAISE. “Situation des étudiants noirs dans le monde”. In: 

Présence Africaine, no. 14, 1953, p. 237-238. A questão foi tratada no Capítulo 2. 

1295 A situação é abordada no Capítulo 5. Tradução livre do original em francês, reproduzido no referido 

Capítulo. Cf.: ATD, d922. “Circular da UGEAN (ass. Luís d'Almeida e Horta) sobre instauração comissão 

administrativa na CEI, acompanhada duma Mensagem da UGEAN ao Povo português” - policopiada, em 

francês, 4 pp. 
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acalantado pelo regime como aqueles que ingressaram na década de 1940 e início da 

década seguinte. Por isso, os projetos, questões, possibilidades e limites das diferentes 

gerações de sócios na CEI só podem ser compreendidos à luz do contexto político vigente, 

levando em conta o significado que a associação assumiu para o regime no período em 

questão. 

Este ponto conduz a pensar nas formas como a repressão, exercida através da 

PIDE, recaiu sobre a Casa. Ainda que os temas e questões apresentados caminhem para 

além da relação da associação com o regime, é fato que essa ambivalência – por vezes, 

quase paradoxal - marcou os ritmos da história da associação, da fundação ao seu 

encerramento compulsório. Em relação à repressão, o conjunto desta tese demonstra que 

ela foi mais acentuada conforme a PIDE constatava no interior da CEI atividades 

identificadas com seus alvos em Lisboa. A instauração da longa primeira comissão 

administrativa vem na esteira da percepção de que o MUD granjeara a simpatia e em 

alguns casos, a adesão, de sócios da CEI. O cerco da PIDE se fecha sobre a CEI após a 

intensa participação da associação na Crise Acadêmica de 1962, quando esta havia se 

alastrado para além do perímetro da capital portuguesa e do espaço estudantil, envolvendo 

outras cidades com estabelecimentos de ensino superior, além de   se somar às 

manifestações de trabalhadores no 1º. de maio. Também foi considerado que, após a Crise 

Acadêmica de 1962, a PIDE passou por um remanejamento interno de pessoal, o que 

parece ter corroborado para reforçar as investidas contra a CEI.  

Entretanto, o olhar da PIDE sobre a CEI em Lisboa não pode ser tomado como a 

percepção do regime sobre a associação. Após a eclosão da guerra em Angola, o Gabinete 

de Negócios Políticos (GNP), órgão vinculado ao Ministério do Ultramar, passou a estar 

atento à dinâmica da Casa, solicitando informações à PIDE e observando de perto as 

atividades da associação. Pelo que foi possível constatar no acervo da PIDE no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, o escritório da PIDE em Angola, estava atento aos contatos 

e trocas entre a CEI e os movimentos culturais e políticos de caráter anticolonial e 

nacionalista em Angola e os reportava à sede da PIDE. Entretanto, a partir daí a 

informação parecia não surtir maiores desdobramentos práticos, diferente do que 

acontecia quando se tratava de conexões com a oposição, sobretudo com o PCP, na 

metrópole. Aliás, através da interceptação de correspondências e de relatos de 

informantes, em 1960, a própria PIDE em Lisboa ficou ciente de que a CEI estava em 

contato com o MPLA e era um espaço de distribuição de propaganda do movimento, 

porém, esta informação não teve repercussão concreta. Estes dados corroboram a hipótese 
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desenvolvida de que a geografia também operou um papel ambivalente: ao passo que em 

fins da década de 1950 os sócios de Angola tinham mitigado contato com os incipientes 

movimentos culturais e políticos de caráter nacionalista que se organizavam em sua terra 

natal, suas iniciativas de articulação por certo teriam sido mais duramente reprimidas se 

estivessem localizados em Angola. Esta hipótese poderá ser confirmada por pesquisas 

futuras quando o acervo locado no Arquivo Histórico Ultramarino da Procuradoria dos 

Estudantes Ultramarinos, órgão criado pelo governo para cuidar de assuntos relativos aos 

estudantes estabelecidos na metrópole, estiver aberto à consulta pública1296.  

Em comum, os três eixos que conduziram esta tese comportam algumas 

características. Em todos eles, estão presentes as noções de itinerância, referente aos 

trânsitos e trocas, assim como a de mediação - e, atrelada a ela, a de criação - além 

construção de redes de apoio, todas elas articuladas na e partir da CEI. Estas itinerâncias 

se constituíram a partir de trocas materiais como livros, periódicos e impressos, acessados 

nas prateleiras da Biblioteca; nas obras da Coleção Autores Ultramarinos e antologias 

produzidas pela Seção Editorial; e no trânsito de livros e panfletos clandestinos 

intercambiados nas dependências da Casa ou através dos contatos por ela promovidos. 

Foi por meio das redes alinhavadas que se fez possível a aquisição de livros e periódicos 

clandestinos nas livrarias de Lisboa e mesmo fora de Portugal, assim como a indicação 

da Tipografia Minerva, responsável pela impressão da Coleção Autores Ultramarinos. 

Sobretudo a partir da década de 1950 e no início da seguinte, as redes tecidas entre 

sócios de Angola da CEI e jovens escritores desta província, fomentadas pelas trocas de 

correspondências e viagens, foram responsáveis pelas itinerâncias de manuscritos entre 

Lisboa e Luanda, publicados no Boletim Mensagem, nas antologias da CEI e na Coleção 

Autores Ultramarinos, assim como no periódico Mensagem – A Voz dos Naturais de 

Angola. Neste último, sócios da CEI atuaram como mediadores e criadores, como 

tradutores da realidade social do seu local de origem ao se valerem de leituras, 

conhecimentos e ferramentas adquiridas na metrópole para proporem uma leitura à 

contrapelo daquela fomentada pelo regime sobre Angola.  

Marcadamente a partir da década de 1950, este sentido era partilhado nas 

publicações lançadas pelos sócios a partir da CEI (na maior parte das publicações autorais 

do Boletim Mensagem, nas antologias e na Coleção Autores Ultramarinos), que operavam 

 
1296 Apesar dos esforços empreendidos durante a realização desta tese, não foi possível acessar esta 

documentação. 
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como veículos mediadores dos olhares dissonantes acerca da realidade colonial/ 

ultramarina, tendo como seus principais autores os sócios da Casa.  

A história da associação foi marcada por atividades como saraus poéticos, 

tertúlias, conferências, palestras, seminários, debates e assembleias, além de bailes e 

jantares dançantes. Estas iniciativas auxiliam a dimensionar os trânsitos de ideias, fossem 

elas sobre temas de caráter político ou intelectual, ou vindas das trocas de experiências 

entre os sócios acerca dos seus territórios de proveniência e suas vivências no espaço 

metropolitano. Boa parte destas atividades era aberta também àqueles que não eram 

sócios da Casa, ou seja, ao público metropolitano. Assim, estes eventos constituíram 

importantes espaços de mediação cultural afinados com os projetos levados à cabo pela 

associação. A constituição e disponibilização do acervo da Biblioteca à consulta dos 

sócios, cujo mapeamento inédito foi apresentado nesta tese, também é um importante 

exemplo de mediação cultural operado no interior da Casa.  

Em relação às itinerâncias de pessoas, cabe retomar um dado ignorado pela 

historiografia, mas referenciado nesta tese: a CEI foi um espaço de trânsito de intelectuais 

portugueses - e de alguns estrangeiros – tidos como desafetos pelo regime em decorrência 

dos seus vínculos com a oposição ou por adotarem valores que não se coadunavam com 

os estabelecidos pelo governo português. Intelectuais de Angola que possuíam relações 

orgânicas com movimentos políticos e culturais de caráter nacionalista e anticolonial, em 

decorrência de seus contatos com os sócios desta província, tinham a Casa como um lugar 

de referência na metrópole. Nos dois casos, os sócios da CEI promoveram palestras e 

conferências com estes intelectuais e, em particular no caso dos de Angola, a associação 

foi um espaço de acolhida na metrópole, tal como faziam os sócios. Esta afirmação nos 

leva ao traço mais elementar da itinerância de pessoas na Casa: a maior parte dos seus 

sócios mais ativos em Lisboa se estabelecera ali para cursar a universidade, o que 

costumava indicar que a sua presença no espaço metropolitano era transitória. Além deste 

dado, o ritmo da repressão e o acirramento dos embates após o desencadeamento da 

guerra colonial em Angola, por vezes fizeram com que o período de permanência em 

Portugal fosse abreviado. 

Não obstante esta característica, os sócios de Angola da CEI articularam redes 

com outros indivíduos de seu local de origem que contribuíram para facilitar a itinerância 

de impressos marcadamente entre Lisboa e Luanda, como aconteceu com os marítimos; 

que os colocaram em contato com leituras e debates políticos e intelectuais que diziam 

respeito às posturas da oposição e da esquerda em Portugal, como aconteceu com o MUDJ 
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e com o PCP, sendo que este último ainda colaborou com fugas ocorridas entre 1961 e 

1962. Cabe salientar que estas redes foram uma via de mão dupla, uma vez que ambos 

também contaram com militantes com notável atuação na Casa. 

As redes tecidas através do Movimento de Estudantes Angolanos (MEA) entre 

sócios de Angola da CEI e estudantes protestantes daquela província que se encontravam 

na metrópole, se mostraram fundamentais para integrá-los na Operação Angola, enquanto 

as articulações com a UGEAN foram importantes para a obtenção de bolsas de estudo, 

após terem deixado o território português. Em relação aos movimentos de libertação e aos 

movimentos unitaristas, nomeadamente o MPLA e o MAC, tratou-se de redes 

estabelecidas com antigos sócios da Casa, portanto entre diferentes gerações que 

passaram pela associação. Estas redes integraram sócios da CEI aos dois movimentos, 

colaboraram para pautar temas e questões relativos a uma leitura anticolonial e 

nacionalista relacionada à solidariedade afro-asiática, além de facilitarem trocas de 

impressos clandestinos. Afinal, a própria Casa foi uma rede de apoio para os sócios de 

Angola na metrópole, importante para aqueles que dispunham de menos recursos e 

contatos em Lisboa, servindo como espaço de assistência e integração. 

Enfim, a CEI foi predominantemente um espaço histórico onde se construíram 

processos de interdependência de experiências comuns e de formação de vínculos entre 

uma pluralidade de sujeitos e subjetividades, objetos e objetividades, apresentando uma 

convergência de propósitos (por vezes fluida e fragmentária) em relação à emancipação, 

a igualdade e a liberdade.  
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Anexos 

 

Relação de sócios da CEI remetida pelo Diretor da Seção de Estudos Ultramarinos 

para o pedido de frequência à Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa1297 

 

 

Nome 

Número de 

sócio 

Local de 

proveniência  

José Miguel N. Jerónimo 251 Moçambique 

Carlos César Machado 268 Angola 

Emílio Pereira Guedes 484 Angola 

Fernando Lyra F. e Sousa 104 Moçambique 

José Joaquim Caldas Duque 305 Portugal 

António Alves Tomás Medeiros 136 São Tomé 

Luís António D. Polanah 806 Moçambique 

Paulo Teixeira Jorge 61 Angola 

Luís Soares Barreto 650 Moçambique 

Hélder Brigido Martins 110 Moçambique 

Fernando Reis Ganhão 232 Moçambique 

Carlos Nascimento Ervedosa 58 Angola 

Rui Quartim Costa 840 Moçambique 

Luís Gonzaga F. Lambo 625 Angola 

Jayme de Sousa Menezes 566 Angola 

Mário Ferreira Querido 75 Portugal 

Joaquim José Salústio 178 Angola 

Percy Carlos Freudenthal 778 Angola 

Benjamin L. A. Fernandes 821 Moçambique 

Irineu Silva F. Cruz 621 Portugal 

Alberto Carmo B. Ribeiro 716 Angola 

 
1297

 Os nomes constam em: FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.001. A identificação dos locais de 

proveniência foi extraída de: “Listagens dos associados da Casa dos Estudantes do Império, existentes na 

Torre do Tombo, em Lisboa”. Consultado em 30/08/2016. Disponível em: http://www.uccla.pt/listagem-

dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
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Daniel Abílio Almada 591 Cabo Verde 

José Sonnenberg Fernandes 70 Angola 

Fernando Costa Andrade 185 Angola 

Helena Teixeira 190 Portugal 

Ilídio Rosário S. Moreira 264 Moçambique 

Angela Loureiro E. Guimarães 205 Moçambique 

Arnaldo Moreira Santos 861 Portugal  

Luís Filipe Pereira 222 Moçambique 

Luís Sestelo Moreira 296 Moçambique 

Eurico Vasques Semião 788 Angola 

Luís Carlos V. Carvalho 867 Portugal 

José Augusto P. Pires 902 (Não consta) 

Alberto Jesus Passos 695 Angola 

Victor Manuel Santiago Duarte 476 Angola 

Eugénio Altamira Vaz 135 Moçambique 

Carlos Pestana Heineken 107 Angola 
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Pedido de aquisição de livros e revistas solicitados pela SEU à Livraria Morais 

(1960)1298 

 

 

Título  Autoria Edição 

Ultimo fascículo do teatro moderno (sem identificação) 

(sem 

identificação) 

Princípios de Geografia Humana Vidal de la Blache 

(sem 

identificação) 

Introdução ao estudo da economia de Moçambique (sem identificação) 

(sem 

identificação) 

La Philosophie Bantoue R. P. Tempels P.A. 

Histoire de la civilization africaine Leo Frobenius Gallimard 

L'an V de la révolution algérienne Frantz Fanon 

François 

Maspero 

Psychologie de la colonisation O. Monnonni 

Paul 

Hartmann 

Contribution à 1o. étude du mouvement cooperatif em Afrique 

Noire Mamadou Dia 

Présence 

Africaine 

Présence Africaine (VIII; IX; X); (XIV; XV) Présence Africaine 

Présence 

Africaine 

Présence Africaine - Congrès International des Écrivains et 

Artistes Noires (Roma, 1959) Présence Africaine 

Présence 

Africaine 

L'Afrique dan l'ouevre de Castro Soromenho 

Roger Bastide; Pierre 

Jean Oswald 

Livros 

Horizonte 

Le concept de race Unesco Unesco 

Race et biologie Unesco Unesco 

Race et civilisation Unesco Unesco 

Race et histoire Unesco Unesco 

Race et psychologie Unesco Unesco 

Les pays sous-développés Yves Lacoste 

(sem 

identificação) 

La Chine Populaire Q.S.J, 840 

(sem 

identificação) 

Q.S.J. - Que sais-je?     

P.A. - Présence Africaine     

 

 

 
1298 FMS/ACEI; Pasta 11121, no. 003.003. 
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Relação completa dos números da Mensagem – Boletim da Casa dos 

Estudantes do Império (1948-1964)1299 

 

Circular Mensagem - no. 4,5,6 - Outubro-

Novembro-Dezembro - 1948         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Excerto da palestra Restauração de Angola 

Ensaio - 

Palestra 

António Neto 

(António Agostinho 

Neto) Angola pp. 1-4 

Momento Poema 

Rui de Siqueira 

Nazaré Moçambique p. 5 

O que é S. Tomé Poema Alexandre Dáskalos Angola pp. 5-6 

Poema VI  Poema  António de Navarro Moçambique p. 7 

Beijo de mulher I Poema 

Joaquim Pegado 

Cardoso Moçambique p.8 

Beijo de mulher II Poema 

Joaquim Pegado 

Cardoso Moçambique p. 9 

Os mortos perguntam  Poema 

António Neto 

(António Raul 

Simões Neto) Angola pp. 10-11 

Surge et ambula Poema 

Orlando 

d'Albuquerque Moçambique p. 11 

Angústia Poema Heliodoro Guitana Moçambique p. 12 

Crespúsculo Tropical Poema 

Victor Hugo de 

Morais 

(Sem 

identificação 

nos registros) p. 13 

Noticiário da Direcção dos Serviços de Cultura Informe (Sem autor)  

(Sem 

nacionalidade) pp. 14-16 

Esboço Poema Heliodoro Guitana Moçambicana pp. 16-17 

Há vinte anos que morreram Eugénio Tavares e 

Januário Leite, dois grande poetas de Cabo Verde Memória 

Orlando 

d'Albuquerque Moçambicana p. 18 

Notícias desportivas Informe (Sem autor)  

(Sem 

nacionalidade) p. 19 

 
1299 Elaborado a partir do levantamento integral de todos os números para os fins desta pesquisa. Foram 

estabelecidas as identificações por local de proveniência e gênero do texto. A identificação dos locais de 

proveniência foi extraída principalmente de: “Listagens dos associados da Casa dos Estudantes do Império, 

existentes na Torre do Tombo, em Lisboa”. Consultado em 30/08/2016. Disponível em: 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-

tombo-em-lisboa .Ou através de buscas em outros acervos variados. 

http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa
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Nota da Secção de Cabo Verde Informe (Sem autor)  

(Sem 

nacionalidade) p. 19 

Resumo dos Balancetes do 3o.Trimestre de 1948 

Finanças 

da CEI (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 20 
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Circular Mensagem - no. 2 - 

Setembro - 1948         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

(Sem título) Apresentação/Editorial (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) pp. 1-2 

Vertigem Poema Fernando Bettencout Moçambique p. 2 

Ode Quinta Poema Fernando Bettencout Moçambique p. 3 

Excursão a Coimbra Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) pp. 3-4 

Serviços de Assistência Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4 

Antologia colonial 

Ensaio - Ciências 

Humanas e Sociais 

Jaime Batalha Reis 

(reprodução de fragmento) Portugal pp. 5-6 

Departamento Desportivo Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 7 

Resumo dos Balancetes do 

3o.Trimestre de 1948 Finanças da CEI (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 8 
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Mensagem Angolana - 

(Secção de Angola)- Ano 

Tricentenário da 

Restauração de Angola - 

outubro de 1948       

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência 

Figuras da História Angolana 

- Salvador Correia de Sá 

Ensaio - Ciências Humanas e 

Sociais - Reprodução Capitão Gastão Sousa Dias Cabo Verde 

Os intuitos do Infante 

Ensaio - Ciências Humanas e 

Sociais Irisalva Nunes Moita Angola 

Com sinceridade... 

Ensaio e depoimento - Ciências 

Humanas e Sociais António Raul Neto Angola 

A minha saudação Manifestação de apoio 

Dr. Banha da Silva (Leonel 

Pedro Banha da Silva) Portugal 

Filha de Branco Conto Lília da Fonseca Angola 

De Longe Poema Alda Lara Angola 

Higiene das férias (intróito) Artigo de opinião - Educação 

Dr. Cruz Malpique (Manuel 

da Cruz Malpique) Portugal 

(Publicidade) (Publicidade) 

Companhia Nacional de 

Navegação Portugual 

Breves considerações sobre o 

mestiço 

Ensaio - Ciências Humanas e 

Sociais 

M. F. M. Seabra de Azevedo 

(Manuel Seabra de Azevedo) Portugual 

Companheiros Poema Alexandre Dáskalos Angola 

África, fonte de uma nova arte 

Ensaio - Ciências Humanas e 

Sociais Geraldo Bessa Victor Angola 

(Publicidade) (Publicidade) Diamang Angola 

Pela sua atuação no campo e 

assistência, cultural e 

desportivo Informe Ângelo Dias Angola 

(Publicidade) (Publicidade) 

Dantas, Valadas & C. L. 

Farmacêuticos Angola 

Jogos Florais Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) 

Voz de Angola (Soneto do 

colono) Poema (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) 

(Publicidade) (Publicidade) Banco de Angola Angola 

(Publicidade) (Publicidade) 

Algodoeira do Sul do Save 

Limitada Portugual 

(Publicidade) (Publicidade) 

Sociedade Luso-Africana 

Limitada Portugual 
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Angola-Brasil 

Ensaio - Ciências Humanas e 

Sociais Alfredo Diogo Júnior Portugual 

O problema da filiação 

ilegítima nos diferentes países 

Ensaio - Ciências Humanas e 

Sociais - Fragmento de 

dissertação Ângelo Dias Angola 

(Publicidade) (Publicidade) 

Companhia de Assucar de 

Angola Angola 

(Publicidade) (Publicidade) Madeira &Marques Lda. Angola 

(Publicidade) (Publicidade) 

Foto-Sport Serra&Marques 

Lda. Angola 

(Publicidade) (Publicidade) Carvalho & Freitas Lda. Angola 

(Publicidade) (Publicidade) Lima & Gamal Lda. São Tomé 

(Publicidade) (Publicidade) Artur Fernandes& Ca. Lda. Angola 

(Publicidade) (Publicidade) Mampeza Lda. Angola 

(Publicidade) (Publicidade) M. Seabra d'Azevedo Angola 

(Publicidade) (Publicidade) 

Antonio do Nascimento 

Marques Limitada 

Angola - 

Portugal 

Os nossos colaboradores Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) 

Esta mensagem... Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) 
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Circular Mensagem - no. 4,5,6 - Outubro-

Novembro-Dezembro - 1948         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Excerto da palestra Restauração de Angola 

Ensaio - 

Palestra 

António Neto 

(António Agostinho 

Neto) Angola pp. 1-4 

Momento Poema 

Rui de Siqueira 

Nazaré Moçambique p. 5 

O que é S. Tomé Poema Alexandre Dáskalos Angola pp. 5-6 

Poema VI  Poema  António de Navarro Moçambique p. 7 

Beijo de mulher I Poema 

Joaquim Pegado 

Cardoso Moçambique p.8 

Beijo de mulher II Poema 

Joaquim Pegado 

Cardoso Moçambique p. 9 

Os mortos perguntam  Poema 

António Neto 

(António Raul 

Simões Neto) Angola pp. 10-11 

Surge et ambula Poema 

Orlando 

d'Albuquerque Moçambique p. 11 

Angústia Poema Heliodoro Guitana Moçambique p. 12 

Crespúsculo Tropical Poema 

Victor Hugo de 

Morais 

(Sem 

identificação 

nos registros) p. 13 

Noticiário da Direcção dos Serviços de Cultura Informe (Sem autor)  

(Sem 

nacionalidade) pp. 14-16 

Esboço Poema Heliodoro Guitana Moçambicana pp. 16-17 

Há vinte anos que morreram Eugénio Tavares e 

Januário Leite, dois grande poetas de Cabo Verde Memória 

Orlando 

d'Albuquerque Moçambicana p. 18 

Notícias desportivas Informe (Sem autor)  

(Sem 

nacionalidade) p. 19 

Nota da Secção de Cabo Verde Informe (Sem autor)  

(Sem 

nacionalidade) p. 19 

Resumo dos Balancetes do 3o.Trimestre de 1948 

Finanças 

da CEI (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 20 
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Circular 

Mensagem - no. 7 - 

Janeiro - 1949         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Cabo Verde por 

dentro (I) 

Ensaio - Ciências Humanas e 

Sociais Jorge Ribeiro Cabo Verde pp. 2-5 

Momento Poema Rui Nazaré Moçambique p. 5 

Poema Poema 

Visamar (Amílcar 

Cabral) Guiné pp. 6-7 

Comentários Resenha crítica Amílcar Cabral Guiné pp. 7-9 

Estiagem Poema Aguinaldo Fonseca Cabo Verde pp. 9-10 

Poema - Rosa 

Negra Poema Amílcar Cabral Guiné p. 11 

Luares de África Prosa poética Alda do Espírito Santo São Tomé pp. 12-13 

Que importa? Poema Marilisa Angola p. 14 

Buscando o rumo Poema Alexandre Dáskalos Angola pp. 15-16 

Actividades da CEI  Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) pp. 17-19 
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Circular 

Mensagem - 

no. 8, 9, 10 - 

Fevereiro, 

Março, Abril 

– 1949         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Chamada Apresentação/Editorial Rui Nazaré Moçambique pp. 2-3 

Momento Poema Vitor Evaristo Moçambique p. 3 

Escultura Poema Vitor Matos Moçambique p. 4 

Rumo Poema Alda Lara Angola p. 5 

Partida Conto Vitor Evaristo Moçambique pp. 6-8 

Teatro Poema Orlando de Albuquerque Moçambique p. 8 

Porto ao longe Poema Fernando Bettencourt Moçambique p. 9 

Espera Canção 

"Transcrição do "Mundo Gráfico", número 

especial dedicado À Vitória das Nações  

Unidas".   pp. 9-10 

Reparos Informe Luís de Oliveira e Castro Moçambique p. 11 

Actividades da 

CEI - Da 

Biblioteca Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) pp. 12-13 
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Circular Mensagem - no. 11 - maio a 

dezembro- 1949         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Cabo Verde por dentro (II) - Da 

condição social do trabalhador 

caboverdeano 

Ensaio - Ciências 

Humanas e 

Sociais Jorge Ribeiro Cabo Verde pp. 2-5 

Pulso Poema 

António Neto 

(António Agostinho 

Neto) Angola p. 5 

Momento Poema Rui Nazaré Moçambique p. 6 

Sonata - quase uma fantasia Conto Luís Ribeiro Moçambique p. 7-10 

Poema Poema Alexandre Dáskalos Angola p. 11 

Carta para longe Carta Amílcar Cabral Guiné p. 12 

Hoje e amanhã Crônica 

Arlindo António* 

(Amílcar Cabral) Guiné pp. 12-15 

Poema Poema Amílcar Cabral Guiné p. 16 

Quadro de fundo Crônica Ramos Lopes 

(Sem 

identificação 

nos registros) pp. 17-19 

Soneto Poema Marilisa Angola pp. 19 

Comentários Artigo de opinião Amílcar Cabral Guiné pp. 20-23 

Afonso, o quiôco Poema Almeida Santos Angola p. 24 

Ilhas  Poema Gabriel Mariano Cabo Verde pp. 25-26 

Nebulose Crônica Vitor Evaristo Moçambique p. 27 

Poema Poema 

António Neto 

(António Raul 

Simões Neto) Angola p. 28 
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Circular Mensagem - no. 12 - 

Janeiro a Julho - 1951         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

(Sem titulo) Apresentação/Editorial (Sem autor)  

(Sem 

Nacionalidade) p. 2 

Literatura Negra e seus 

Problemas 

Ensaio  - Estudo 

Literário Mario Pinto de Andrade Angola pp. 3-5 

A decadência na poesia (I) 

Ensaio  - Estudo 

Literário 

António Neto (António 

Agostinho Neto) Angola pp. 6-10 

Comunicado Informe 

Direcção dos Serviços de 

Intercâmbio 

(Sem 

Nacionalidade) p. 11 

Dor de consciência Conto Luís Almeida Cabral Guiné pp. 12-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



486 

 

Separata da Mensagem 

dedicada aos poetas de 

Moçambique - 1951         

Título Natureza Autor 

Local de 

Proveniência Extensão 

Antes de mais... Duas palavras Apresentação 

Orlando de Albuquerque e 

Vitor Evaristo Moçambique pp. 2-3 

Canto de Amor Poema Henry Junod (recolha) Moçambique p. 4 

Sexto Movimento de um Msaho 

de Catíni Poema Hugh Tracy (recolha) Moçambique p. 4 

Décimo Movimento do mesmo 

Msaho Poema Hugh Tracy (recolha) Moçambique p. 5 

Oitavo Movimento deoutro 

Msaho de Catíni Poema Hugh Tracy (recolha) Moçambique p. 5 

Estâncias 23 a 24 Poema (Autor Desconhecido) 

(Sem local de 

Proveniência) p. 6 

Ao longe, a vida Poema Alberto Lacerda Moçambique p. 7 

Princípio Poema Alberto Lacerda Moçambique p. 7 

Poema Poema Alberto Parente Moçambique p. 8 

Música da noite Poema Alberto Parente Moçambique p. 8 

Se... Poema Ana Pereira do Nascimento Moçambique p. 9 

Encruzilhada Poema António Rosado Moçambique p. 10 

Poema de amor Poema Domingos Azevedo Moçambique p. 11 

(Sem título) Poema Domingos Azevedo Moçambique p. 11 

A sede da fonte Poema Fernando Bettencourt Moçambique p. 12 

Pequenina fonte Poema Fernando Bettencourt Moçambique p. 12 

Evocação Poema Fonseca Amaral Moçambique p. 13-14 

Entardecer moçambicano Poema José Mathias Ferreira Júnior Moçambique p. 15-16 

Tumulto Poema Manuel Aranda Moçambique p. 17 

Á minha irmã N. S. Marília 

Santos Poema Marília Santos Moçambique p. 18-19 

Poema Poema Mário Vieira Moçambique p. 20 

Samba Poema Noémia de Sousa Moçambique p. 21-22 

Solidão Poema Nuno Pessoa Moçambique p. 23 

Magia de Quissange Poema Orlando de Albuquerque Moçambique p. 24 

Quando às vezes saio contigo... Poema Orlando de Albuquerque Moçambique p. 25 

Instante Poema Orlando Mendes Moçambique p. 26 
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Três poemas Poema Papiniano Carlos Moçambique p. 27 

Manhã Poema Papiniano Carlos Moçambique p. 27 

Epitáfio Poema Papiniano Carlos Moçambique p. 28 

Quenguelequezé Poema Rui de Noronha Moçambique pp. 29-31 

Maré Poema Saraiva Batarda Moçambique p. 32 

África! Poema Teófilo Ferreira Moçambique pp. 33-34 

Godido Poema Vera Micaia Moçambique pp. 35-36 

Esperança Poema Vítor Evaristo Moçambique p. 37 

O mundo parou Poema Vítor Evaristo Moçambique p. 38 

Nocturno Poema Vítor Evaristo Moçambique p. 38 

A Rui de Noronha Poema Vítor Matos Moçambique pp. 39-40 

Ao fundo das horas Poema Vítor Matos Moçambique p. 40 

Variante duma canção de amor Poema 

Augusto dos Santos 

Abranches Moçambique p. 41-42 

(Sem título) Poema António Navarro Moçambique p. 43-44 

Surge et ambula Poema Orlando de Albuquerque Moçambique p. 45 

Nota final Informe 

Orlando de Albuquerque e 

Vitor Evaristo Moçambique p. 45 
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Circular Mensagem - no. 

13 - Janeiro - 1952         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Dos Estatutos 

Estatuto da CEI 

(trecho) (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) pp. 2-3 

Apelo a colaboração Apresentação/Editorial (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4 

"Cultura e humanidades" 

Ensaio - Ciências 

Humanas e Sociais (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) pp. 5-10 

A Defesa da Terra Ensaio - Agronomia Amílcar Cabral Guiné pp. 11-13 

A literatura negra e os seus 

problemas (II) 

Ensaio  - Estudo 

Literário Mario Pinto de Andrade Angola pp. 14-17 

1619 Poema Francisco José Tenreiro São Tomé p. 18 

Crítica literária - "Uma voz 

na estrada" Resenha 

António Neto (António 

Raul Simões Neto) Angola pp. 19-21 

Momento Poema Orlando da Costa Moçambique p. 21 

Vertente Poema Orlando da Costa Moçambique p. 22 

Legenda Poema Orlando da Costa Moçambique p. 23 

As vozes Contíguas Poema Orlando da Costa Moçambique p. 23 

Horas prometida Poema Orlando da Costa Moçambique p. 23 

Canção do petit matin Poema Orlando da Costa Moçambique p. 24 

Noticiário da CEI Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 25 

Secções - Notícias da 

secção de Angola Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 26 

Um serão cultural e 

recreativo Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) pp. 27-29 

Balancete do mês de 

dezembro de 1951 Finanças (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 30 

Balancete do mês de 

janeiro de 1952 Finanças (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 31 

Notícias da secção de 

Moçambique Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 32 

Notícias da secção de Cabo 

Verde Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) pp. 33-34 

Aviso aos sócios Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) pp. 35 
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Relatório e contas da Direcção 

Março-Outubro de 1957 - 

Parecer do conselho Fiscal         

Título Natureza Autor Nacionalidade Extensão 

Corpos Directivos Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4 

Introdução Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4-18 

Relatório e contas da Secção de 

Auxílio e Camaradagem 

Informe e 

Finanças (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 18-20 

Relatório da Secção de Auxílio e 

Informação Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 21-24 

Relatório da secção do Boletim Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 24 

Balancete do razão do mês de 

outubro Finanças (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 25 

Parecer do Conselho Fiscal Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 26-29 

(Sem título) Informe 

A Direcção/Comissão administrativa 

de 1952/1957 - Fevereiro 

(Sem 

nacionalidade) p. 30 

Missão da Casa dos Estudantes do 

Império Carta Marques Mano de Mesquita Angola p. 31-32 

Assembleias Gerais Ordinárias Informe Carlos Ervedosa Angola p. 32 

Noticiário Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 33 
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Boletim Mensagem - ano I - 

no. 2- 1958         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

(Sem título) Editorial "A Direcção" 

(Sem 

nacionalidade) p. 3 

Assembleias Gerais Informe Eduardo Araujo Cabo Verde p. 4-5 

Programa da Direção Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 5-12 

Do Boletim Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 13-14 

Bases do orçamento do ano 

corrente Finanças (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 14-16 

O que é o conselho fiscal da 

CEI Informe 

Alberto Maria Rodrigues da 

Silva Macau p. 17-18 

Assembleia Geral Informe José Eduardo de F. Araújo Cabo Verde p. 18-20 

Noticiário Interno Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 20-24 

Subsídios Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 24 

Noticiário Externo Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 24-25 
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Boletim Mensagem - ano I - 

no. 3- 1958         

Direcção: Inácia de Oliveira         

Título Natureza Autor 

Local de 

Proveniência Extensão 

Pórtico Apresentação (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4 

Sem título 

Artigo de 

opinião Manuel Rodrigues Boal Angola p. 4-5 

O meu ponto de vista 

Artigo de 

opinião A. Tomás Medeiros São Tomé p. 5-7 

Assembleia Geral Ensaio José Eduardo de F. Araújo Cabo Verde p. 7-9 

A ilha, o luar e a solidão Poema Aguinaldo Fonseca Cabo Verde p. 10 

Como se faz um Boletim Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 11-12 

Canções dos rapazes da Ilha Poema Aguinaldo Fonseca Cabo Verde p. 13 

Pequena história da Casa dos 

Estudantes do Império Ensaio 

V. Benedito Gomes (Vasco Benedito 

Gomes) 

Índia 

Portuguesa p. 14-16 

Últimas notícias Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 17-19 

Sorria um pouco... Sátira (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 19 

Sobre as passagens das férias Ensaio Helmar Angola p. 20-21 

O Sócio Agá, conversa com o 

Sócio Jota Sátira 

Africano Paiva (pseudônimo de 

Francisco Fernando Costa Andrade) Angola p. 21-22 

Noticiário Interno Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 22-26 

Canção para Luanda Poema José Graça (José Luandino Vieira) Angola p. 27-29 
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Boletim Mensagem - ano I - 

no. 4- 1958         

Direcção: Inácia de 

Oliveira         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Nota de abertura Informe Inácia de Oliveira Angola p. 4 

Estiagem Poema Aguinaldo Fonseca  Cabo Verde p. 5 

Pequena história da Casa dos 

Estudantes do Império Ensaio 

V. Benedito Gomes (Vasco Benedito 

Gomes) Índia Portuguesa p. 6 - 8 

Assembleia Geral Ensaio José Eduardo de F. Araújo Cabo Verde p. 8 - 12 

O Sócio Agá, conversa com 

o Sócio Jota Sátira 

Africano Paiva (pseudônimo de 

Francisco Fernando Costa Andrade) Angola p. 13 

O Sonho de um Homem 

Ridículo Conto F. M. Dostoievsky Rússia p. 14 

Apologia da verdade Ensaio Inácia de Oliveira Angola p. 14-16 

Calema Conto 

Nando Angola (pseudônimo de 

Francisco Fernando Costa Andrade) Angola p. 16-19 

Efemérides 

Nota 

biográfica Serge Moreux  França p. 20 

Identidade Poema Aguinaldo Fonseca  Cabo Verde p. 21 

Noite de inverno   E. Sibony 

(Sem 

identificação nos 

registros) p.22-23 

Noticiário interno Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 24-27 

(Sem título) Poema António Nobre Cabo Verde p. 27 

Formas de expressão 

angolana Ensaio Padre Carlos Estermann França p. 28 

Noticiário Externo Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 29-30 

Estrela pequenina Poema Mauricio Gomes Angola p. 30-31 
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Boletim Mensagem - 

ano I - no. 5- 1958         

Direcção: Inácia de 

Oliveira         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

A entrevista do mês Entrevista 

Inácia de Oliveira (entrevistadora) / Manuel 

Gardett Correia (entrevistado) 

Guiné 

(entrevistado) p. 4 - 7 

(Sem título) Informe Américo Lima Rebelo  Cabo Verde p. 7 

Construção da vida Poema F. Costa Andrade Angola p. 8 

A História daquela noite Crônica Mário Lopes Guerra Angola p. 9-11 

Sobre as passagens das 

férias Informe Helmar 

(Sem identificação 

nos registros) p. 12-13 

Forças Poema F. Costa Andrade Angola p. 13 

O Sócio Agá, conversa 

com o Sócio Jota Sátira 

Africano Paiva (pseudônimo de Francisco 

Fernando Costa Andrade) Angola p. 14 

O eléctrico Poema F. Costa Andrade Angola p. 16 

Vida Mental - A arte de 

menongue Ensaio Alexandre Sarmento Portugal p. 17-18 

Agenda Literária Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 19 

Noticiário Interno Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 20-23 

O caboverdeano visto 

por um caboverdeano Ensaio Aguinaldo Fonseca Cabo Verde p. 24-26 

(Sem título) Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 26 

Terra de Manuel 

Bandeira Poema Rui Knopfli Moçambique p. 27 

Comunicado Informe Inácia de Oliveira Angola p. 28 

Quissange na noite Poema Manuel Lima Angola p. 29 
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Boletim Mensagem - ano I - no. 

6- 1958         

Redactor-chefe: Nelson 

Miranda         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Palavras do Director a título de 

Saudação Informe Pedro dos Reis Borges Cabo Verde p. 5-6 

O mestiço na formação de Cabo 

Verde Ensaio 

Gabriel da S. Mariano (José 

Gabriel Lopes da Silva) Cabo Verde p. 7-15 

Panorama geral da literatura 

angolana Ensaio Pedro Sobrinho Angola p. 16-18 

Divulgação científica Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 19-21 

Alguns aspectos da Geografia 

Física das Regiões intertropicais Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 21-25 

"Um conto igual a muitos" Conto Costa Andrade Angola p. 25-28 

Velho M'ssena Conto (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 29-31 

Calendário Poema 

Gabriel Mariano (José 

Gabriel Lopes da Silva) Cabo Verde p. 31 

Sem título Ensaio Luís Barreto Moçambique p. 32-33 

Concurso "Quebra-cabeça" 

Testes de 

conhecimentos 

gerais (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 34 

Ideias, figuras e factos Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 35 - 36 

Plano de trabalhos da Secção de 

Estudos Ultramarinos 

Informe - Roteiro de 

Grupos de Estudos (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 37 
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Boletim 

Mensagem - 

ano I - no. 7- 

1958         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Assembleias 

Gerais 

Ordinárias Informe José Eduardo Araújo Cabo Verde p. 3 

Relatórios e 

contas da 

Direcção Informe 

David Bernardino, Leonor Gil, António Medeiros, Miguel 

Trovoada, Maria Natália Antunes, Rui Pimentel (Direcção) Diversas p. 3-16 

Parecer do 

Conselho Fiscal Informe Alberto Maria Rodrigues da Silva - Augusto Pestana Heineken Diversas p. 18 
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Boletim Mensagem - ano II - no.1- 

Janeiro de 1959         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Peço a Palavra Informe Tomás Medeiros São Tomé p. 4 

Um mestre da "Comédie de 

Boulevard" Ensaio 

Ziembinski (Zbigniew 

Marian Ziembinski) Brasil p. 5 - 6 

Pang'ié Pensou Conto Benúdia Angola p. 7-8 

Para melhor compreender o 

impressionismo Ensaio (Sem autor) Itália p. 11-12 

Lembrança de parafuso Poema Arnaldo França Cabo Verde p. 13 

Samba Poema Noémia de Sousa Moçambique p. 14-15 

Maxibim Poçon Poema Tomás Medeiros São Tomé p. 16-17 

Poema Poema Mario Antonio Angola p. 18 

Dominga Poema Cochat Osório Angola p. 19-20 

Civilização e civilização ocidental Ensaio José Fret Lau Chon São Tomé p. 21-23 

Descrição crítica de alguns aspectos 

atuais do cinema ame Ensaio 

J. Fonseca Costa e António 

H. Escudeiro * Angola p. 23-28 

O bolo rei que ninguém comeu 

(Conto de Natal) Conto Armando Couto 

(Sem identificação 

nos registros) p. 29-30 

Provérbios angolanos Provérbios (Sem autor) (Sem nacionalidade) p. 30 
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Boletim Mensagem - ano II - no.2- Fevereiro de 1959         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Projecto de Programa para a inauguração da nova sede a 

efectuar-se na primeira semana de abril Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4 

Increva-se na compra do número especial a sair em abril Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 5 

O beijo do cacimbo já se foi Conto 

Henrique 

Guerra Angola p. 5-7 

Contactos Inter-raciais Ensaio 

Domingos 

Arouca Moçambique p. 8-10 

Mensagem à juventude feminina Ensaio 

Maryse 

Taveira Angola p. 11-13 

Carta dum contratado Poema 

Antonio 

Jacinto Angola p. 13-15 

Pura saudade da poesia Poema 

Osvaldo 

Alcantara Cabo Verde p. 16 

Muimbu ua Sabalu Poema 

Mario de 

Andrade Angola p. 17 

Canção de Sabalu Poema 

Mario Pinto 

de Andrade Angola p. 18 

Oferenda Poema 

Marcelino 

dos Santos Moçambique p. 19-20 

Para lá da praia Poema 

Alda Espírito 

Santo São Tomé p. 21 

Um homem igual a tantos Conto Alves Preto São Tomé p. 22-24 

(Citação de Raul Pompéia) Citação 

Raul 

Pompéia Brasileiro p. 24 

Tribuna dos sócios 

Análise de 

conjuntura 

Edmundo 

Rocha Angola p. 25-32 

Onde se fala da CEI e suas realizações 

Análise de 

conjuntura 

"Repórter 

Indiscreto" 

(Sem 

nacionalidade) p. 33-34 

Inscreva-se na Comissão dos Festejos da Inauguração da 

NOVA SEDE Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 34 
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Boletim Mensagem - ano II - no.3- Abril de 

1959         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Editorial Editorial (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4-5 

Breve apontamento sobre a "viragem" de Castro 

Soromenho Ensaio Fernando Mourão Brasil p. 6-9 

Música folclórica de Moçambique Ensaio 

Eneas da Conceição 

Comiche Moçambique p. 10-14 

Cântico a um deus de alcatrão Poema José Craveirinha Moçambique p. 15 

Terra de Sol Conto Pedro Sobrinho Angola p. 16-19 

O preconceito racial e as relações humanas Ensaio Luís Ribeiro Portugal p. 20-23 

Mussanda amigo Poema Agostinho Neto Angola p. 24-25 

Poema de esperança Poema Arnaldo Santos Angola p. 25 

Terra Morta Poema Aguinaldo Fonseca Cabo Verde p. 26 

Lua na buero Poema Gabriel Mariano Cabo Verde p. 27 

A noite de ouro Poema Ovídio Martins Cabo Verde p. 28 

Poema para uma jovem negra de Joanesburgo Poema Manuel Lima Angola p. 29 

O meu primeiro beijo Poema Tomás Medeiros São Tomé p. 30 

Poema Poema Orlando Costa Indiano p. 31 

O escravo voltou Conto Benúdia Angola p. 32-33 

Indígenas e educação Ensaio Yko Carreira Angola p. 34-37 

Liki Ensaio Helder Neto Angola p. 37-41 

LEIA CRITIQUE E DIVULGUE A 

MENSAGEM Anúncio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 41 

O homem perante a fome e perante a ciência Ensaio 

Domingos A. M. 

Arouca Moçambique p. 42-46 

Noticiário da direcção Informe "A direcçãp" 

(Sem 

nacionalidade) p. 47-48 

Noticiário Cultural de Angola - 15 de dezembro 

a 15 de março Informe Henrique Guerra Angola p. 49-50 

Dos estatutos da CEI Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 50 

LEIA CRITIQUE DIVULGUE E COLABORE 

NA MENSAGEM Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 50 
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Boletim Mensagem - ano III - no.1- Janeiro de 1960         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Palavras de abertura Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4-5 

Jonga Conto 

"Angolano 

de Andrade" Angola  p. 6-8 

Antologia da Poesia Negra de Expressão Portuguesa, por Mário 

de Andrade Ensaio 

Fernando 

Mourão Brasil p. 9-10 

A flora de Angola no seu aspecto medicinal Ensaio 

Henrique 

Guerra Angola  p. 11-13 

A protecção e defesa dos interesses dos estudantes ultramarinos 

realizar-se-á nomeadamente: Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 13 

Quitandeira Poema 

Agostinho 

Neto Angola  p. 14-15 

Nkelipetamena (Conto cunhama) Conto (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 16-17 

Povo Poema 

Aguinaldo 

Fonseca Cabo Verde p. 18 

Rua sem Sol Poema 

Homero 

Pires Angola  p. 19 

Secção de estudos ultramarino Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 20 

Plano de trabalhos da secção de estudos ultramarino Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 21 

Movimento pró-universidade de Angola Informe (Sem autor) Angola  p. 22-24 

Secção de estudos ultramarino Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade)   

Secção de Teatro Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 25-26 

Secção Desportiva - comentário Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 26-27 

Noticiário Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 27-29 

Novos corpos gerentes eleitos em assembleia geral do dia 13 de 

dezembro para exercício do ano de 1959-1960 Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 30 

Cartaz das realizações Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 31 

AVISO MUITO IMPORTANTE Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 31 
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Boletim Mensagem - ano III - no.2- Fevereiro de 

1960         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

A Casa dos Estudantes do Império lança um apelo Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4-5 

Conversando com Arnaldo Santos Entrevista/Ensaio 

"Angolano 

de 

Andrade" Angola p. 6-7 

Edições da Casa dos Estudantes do Império Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 7 

O bilinguismo em Cabo Verde Ensaio 

Gabriel 

Mariano Cabo Verde p. 8-11 

Quinzinho Conto 

Luandino 

Vieira Angola p. 12-14 

Nota de leitura Resenha "F.M." Brasil p. 15 

A emigração dos indígenas de Moçambique para os 

países vizinhos - um problema e seis transcrições 

Ensaio - Trechos 

de obras diversas 

Luís 

Barreto Moçambique p. 16-20 

Contratados Poema 

Costa 

Andrade Angola p. 21 

Soneto imperfeito Poema 

Tomás 

Medeiros São Tomé p. 22 

Serão de menino Poema 

Viriato da 

Cruz Angola p. 23-24 

Recordação Poema 

Arnaldo 

Santos Angola p. 24 

Secção de Teatro Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 25 

O actor segundo Stanislavski Ensaio 

Nina 

Gourfinkel França p. 25- 31 

Secção de estudos ultramarinos Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 32 

Secção Desportiva Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 32 

(Sem títutlo) Poema 

Arnaldo 

Santos Angola p. 33 

LEIA CRITIQUE DIVULGUE E COLABORE NO 

BOLETIM-MENSAGEM Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 33 

Que fiz eu da minha vida? (Presença feminina) Ensaio 

Noemia 

Gabriela 

Tavira Angola p. 34-36 
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Noticiário Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 36-40 

Cartaz das realizações Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 41 
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Boletim Mensagem - ano III - no. 3-4- Março/Abril de 

1960         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Conversando com Carlos Ervedosa Ensaio/Entrevista 

Tomás 

Medeiros São Tomé p. 4-10 

LEIA CRITIQUE DIVULGUE E COLABORE NO 

BOLETIM-MENSAGEM Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 10 

O caçador e o vento Conto "Benúdia" Angola p. 11-12 

Alguns elementos sobre o ensino universitário no Congo 

Belga - ruanda e urundi Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 13-16 

"MENSAGEM É O ÓRGÃO DE PROPAGANDA E 

DIVULGAÇÃO DA CEI" Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 16 

Prometeu Conto 

Orlando 

Távora Angola p. 17-18 

O ensino em Cabo Verde Ensaio/Palestra (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 19-24 

Castigo p'ro comboio malandro Poema 

António 

Jacinto Angola p. 25-26 

Caminhada Poema 

Costa 

Andrade Angola p. 27 

Certeza Poema 

Agostinho 

Neto Angola p. 28-29 

Canto anónimo Poema 

Antero 

Abreu Angola p. 30 

Namoro Poema 

Viriato da 

Cruz Angola p. 31-32 

Feiras e Presídios de Eugenio Ferreira. Edição do autor - 

Luanda 1958 Resenha (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 33 

Mistérios da Terra Negra por Castro Soromenho. Colecção 

Forum, Editora Educação nacional 5$00. Resenha (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 33 

L'Afrique et L'Industrie por Marc-Edmond Morgat. Editor-

Arthème Fayarf-750. F.F. Resenha (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 33-34 

Journal de la Traite des Noires por Jehan Mousnier. 

Editions de Paris. Resenha (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 34 

L'Afrique Dans L'Oeuvre de Castro Soromenho por Roger 

Bastide. Editor-Pierre Jean Oswald. Resenha (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 34-35 

Secção Editorial - publicações Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 35 

LEIA CRITIQUE DIVULGUE E COLABORE NO 

BOLETIM-MENSAGEM Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 35 
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Noticiário da direcção Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 36- 39 

Chuva Poema 

Aguinaldo 

Fonseca Cabo Verde p. 40 

O bilinguismo em Cabo Verde (II) Ensaio 

Gabriel 

Mariano Cabo Verde p. 41-42 

Noticiário Informe/Noticiário (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 43-45 

A cobra, o vento, a água e o morcego (conto mandinga) Conto 

José Osório 

de Oliveira* Portugal p. 46-47 

Talvez não saiba que... Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 47 

MENSAGEM É O ÓRGÃO DA CEI EM PROL DA 

CULTURA ULTRAMARINA Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 47 

Serviço de Assistência Médica Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 53 

Cartaz das realizações Informes (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 54 

LEIA CRITIQUE DIVULGUE E COLABORE NO 

BOLETIM-MENSAGEM Informes (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 54 
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Boletim Mensagem - ano III - no. 5-6- Maio/Junho 

de 1960         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Aconteceu no morro Conto Alves Preto São Tomé p. 4-8 

Poema Poema 

Maria João 

Abranches Angola p. 8 

Conversando com Henrique Abranches Ensaio/Entrevista 

F. de 

Oliveira Angola p. 9-11 

O novo canto da mãe Poema 

Tomás 

Medeiros São Tomé p. 12 

A estrada Conto 

Manuel 

Lima* Angola p. 13-18 

Tomás Vieira da Cruz 

Ensaio/Crítica 

literária 

Mário 

António Angola p. 19-22 

Secção Editorial - publicações Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 22 

MENSAGEM É O ÓRGÃO DA CEI EM PROL DA 

CULTURA ULTRAMARINA Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 22 

Faustino Conto 

José da 

Graça Angola p. 23-26 

Es porque soy negro? Poema 

Joseph S. 

Cotter 

Estados 

Unidos p. 27 

Y tu que diras? Poema 

Joseph S. 

Cotter 

Estados 

Unidos p. 27 

Naves que pasan en la noche Poema 

Paul 

Laurence 

Dunbar 

Estados 

Unidos p. 28 

A una muchacha negra Poema 

Gwendolyn 

B. Bennet 

Estados 

Unidos p. 29 

Nocturno Poema 

Gwendolyn 

B. Bennet 

Estados 

Unidos p. 29 

Canto espiritual negro Poema 

Claude Mac 

Kay Jamaica p. 30 

Notas à margem Poema (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 31-32 

Talvez não saiba que... Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 32 

O bilinguismo e a estrutura económica-social Ensaio 

Gabriel 

Mariano Cabo Verde p. 33-37 

Noticiário da direcção Informe A Direcção 

(Sem 

nacionalidade) p. 38-43 
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(Sem título) Poema 

António 

Cardoso Angola p. 44 

Introdução a um colóquio  sobre Poesia Angolana Poema 

Agostinho 

Neto Angola p. 45-51 

Caminho Poema 

Jorge 

Barbosa Cabo Verde p. 52 

Contistas angolanos - impressões de crítica 

Ensaio/Crítica 

literária 

Álvaro 

Salema Portugal p. 53-54 
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Boletim Mensagem - ano XIV - no. 2 de 1962         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Editorial - Dia do estudante 62 Editorial A.G.C. Portugal 

p. 5; p. 

42-43; p. 

67-68 

Crónica da cidade estranha Crônica 

Mário 

António Angola p. 6-8 

Alda Lara Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 9 

Presença Poema Alda Lara Angola p. 10-11 

Esboço de interpretação da poesia de Alda Lara Ensaio A. M. Angola p. 12-19 

Regresso Poema Alda Lara Angola p. 20-21 

Apresentação da poesia sugerida pelos poemas de José 

Craveirinha Ensaio 

Cansado 

Gonsalves Portugal p. 22-25 

Secção dos novos Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 26 

Poema Poema 

Alves 

Monteiro Angola p. 27 

Velho João Conto 

Arthur C. 

Pestana Angola p. 28-31 

Negro Joaquim Poema 

Maria do 

Céu Angola p. 32 

Notas de antropologia cultural Ensaio 

Renato 

Mascarenhas 

(Sem 

identificação 

nos registros) p. 33-34 

Poema Poema 

Carmo 

Marcelino Angola p. 35-36 

ESBAP Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 36 

Crítica Literária - Observações a propósito das estruturas 

poéticas Caboverdeanas 

Ensaio/Crítica 

Literária (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) 

p. 37-39; 

p. 61-63 

Uma vasta zona de mestiçagem cultural Ensaio 

Mario 

Antonio Angola p. 40-42 

Movimento Associativo Internacional Informe/Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 43 

Movimento Associativo Internacional - Carta de 

Grenoble Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 44 

Chuva em Cabo Verde Poema 

Ovídio 

Marins Cabo Verde p. 45 
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Cantiga do negro do Batelão Poema 

José 

Craveirinha Moçambique p. 46 

Informações e problemas da CEI Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 47-52 

Ao estudante ultramarino Informe/Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 53-54 

Problemas Associativos - II Encontro Nacional de 

Imprensa Estudantil  Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 55-58 

Concurso literário da Casa dos Estudantes do Império Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) 

p. 59; p. 

74 

A B I B L I O T E C A necessita de um livro teu Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 63 

Ivone Poema 

José 

Ramalho Moçambique p. 64-65 

La Muralla Poema 

Nicolás 

Guillén Cuba 

p. 65-66; 

p. 72 

COLABORA - em todas as realizações da CEI - A 

OBRA REALIZADA PROLONGAR-SE-Á PARA 

ALÉM DE TI________ Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 68 

IMBONDEIRO, MENSAGEM, CULTURA e Colecção 

AUTORES ULTRAMARINOS 

Ensaio/Crítica 

Literário (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 69-72 

"Viagens de estudo" Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 73-74 

Centro de estudos universitários em Angola Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 75 
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Boletim Mensagem - ano XIV - no. 3  - 

agosto de 1962         

Título Natureza Autor Local de proveniência Extensão 

Editorial Editorial (Sem autor) (Sem nacionalidade) 

p. 4; p. 

53-55. 

A propósito da moderna música popular 

angolana Ensaio Carlos Eduardo Angola p. 5-9 

Luanda Poema Luandino Vieira Angola p. 10 

Dondo Poema Luandino Vieira Angola p. 10-11 

A dança - expressão da vida africana Ensaio Keita Fodeba 

Guine Conacry/ República 

Democrática da Guiné p. 12-20 

Angelitos negros Poema 

André Eloy 

Blanco Venezuela p. 21-23 

Quintés roças e roças de forro Ensaio 

Lúcio da 

Câmara Portugal p. 24-29 

Fidélis Conto Dante Mariano Cabo Verde p. 30-34 

Crítica Literária - Literatura ultramarina 

de Rodrigues Júnior Ensaio 

Alfredo 

Margarido Portugal p. 35-44 

Estruturas poéticas Caboverdeanas 

(continuação do número anterior) Ensaio (Sem autor) (Sem nacionalidade) 

p. 35; p. 

44-46 

Se me quiseres conhecer... Poema 

Noemia de 

Sousa Moçambique p. 47 

Os estudantes chilenos ajudam o 

povoamento Informe (Sem autor) (Sem nacionalidade) p. 48-50 

Noticiário Informe (Sem autor) (Sem nacionalidade)   

Teatro na CEI - ouvindo Pedro Santos Entrevista Paulo Jorge Angola p. 56-60 

(Sem título) Informe (Sem autor) (Sem nacionalidade) p. 61 

(Sem título) Informe 

A Direcção de 

MENSAGEM (Sem nacionalidade) p. 62 
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Boletim Mensagem - ano XIV - no. 4  - novembro de 1962         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

O problema racial nas suas causas - o caso dos EUA Ensaio 

Álvaro 

Mateus Moçambique 

p. 4-12; 

p. 27 

A MENSAGEM AGUARDA A TUA COLABORAÇÃO Informe 

(Sem 

autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 12 

Etnologias de compromisso Ensaio 

Henrique 

Abranches Angola p. 13-20 

3a. Ode ao inverno Poema 

José 

Craveirinha Moçambique p. 21 

Contribuição para o folclore angolano Ensaio 

Gonzaga 

Lambo Angola p. 22-23 

Dialética da verdade Ensaio 

Lúcio da 

Câmara Portugal p. 24-27 

Oferta  Poema 

António 

Cardoso Angola p. 28 

Noticiário Estudantil Internacional  Informe 

(Sem 

autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 34 

Proclamação da Unesco de 1950 Informe 

(Sem 

autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 35-37 

Saúde mental do estudante ultramarino - Algumas 

considerações Ensaio 

Manuel 

Monteiro Angola p. 38-43 

A Direcção da Mensagem teve conhecimento de que há 

jornais que publicam trabalhos insertos no Boletim... Informe Direcção 

(Sem 

nacionalidade) p. 43 

A cidade Poema 

Tomás 

Jorge Angola p. 44-45 

Jazz Ensaio 

Edmundo 

Mesquita 

(Sem 

identificação 

nos registros) p. 46-49 

Um poema diferente Poema 

Onésimo 

Silveira Cabo Verde p. 50 

Nós somos o vendaval Conto 

Mwene 

Kalungo- 

Lungo Angola p. 51-56 

Pergunta Poema Lara (filho) Angola p. 58-59 

Palavras do escritor Orlando da Costa na proclamação dos 

vencedores do concurso literário da CEI Discurso 

Orlando da 

Costa Moçambique p. 60-62 

Acta Informe 

Os 

membros 

do júri 

(Sem 

nacionalidade) p. 63 
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Zimbabwe a grande - ruínas de uma antiga cultura negra Ensaio Henri Bart 

(Sem 

identificação 

nos registros) 

p. 64-65; 

70-72.  

Semana de recepção aos novos estudantes do ultramar 

promovida pela Casa dos Estudantes do Império Informe 

(Sem 

autor) 

(Sem 

nacionalidade) 

p. 66; p. 

62 

Palavras do presidente da direcção na sessão solene 

integrada na semana de recepção aos novos estudantes 

ultramarinos Discurso 

Carlos 

Ervedosa Angola p. 67-69 
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Boletim Mensagem - ano XV - no. 2  - junho de 

1963         

Título Natureza Autor 

Local de 

proveniência Extensão 

Editorial - Atentado contra a CEI Editorial (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4-5 

Pelo que lutamos Ensaio 

Alberto Rui 

Pereira Angola 

p. 6-10; 

p. 43-44 

Acerca da literatura negra Ensaio 

Francisco José 

Tenreiro São Tomé 

p. 11-18; 

p. 34-35. 

Angolares Poema 

Alda do Espírito 

Santo São Tomé p. 19-20 

Meninos do Musseque Romance Luandino Vieira Angola 

p. 21-28; 

p. 36. 

A praia Poema Ilídio Rocha Moçambique p. 29 

Do poeta Knopfli à cultura moçambicana Ensaio 

Alfredo 

Margarido Portugal 

p. 30-33; 

p. 46-49 

Profecia Poema António Jacinto Angola p. 36 

A parcelação da sociedade tribal por idades Ensaio 

Mwene-Kalungo-

Lungo Angola 

p. 37-42; 

p. 49 

COLABORA em todas as realizações da CEI A 

OBRA REALIZADA PROLONGAR-SE-Á 

PARA ALÉM DE TI Informe (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 44 

Mudánça Poema Ovídio Martins  Cabo Verde p. 45 

CEI Solidariedade Informe/Ensaio A Direcção 

(Sem 

nacionalidade) p. 50-51 

Amor de àfrica Poema 

Francisco José 

Tenreiro São Tomé p. 52-53 

Talvez não saibas que... Informe/Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 54 
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Boletim Mensagem - ano XVI - 

no. 1  - junho de 1964         

Título Natureza Autor Nacionalidade Extensão 

Editorial Editorial (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 4-7; p. 29 

O sentido da dança africana Ensaio 

Alfredo 

Margarido Portuguesa p. 8-11; p. 15 

Galinha branca Poema 

Pedro Corsino 

Azevedo Caboverdiano p. 12-15 

Um documento 

Abaixo-

assinado 

James Musa 

Sadika Sul-africana p. 16-24 

Sonho Poema José Craveirinha Moçambicana p. 25 

Conto oral muchope Conto (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 26-28 

Chegou a hora da 

confraternização Informe/Ensaio Repórter J 

(Sem 

nacionalidade) p. 28; p. 99; p. 81 

Infância - Conto poético Poema (Sem autor) Angolana p. 30-36 

Mestre Gil, o sobral e o barril Conto Luandino Vieira Angolana p. 37-46; p. 67-70 

Estruturas de Cabo Verde Ensaio 

Alfredo 

Margarido Portuguesa 

p. 47-58; p. 71-77; 

p. 86. 

Uniões Nacionais de Estudantes 

em África Informe/Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 59-65; p. 82-86 

Grito negro Poema José Craveirinha Moçambicana p. 66 

Chuva mãe Poema Carlos Ervedosa Angolana p. 78-79 

Porquê o morcego come de noite Conto (Sem autor) Angolana p. 80-81 

Poema Poema António Jacinto Angolana p. 87 

Inventário de imóveis e jacentes Conto L. Bernanrdo Moçambicana p. 88-90; p. 92 

Personalidades Informe/Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 91-92 

Poema Informe/Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 93 

Luanda 53 Poema Mário António Angolana p. 94-95 

(Sem títutlo) Discurso João XXIII Italiana p. 95 

Fraternidade Informe/Ensaio (Sem autor) 

(Sem 

nacionalidade) p. 96-99 

No sítio que acaba o arco-íris Poema Richard Rive Sul-africana p. 100 

Semana de recepção - Sessão 

Solene Discurso 

Alberto Rui 

Pereira Angolana p. 101-106 
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CEI - Fome ou 

abundância?  - 

fevereiro de 1964         

Título Natureza Autor Nacionalidade Extensão 

(Sem título) Poema (Sem autor) Angolana p. 2 

Fome ou 

abundância? Ensaio 

Álvaro 

Mateus Moçambicana p. 4-19 

 

 


