




Título: Relatório do Projecto “Angola - Nos Trilhos da Independência” (2010-2015)

Edição: Associação Tchiweka de Documentação (ATD)
Rua Comandante stona nº 124, Luanda, Angola.
assoc.tchiweka.doc@gmail.com

© Copyright: Associação Tchiweka de Documentação 

Pré-maquete: Projecto “Angola - Nos Trilhos da Independência” 

Fotografias: Projecto “Angola – Nos Trilhos da Independência”

Arte final: FHF - Tracilustra

Tiragem: 200 exemplares

Data: 2017

Impressão: DAMER Gráficas, S.A.

Índice

Nota do Director do Projecto 6

1  - Nos Trilhos da Independência 10

2 - Entrevistas 37

3 - Actividades Desenvolvidas  70

4 - Documentário Independência 83

5 - Gestão do Projecto 89

6 - Equipa 102



6 7

NOTA DO DIRECTOR DO PROJECTO

O Projecto Angola – Nos Trilhos da Independência, promovido 
e dirigido pela Associação Tchiweka de Documentação, 
e com a produção audiovisual da Geração 80, nasceu da 
necessidade de preservar a História (e as histórias) dos que 
participaram na luta de libertação de Angola.  

Uma tarefa urgente, pois a cada dia que passa perde-se mais 
uma voz dos protagonistas. O momento era oportuno, no 
país finalmente sem guerra e com o distanciamento histórico 
e a serenidade que este tipo de depoimentos requer. 

Iniciado em 2010, durante seis anos Angola – Nos Trilhos da 
Independência produziu cerca de 1.000 horas de entrevistas 
a cerca de 600 participantes da luta pela independência 
e a personalidades, nacionais e estrangeiras, com ela 
relacionadas. Foram filmados locais associados a essa luta, 
alguns pela primeira vez. Diversos países foram visitados, 
mas o maior volume de trabalho foi, naturalmente, em Angola. 

Foram percorridos os trilhos de nacionalistas um pouco 
por todo o país, com a recolha de memórias e imagens 
efectuada no norte, leste, centro e sul. Numa viagem de 90 
dias realizou-se um trabalho de investigação e recolha nas 
províncias da Lunda-Sul, Moxico, Bié, Kuando-Kubango, 
Huambo e Kwanza-Sul. As restantes viagens foram na região 
dos Dembos no Bengo, na baixa de Kassanje em Malanje, 
no Namibe a sul, nas províncias do Uíje e Zaire a norte e, 

igualmente, a nível internacional: Moçambique, Zâmbia, 
Cabo-Verde, Ghana, Guiné-Bissau, Cuba, Portugal, França, 
países por onde passaram nacionalistas angolanos ou 
pessoas que, directa ou indirectamente, colaboraram com a 
luta de libertação nacional.

Angola – Nos Trilhos da Independência resultou num enorme 
enriquecimento do arquivo do Centro de Documentação da 
Associação Tchiweka, bem como num importante contributo 
para a preservação da memória colectiva angolana sobre o 
período da luta pela independência.

A opção de gravação em suporte audiovisual, num mundo 
cada vez mais digital e dominado pela imagem, foi uma 
aposta acertada. Embora tenha aumentado os custos e a 
complexidade do projecto, ela permite-nos hoje ter um 
arquivo que pode ser desdobrado em documentários, 
episódios para televisão, consultas pela internet, ou em 
outras plataformas que melhor comunicam com as novas 
gerações.  

Um dos grandes desafios que enfrentámos foi (e é ainda) o 
tratamento e organização de toda esta informação, para que 
o material recolhido não se perca e possa ser rapidamente 
acessível. Um esforço em que a Associação Tchiweka irá 
continuar a empenhar-se para que, com a maior brevidade 
possível, este arquivo possa ser consultado por estudiosos, 
investigadores e outros interessados.

Ao longo deste caminho foram feitas várias publicações com 
extractos das entrevistas, mostrando as potencialidades 
deste arquivo, das quais se destaca a parceria em 2011 com o 
semanário Novo Jornal com artigos mensais “Há 50 Anos…”, 
levando em 2014 à edição do livro “1961 - Memória de um Ano 
Decisivo”. 

A produção do documentário Independência, concluído 
em 2015, obrigou-nos, mais uma vez, a rever as entrevistas 
realizadas e, por outro lado, a investigar o material fotográfico, 
documentos, filmes, tanto do arquivo do Centro de 
Documentação Tchiweka como de outros arquivos públicos 
e privados, no país e no estrangeiro, onde se acabou por 
descobrir muito material até então desconhecido. 

Sem os diversos apoios obtidos ao longo destes anos, teria 
sido muito mais difícil alcançar os objectivos propostos. 
Não obstante algumas tentativas para travar o Projecto, a 
confiança expressa pela maioria dos entrevistados, os apoios 
institucionais, públicos e privados, e sobretudo o apoio dado 
pela ATD, permitiram-nos concluí-lo com sucesso.

Estrear o documentário Independência em Novembro 
de 2015, com o cinema Atlântico repleto, 40 anos após a 
proclamação da nossa Independência, receber a ovação 
de quase um milhar de pessoas entre entrevistados, 
patrocinadores, apoiantes do projecto e muitos dos que 
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acreditaram na seriedade e competência do Projecto 
Independência, foi uma demonstração de reconhecimento 
à qualidade e seriedade do trabalho realizado, uma grande 
honra para a Associação Tchiweka e a Geração 80 e uma 
excelente forma de terminar este Projecto*.

É com enorme satisfação que apresentamos o resultado 
do trabalho realizado pelo Projecto Angola – Nos Trilhos da 
Independência, e partilhamos a nossa experiência ao longo 
destes seis anos de investigação e produção. 

A todos os que nos apoiaram directa e indirectamente, os 
nossos mais profundos agradecimentos.

O Director do Projecto

Paulo Lara

Luanda, Março de 2017

* Em Novembro de 2016, o documentário Independência recebeu do Governo de Angola 
o Prémio Nacional da Cultura e Artes, na disciplina de Cinema e Audiovisuais.
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1. Nos Trilhos da 
Independência
1.1.  Os Seis anos do Projecto

          . 2010 - O Ano de Arranque 

          . 2011 - Consolidação 

          . 2012 - Ênfase nas Viagens Internacionais 

          . 2013 - Os 90 Dias 

          . 2014 - Norte de Angola e Documentário 

          . 2015 - Independência - O Documentário

1.2. Locais Históricos ou Lugares Vazios

1.3. Limitações das Entrevistas 

1.4. Desafios Futuros do Projecto

O Projecto Angola – Nos Trilhos da Independência foi 
pensado desde o começo para ter uma duração de seis 
anos, com início em 2010 e término em 2015, data em que 
Angola comemoraria o seu quadragésimo aniversário de 
Independência. 
O desafio era enorme e ambicioso, a recolha teria que ser 
de âmbito nacional e internacional, o mais abrangente 
possível, focada não apenas nas grandes figuras históricas, 
mas também nos cidadãos comuns que tomaram parte 
na luta pela independência e cujo contributo não pode ser 
esquecido. 
Desde o início percebemos que se tratava de uma corrida 
contra o relógio, atendendo à avançada idade e à perda de 
memória dos protagonistas.

1.1 Os Seis Anos do Projecto

2010 - O ANO DO ARRANQUE

Sem tempo a perder, os seis primeiros meses foram 
fundamentalmente dedicados à concepção e planificação 
do Projecto. Foi constituída a equipa, foram definidos os 
critérios para a escolha de entrevistados, preparados os 
guiões para as primeiras entrevistas e foram adquiridos os 
meios técnicos de filmagem e apetrechadas as viaturas e 
meios para o trabalho de campo.

As entrevistas começaram a ser efectuadas de uma forma 
mais regular apenas no segundo semestre de 2010 em 
Luanda, com o primeiro trabalho de campo a ter lugar 
na província do Bengo, na área dos Dembos, incluindo 
entrevistas e identificação de locais históricos. Dos diversos 
locais visitados nas matas da província do Bengo, destacou-
se a visita ao local do antigo quartel de Bernó, onde foi 
possível encontrar vários vestígios de como viviam os 
elementos da direcção da luta naquela região, assim como 
o local de uma das maiores emboscadas realizadas contra a 
tropa colonial naquela Região Militar.
Simultaneamente, deu-se início aos contactos com 
potenciais patrocinadores e apoiantes do Projecto, tarefa 
que se estendeu ao longo do mesmo e que foi crucial para o 
seu desenvolvimento.

2011 - CONSOLIDAÇÃO 

À medida que o Projecto foi avançando, e provada a sua 
consistência e coerência, novos apoios foram surgindo, 
permitindo dar uma maior solidez ao trabalho.
2011 foi um ano de consolidação da experiência de entrevistas: 
foram gravadas cerca de 180 horas com protagonistas e 
deu-se continuidade à recolha na região do Bengo, com 
incidência nas áreas da UPA/FNLA. 

Foi também o ano em que se realizaram as primeiras 
recolhas de testemunhos fora de Angola. Na Europa, 
efectuaram-se várias entrevistas em Portugal e França, 
por onde passaram alguns dos nacionalistas antes de 
se juntarem aos respectivos movimentos de libertação. 
Para além disso, sendo países que conservam muitos 
arquivos (filme/fotografia e documentação) relacionados 
com a investigação, permitiu o enriquecimento do acervo 
do Projecto. Em Agosto, o Projecto recebeu um convite 
da Presidência de Cabo Verde para a participação no 50º 
Aniversário da fuga de estudantes africanos de Portugal em 
1961, permitindo a recolha de imagens no Campo de Tarrafal 
e a realização de entrevistas a vários protagonistas de 
diferentes nacionalidades presentes na actividade, entre os 
quais se registam cabo-verdianos, moçambicanos e norte-
americanos.
Foi  um ano marcante a vários níveis, com a equipa mais coesa 
e mais experiente. O acervo do Projecto Trilhos começava 
a ganhar forma e a tornar-se um marco incontornável 
para o período de luta de libertação contra o colonialismo 
português.  
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em 1962, a casa do líder de uma das organizações políticas 
angolanas - Holden Roberto, a Rádio Ghana que emitia para 
a África Austral, a casa de Hugo de Menezes que foi um dos 
locutores, o Instituto Kwame Nkrumah em Winneba (onde 
estudaram alguns Angolanos e onde Agostinho Neto deu 
uma conferência) e outros locais. 

Na esteira de um convite feito para participar numa 
Conferência em  Bissau (Guiné), o Projecto entrevistou uma 
dezena de Guineenses que estiveram envolvidos na luta de 
libertação pelo PAIGC e em contacto com Angolanos. 

Mesmo a terminar o ano, a equipa deslocou-se por um 
período de duas semanas a Cuba, onde entrevistou Cubanos 
que participaram de perto na evolução da luta, a nível militar 
e na diplomacia, tanto nos anos de 1965 a 1967 como em 
1975. 

Contava-se já com três anos de Projecto, com cerca de 500 
horas de entrevistas. Em Angola, a equipa já tinha andado 
pelas montanhas dos Dembos, percorrido a rota da Baixa 
de Kassanje em Malanje, testemunhado a aridez do deserto 
do Namibe e a penúria das celas do ex-campo prisional de 
São Nicolau. A nível internacional tinha estado em Portugal, 
França, Cabo Verde, Ghana, Guiné-Bissau e Cuba. 

Faltavam a zona mais a norte, o leste, o centro e o sul do 
país.

2012 - ÊNFASE NAS VIAGENS INTERNACIONAIS

Em 2012, atendendo a que foi um ano de eleições, foram 
reduzidas as deslocações nacionais e antecipou-se parte 
da recolha internacional prevista para 2013. Ainda assim, 
trabalhou-se na província de Malanje, nas áreas dos 
massacres da Baixa de Kassanje. Registaram-se alguns 
locais históricos onde foram entrevistados camponeses, 
sobas, regedores e o Rei do Ndongo e ainda representantes 
eclesiásticos. Foram igualmente registadas imagens de 
edifícios antigos da Cotonang assim como diferentes locais 
de confronto e/ou massacres cometidos no início de 1961. 

Outra deslocação foi realizada à província do Namibe, para 
um trabalho no ex-campo prisional de São Nicolau (actual 
Bentiaba) e, também, para algum trabalho sobre a resistência 
aos Sul-africanos em 1975. O trabalho foi posteriormente 
enriquecido, no ano seguinte, com mais entrevistas em 
Luanda a ex-presos políticos.

Nesse ano, o Projecto realizou um trabalho intensivo num 
dos poucos países da África Negra independente em 1957, 
que no início dos anos 60 prestou apoio aos diferentes 
movimentos de libertação então existentes: o Ghana. Foram 
entrevistados Ganenses que conviveram com Angolanos 
nessa altura e visitados diferentes locais históricos, de que 
se destaca um dos campos secretos em que Angolanos 
(como Hoji Ya Henda) fizeram o seu primeiro treino militar 
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Nº Entrevistados: 10
Horas de Entrevistas: 34h:00
Locais Históricos: 2

Nº Entrevistados: 11
Horas de Entrevistas: 14h:00
Locais Históricos: 6

Nº Entrevistados: 13
Horas de Entrevistas: 37h:30
Locais Históricos: 5

Mai 2011

2011 - Consolidação do Projecto2010 - Ano de Arranque

Mai 2010

Início das Entrevistas de forma regular.

Bengo Ago 2010

Nº Entrevistados: 37
Horas de Entrevistas: 13h:45

Locais Históricos: 8

FrançaPortugal

BENGO Ago 2011

Trabalho de campo. Quartel General de Bemó
1ª Região Militar do MPLA
nº Entrevistados: 3
Locais Históricos: 1

CABO-VERDE Jun 2011

BENGUELA 
Set 2011

Nº Entrevistados: 3
Horas de Entrevistas: 8h:30
Locais Históricos: 1

PORTUGAL
 Nov 2011

Nº Entrevistados: 5
Horas de Entrevistas: 13h:00
Locais Históricos: 1
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2012 - Ênfase nas Viagens Internacionais

Nº Entrevistados: 10
Horas de Entrevistas: 7h:30
Locais Históricos: 8

MALANGE Abr 2012

GUINÉ-BISSAU
 Fev 2012

Nº Entrevistados: 11
Horas de Entrevistas: 10h:00
Locais Históricos: 5

GHANA Mar 2012

Nº Entrevistados: 16
Horas de Entrevistas: 14h:30
Locais Históricos: 4

NAMIBE Ago 2012

Nº Entrevistados: 6
Horas de Entrevistas: 04h:30
Locais Históricos: 5

CUBA Dez 2012

Nº Entrevistados: 21
Horas de Entrevistas: 30h:00
Locais Históricos: 2

Nº Entrevistados: 9
Horas de Entrevistas: 26h:00

MOÇAMBIQUE 
Dez 2013

Nº Entrevistados: 20
Horas de Entrevistas: 19h:00
Locais Históricos: 6

LUANDA SUL MOXICO BIÉ
CUANDO-
CUBANGO HUAMBO KWANZA SUL

Nº Entrevistados: 62
Horas de Entrevistas: 52h:00
Locais Históricos: 3

Nº Entrevistados: 89
Horas de Entrevistas: 75h:20
Locais Históricos: 11

Nº Entrevistados: 16
Horas de Entrevistas: 15h:10

Nº Entrevistados: 19
Horas de Entrevistas: 17h:45
Locais Históricos: 5

Nº Entrevistados: 15
Horas de Entrevistas: 12h:10
Locais Históricos: 2

Nº Entrevistados: 18
Horas de Entrevistas: 5h:75
Locais Históricos: 7

90 DIAS LESTE CENTRO E SUL (Jun a Set 2013)

ZÂMBIA 
Jun/Jul 2013

2013 - Os 90 Dias
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2010 - 2014 - Viagens em Angola
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2013 - OS 90 DIAS

O ano 2013 foi marcado pela mais longa viagem por estrada, 
com trabalho de campo em Angola e na Zâmbia. Durante 
90 dias consecutivos, a equipa trabalhou nas províncias 
da Lunda-Sul, Moxico, Bié, Kuando-Kubango, Huambo, 
Bié, Kwanza-Sul e na Zâmbia. Esta viagem foi um valioso 
contributo para a consolidação de um arquivo mais 
abrangente, permitindo complementar grande parte dos 
testemunhos recolhidos, filmar diferentes palcos da luta, e 
principalmente, enriquecer os dados sobre acontecimentos 
históricos das referidas áreas.
Os primeiros meses de 2013 foram dedicados à preparação 
da viagem: planificação, preparação das entrevistas, criação 
das condições logísticas e apetrechamento das viaturas para 
mais de 11.000 km de percurso, muitas vezes por caminhos 
a desbravar ou travessia de rios a vau. Com vista a evitar o 
período chuvoso, foram escolhidos os meses de cacimbo, 
entre Junho a Agosto, para a deslocação. A equipa base seria 
composta por 7 pessoas e reforçada sempre que necessário 
em função dos locais de trabalho, por um guia/tradutor.

LUNDA SUL (Junho 2013)

A primeira paragem foi na província da Lunda-Sul onde se 
trabalhou por um período de uma semana, sendo efectuadas 
mais de meia centena de entrevistas e visitados três locais 

históricos: CIR (Centro de Instrução Revolucionária) de 
Saurimo e CIR Cazage; Túmulo de Nicolau Gomes Spencer 
em Samugimo. (Mais tarde, a partir do Moxico, seriam ainda 
visitados outros três lugares históricos desta província: o 
Quartel General da 4ª Região Militar do MPLA e as Bases 
Certeza e Tchissombo, a norte de Lumege-Cameia e do rio 
Cassai). 

MOXICO (Junho / Julho 2013)  

O Moxico foi a província onde se realizou o trabalho mais 
profundo em praticamente toda a sua extensão. Em cerca de 
um mês, partindo do Luena em direcção ao Luau – Cazombo 
– Karipande (Alto-Zambeze), foram recolhidos vários 
testemunhos e fotografados inúmeros locais históricos 
como o quartel português de Teixeira de Sousa (agora Luau) 
atacado a 25 de Dezembro de 1966 pela UNITA, os quartéis 
portugueses em Lumbala-Caquengue (atacados várias 
vezes pelo MPLA) e a campa de Hoji Ya Henda perto do rio 
Londoje alcançada com apoio de motorizada.  
Entrando, após passar pela Zâmbia, no sul da província, nos 
municípios de Lumbala-Nguimbo e Lucusse e na comuna do 
Ninda, foram filmados alguns locais históricos como: Quartel 
português do Monteiro (conhecido por “Sete”) cujo ataque 
marcou o início da luta do MPLA naquele município e onde 
foi morto o Comandante John Kakueji em 1966; o local onde 
foi enterrado aquele Comandante (entre o Sete e o rio Ninda); 

as Bases de Hanói I e II (onde se realizou a 1ª Conferência 
Regional da 3ª Região Militar do MPLA em 1968); familiares, 
colegas e ex-guerrilheiros que testemunharam o sucedido 
com o pioneiro Augusto Ngangula; a Base “Mandume I” 
criada em 1965 no Município de Lumbala-Caquengue (entre 
o Lucusse e aquele município); o local onde foram assinados 
os Acordos do Lunhamege entre o MPLA e os Portugueses 
em Outubro de 1974. 
Ainda na província do Moxico, já em direcção ao Bié, durante 
cerca de uma semana, permaneceu-se nas áreas da Região 
Militar II da UNITA, nas povoações de Sachindamba e 
Sachimbanda (onde se realizou o 3º Congresso da UNITA em 
Agosto de 1969), Catapi perto do Rio Lungué-Mbungo (local 
dos primeiros contactos com o poder político português 
após o 25 de Abril, em Junho de 1974) e Cavimbe (local da 
morte do David Jonatão Chingunji “Samuimbila” em Julho 
de 1970).

ZÂMBIA (Julho 2013)

Durante o percurso pelo Moxico, a equipa entrou em território 
zambiano pela fronteira com o município do Cazombo em 
Karipande, tendo percorrido o país ao longo da sua fronteira 
com Angola e estado em Lusaka, sua capital. A Zâmbia, país 
fronteiriço que se tornou independente em 1964, passou 
a ser um importante corredor logístico no apoio à luta no 
Leste de Angola.

Das recolhas efectuadas neste país, destacam-se a entrevista 
ao primeiro presidente da Zâmbia - Kenneth Kaunda e a 
outros dirigentes zambianos da altura. Foram igualmente 
entrevistados vários antigos combatentes angolanos 
residentes naquele país. Dezenas de locais históricos foram 
registados como: a Base de Kassamba (perto de Chavuma), 
principal retaguarda das Zona A, B e E da 3ª Região Militar, 
assim como da 4ª Região Militar do MPLA; a Casa do 
MPLA em Lilanda/Lusaka; o Armazém de Armas na mesma 
localidade; a casa de passagem de militantes do MPLA no 
Mongu e Sikongo; a base de Sikongo, rectaguarda das Zona 
C, D e F da 3ª Região Militar e da 5ª Região Militar onde 
encontrámos vestígios de uma Escola do MPLA. 
O regresso a Angola fez-se novamente pela província do 
Moxico, mas pela fronteira zambiana com o município de 
Lumbala-Nguimbo, em direcção ao Ninda.

BIÉ (Julho 2013)

A província do Bié foi o destino a seguir ao Moxico. Durante 
cinco dias foram feitas entrevistas no Kuemba e no Kuito. 
Não foram filmados locais históricos.

KUANDO-KUBANGO  (Julho / Agosto 2013)

O Kuando-Kubango representou uma das áreas mais ricas 
em locais históricos, tendo havido o apoio de helicópteros 
que permitiram a deslocação não só a áreas longínquas da 
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província, como a outras da província do Moxico.
Em Menongue, para além de entrevistas, foram recolhidas 
imagens da Prisão do Missombo. A partir do Kuito-Kuanavale 
foram visitados, com apoio de dois helicópteros locais 
históricos: o local onde morreu o Comandante de Esquadrão 
Kwenha Kwangungo, na nascente do rio Cuma na Zona D 
da 3ª Região Militar (RM) do MPLA em Janeiro de 1973; o 
Posto de Comando da Zona C / 3ª RM (Hanói-III) onde foi 
morto o médico Américo Boavida em 1968, próximo do rio 
Dengue município do Muié/Moxico; a povoação próxima do 
CIR da Zona C / 3ª RM no rio Muesse (município do Muié/
Moxico); o Posto de Comando da Zona D / 3ª RM no rio 
Cutite, comuna de Cunjamba/Kuando-Kubango.

HUAMBO (Agosto 2013) 

No Huambo, para além das entrevistas feitas na capital 
provincial, foram registados dois locais históricos: a Missão 
do Dondi - missão evangélica onde estudaram bastantes 
quadros nacionalistas, principalmente da UNITA; a comuna 
de Cumbila onde, em Abril de 1961, foram assassinados 
vários angolanos pela Polícia portuguesa.

KWANZA-SUL (Agosto 2013)

Na província do Kwanza-Sul durante duas semanas o 
trabalho incidiu fundamentalmente nos locais onde se 
realizaram as principais batalhas contra a invasão sul-

africana no período de 1974-75, bem como os Centros de 
Instrução Revolucionária (CIR): CIR Sangue do Povo e CIR 
Arguelles (campos I e II).
No final deste percurso de três meses tinham sido recolhidas 
mais de 200 entrevistas, correspondendo a  cerca de 175 
horas, e dezenas de locais históricos foram registados. O 
acervo do Projecto Trilhos ganhou a dimensão nacional que 
estava em falta. 
Para além dos extraordinários depoimentos, um dos 
aspectos que tornou este itinerário inesquecível e acabou 
por enriquecer ainda mais o arquivo foram as diversas 
manifestações culturais registadas: músicas do tempo 
de guerrilha, peças de teatro exemplificando momentos 
históricos, confecção de vestuário, diferente alimentação 
e a resistência aos desfolhantes, exemplos de formas de 
sobrevivência face às condições adversas existentes. 
Ainda em Dezembro de 2013, a equipa deslocou-se a 
Moçambique. Para além de ter recolhido o testemunho 
de vários combatentes, conseguiu uma grande entrevista 
exclusiva (num total de 14 horas, durante 3 dias) com Marcelino 
dos Santos, uma das mais influentes e incontornável figura 
da luta de libertação de Moçambique e com ligações à luta 
angolana. 
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Ao longo de todo o Ano de 2014 trabalhou-se na 
edição do Documentário “Independência”. Foi 
necessário rever-se e resumir-se grande parte das 
entrevistas realizadas.

DOCUMENTÁRIO  2014

2014 - Norte de Angola e Documentário

UÍGE  Ago 2014 ZAIRE  Ago 2014

PESQUISA ARQUIVOS  2014

Nº Entrevistados: 46
Horas de Entrevistas: 30h:00

Nº Entrevistados: 21
Horas de Entrevistas: 16h:00

Intensificou-se a investigação de diversos arqui-vos 
nacionais, internacionais, públicos e privados a fim 
de serem incorporados no documentário.
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2014 - NORTE DE ANGOLA E DOCUMENTÁRIO

Entrou-se no quinto ano de Projecto com uma recolha bastante 
avançada a nível nacional, faltando uma região do país 
fundamental na luta - o norte de Angola - mais especificamente 
as províncias do Uíje, Zaire e Cabinda. 
Aproveitando novamente o cacimbo, a equipa deslocou-se 
à província do Uíje que se destacou pela luta e resistência 
anticolonial desenvolvida principalmente pela FNLA. Foi 
aprofundado o papel de Ferraz Bomboko (Comandante do 
MPLA que viria a falecer na área do Dange em Abril de 1963) 
com numerosas entrevistas no Cólua e na Vista-Alegre; 
obtidas diferentes informações sobre o levantamento do 15 
de Março, com entrevistas em Kitexe e Uíje; recolhidos dados 
sobre a morte de um dos primeiros dirigentes militares da 
FNLA, o Comandante Traves Pereira (em Fevereiro de 1962), 
com entrevistas no Bembe; a preparação do 15 de Março a 
partir das “Pedras do Inga” em Nova-Caipemba, assim como 
entrevistas em Maquela do Zombo.
O destino posterior foi o Zaire. Principal área de trânsito da 
FNLA e do MPLA para o interior do país. O Zaire caracteriza-
se por ser o coração da organização da insurreição de 15 de 
Março. Entrevistas e recolha de cânticos foram realizadas 
em Mbanza-Kongo, no Cuimba, na Fazenda Primavera (um 
dos locais de levantamento do 15 Março nessa província). A 
equipa visitou igualmente o presumível local em que terão 
sido mortas Deolinda Rodrigues e suas companheiras, 

tendo para este efeito entrado na República Democrática do 
Congo e entrevistado uma testemunha indirecta congolesa.
2014 foi o ano em que iniciou seriamente a preparação 
do Documentário Independência que seria finalizado e 
apresentado publicamente no ano seguinte. 
A primeira fase passou por revisitar o material existente. O 
acesso à informação era privilegiado e estava facilitado uma 
vez que se tinham como principais fontes de informação o 
material audiovisual do Projecto Trilhos e os documentos 
existentes no Centro de Documentação da ATD, arquivos que 
a equipa conhecia bastante bem. Ainda assim, era enorme 
o desafio de rever centenas de horas de entrevistas e cruzar 
informação de diferentes fontes. 
A implicação da equipa neste trabalho motivaria a redução 
do número de entrevistas nesse ano. 
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2015 - “INDEPENDÊNCIA” - O DOCUMENTÁRIO

2015 foi o último ano do Projecto. As atenções viraram-se 
para a realização de um documentário de referência em 
Angola, tanto pelo rigor histórico e pela importância do tema 
abordado como também por conseguir um elevado nível, 
em termos técnicos e estéticos. Procurou-se fazer um filme 
cativante, compreendido pelo maior número de pessoas, 
principalmente pelas gerações mais novas, geralmente 
desconhecedoras dos caminhos e do sacrifício que houve 
para sermos hoje um país independente.
Para o cumprimento dos prazos propostos, a equipa passou 
a dedicar-se plenamente ao documentário Independência, 
ficando suspensas as entrevistas. Houve que materializar o 
que estava escrito no guião, cumprir os prazos, reduzir perto 
de 1.000 horas de entrevistas e uma longa história, incluindo 
13 anos de luta armada, a menos de 2 horas. 
Intensificou-se o ritmo de trabalho na área de edição, montada 
nas próprias instalações do Centro de Documentação da 
ATD. A equipa foi reforçada com um Editor a tempo inteiro, 
e com outros tantos serviços específicos. O facto de se 
tratar de um documentário histórico, obrigou a um recurso 
frequente a cronologias, mapas, animação de fotografias e 
outros efeitos especiais, a fim de tornar mais claro e dar uma 
abordagem dinâmica e atractiva ao documentário. 

As viagens continuaram, mas desta vez à procura de 
material em outros arquivos, principalmente audiovisuais, 
foram consultadas dezenas de arquivos, online e in loco, 
nomeadamente o Arquivo Nacional (Torre do Tombo) 
português, Arquivos das Forças Armadas Portuguesas, da 
Fundação Mário Soares, da Rádio Televisão Portuguesa, 
entre outros. 
Seguiu-se a pós-produção que incorporou não só a edição/
montagem e os efeitos especiais do filme como também 
todo o trabalho de composição musical, sonorização, 
masterização do som, correcção de cor, legendagem e 
tradução para Inglês e Francês, assim como apreparação do 
filme em diferentes formatos para diferentes utilizações.
Conscientes que nenhuma história é toda a história e 
sabendo que tanto ainda ficou por recolher, chegou-se ao 
final destes seis anos com sentido de dever cumprido, e não 
houve forma melhor de terminar o Projecto Trilhos, do que 
com o lançamento do documentário a 11 Novembro, 40 anos 
depois da proclamação da independência.
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2015 - Independência - O Documentário
PÓS-PRODUÇÃO  2015 FINALIZAÇÃO

 DOCUMENTÁRIO  2015

De cima para baixo: Charles Alexander (Editor), 
David Gabriel (Motion Designer, Luís Soares 
(Animações)

De cima para baixo: Maria da Conceição Neto 
(Consultora Histórica) e Kamy Lara (Ass.Realiza-
ção), Victor Gama (Compo-sitor Musical), Mário 
Bastos (Realizador) e Kalaf Epa-langa (Narrador)

CONFERÊNCIA IMPRENSA Out 2015

Conferência de Imprensa no Centro Anibal de Melo a 21 Out 
2015, aonde foi feito o anúncio público do lançamento e o início 
da divulgação massiva do “Independência”.

Ante-estreia do “Independência” no Cine-Atlântico em Luanda 
no dia 07 Nov 2015. Evento que contou com a presença de um 
milhar de pessoas entre entrevistados, apoiantes e amigos do 
Pro-jecto Trilhos.

ESTREIA “Independência” 07. 11. 2015
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1.2. Locais Históricos ou Lugares Vazios?
Durante as diferentes deslocações realizadas, tanto a nível 
nacional como internacional, houve sempre a preocupação 
de registar os diferentes palcos da luta de libertação como 
bases guerrilheiras, campos prisionais, locais em que se 
realizaram grandes acções combativas, assim como reuniões 
clandestinas e locais onde foram assinados importantes 
acordos. 
Foram registados um total de 102 locais históricos dos 
quais mais de dois terços em Angola. Destes, considerámos 
30% de maior relevância por se desconhecerem registos 
anteriores, como no caso dos quartéis guerrilheiros no Bengo 
(o quartel general de Bernó), casas de dirigentes angolanos 
no estrangeiro e outros.
Para nossa grande decepção, grande parte dos locais 
visitados, por estarem expostos à natureza ou por 
desconhecimento da sua relevância histórica, encontram-
se claramente abandonados, danificados, sem uma 
identificação e alguns deles com novas funções.
Por exemplo o ex-Campo Prisional de São Nicolau no 
Namibe, que recebeu presos políticos de toda a parte do 
país no período colonial, e ainda mantém na actualidade a 
mesma função para presos de delito comum. 
A única base guerrilheira visitada onde foram encontrados 
vestígios evidentes foi a Base Guerrilheira de Bernó no 

Bengo. Como é compreensível, uma grande parte das bases 
guerrilheiras encontravam-se fora das rotas principais e 
por norma não tinham estruturas muito vistosas nem de 
construção duradoura. 
À imagem das entrevistas, onde se procurou sempre a 
abrangência, o mesmo se fez no que toca a locais históricos. 
Para além de vários locais da história do MPLA, podemos 
mencionar o local onde se realizou o 2º Congresso da UNITA 
em Sachimbanda, ou as Pedras do Inga (local de encontros 
clandestinos de membros da UPA/FNLA), ou ainda, no 
exterior do país, a Casa dos Estudantes do Império por onde 
passaram nacionalistas de todas as ex-colónias portuguesas. 
Sempre que possível a nossa Equipa foi acompanhada 
por um protagonista na área visitada. O cruzamento de 
informações com fotografias, mapas, e o testemunho in loco 
dos antigos combatentes foram essenciais para se poder 
identificar e entender o funcionamento dos locais. 
É certo que os acessos por vezes apresentaram-se como 
um forte obstáculo, alguns deles só superados com o 
recurso a  helicóptero e o inestimável apoio de guias locais 
e conhecedores de terreno. 
Pôde constatar-se, volvidos 40 anos, a necessidade de 
preservação dos nossos locais históricos, um pouco como 
se pode verificar em outros países africanos. Por exemplo, 
o Campo Prisional do Tarrafal é hoje um museu e permite 
que os mais novos revisitem e conheçam um pouco da 

sua história. Recordar e preservar estes locais é também 
respeitar a memória de quem lutou pela independência de 
Angola.

1.3. Limitações das Entrevistas

O Projecto Trilhos terminou com a clara noção de que, embora 
tenha feito um grande esforço por ouvir o maior e mais 
diversificado número de protagonistas possível, apenas uma 
pequena parte deles foi ouvida. Enquanto houver antigos 
combatentes pela libertação de Angola vivos, o trabalho de 
recolha de testemunhos deve continuar. 
Do ponto de vista de recolha em Angola, ficou a faltar a viagem 
a Cabinda, região que desempenhou um papel fundamental 
para o avançar da luta, principalmente para o MPLA. Esta 
viagem estava prevista para 2015, mas não foi possível 
conciliá-la com a agenda de produção do Documentário. 
De certa forma compensámos isso, parcialmente, com 
entrevistas a muitos antigos combatentes que lutaram em 
Cabinda e o recurso a imagens de arquivo.
A nível internacional ficou a faltar o trabalho na República 
do Congo e na República Democrática do Congo que seria 
fundamental para completar esta recolha abrangente a que 
nos propusemos. Os dois países fronteiriços intervieram 
em vários momentos da luta, fundamentalmente junto dos 
movimentos políticos com maior expressão na época: UPA/

FNLA e MPLA. Outra falta considerável foi o trabalho nos 
países da Europa de leste, principalmente na ex-URSS cujo 
apoio foi inigualável ao longo dos anos de luta. Devido a 
dificuldades nos contactos, a obtenção de autorizações 
destes países e a própria conjuntura  existente em alguns 
deles, o trabalho não chegou a ser realizado. 
Também foi tentada uma ida à Argélia onde nos propúnhamos 
entrevistar alguns Argelinos que estiveram ligados ao 
processo angolano e, sobretudo, entrevistar tanto o seu 
primeiro Presidente Ben Bella como o actual, Abdelaziz 
Bouteflika, mas também não foi possível obter o apoio 
solicitado.
A perda de memória, as guerras que se sobrepuseram 
e a falta de treino da memória de uma grande parte dos 
entrevistados fez com que existissem muitas imprecisões 
históricas nos relatos recolhidos sobre momentos vividos 
há mais de 40 anos. Os seus depoimentos constituem fonte 
inestimável mas deverão ser sempre confrontados com 
outros testemunhos e diferentes tipos de documentos.
Algumas entrevistas, fundamentalmente em línguas nacio-
nais, foram feitas com tradutor, o que implica que devam ser 
cuidadosamente revistas, nas transcrições traduções.
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1.4. Desafios Futuros do Projecto Trilhos

Neste momento, o Arquivo Audiovisual do Projecto Trilhos 
é seguramente um dos mais significativos arquivos sobre a 
Luta de Libertação de Angola. O Projecto Trilhos conta com 
mais de 1.000 horas de gravações audiovisuais, com cerca 
de 600 testemunhos recolhidos no país e no estrangeiro de 
forma abrangente, em diferentes áreas aonde se viveu a luta.
A conservação dos depoimentos dos entrevistados e a sua 
transcrição para suporte físico (uma das dificuldades ainda 
existente) constituem tarefa essencial para garantir que a 
recolha de dados efectuada venha a ser, a tão breve trecho 
quanto possível, de acesso a um público vasto de estudantes, 
historiadores, investigadores e interessados. O uso feito 
de uma ínfima parte deste arquivo para o Documentário 
Independência é prova da sua importância.
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2. ENTREVISTAS
2.1.  Entrevistas 

2.2. Quantidade 

2.3. Representatividade 

2.4. Abrangência  

2.5. Urgência 

2.6. Lista de Entrevistados

2.1. Entrevistas

As centenas de entrevistas realizadas ao longo do Projecto 
foram, em parte, o fruto de pesquisas que começaram 
vários anos antes do início do Projecto, incluindo o estudo 
e levantamento dos principais acontecimentos surgidos 
ao longo da Luta de Libertação, das principais acções 
operacionais por cada área do território, das relações 
internacionais existentes e, sobretudo, o levantamento prévio 
dos dados biográficos de certos protagonistas. Os arquivos 
existentes no Centro de Documentação da Associação 
Tchiweka, para além da bibliografia variada, foram um dos 
pontos de partida para a investigação.
Sendo um dos objectivos o de aproveitar os protagonistas 
para esclarecer pontos obscuros de acontecimentos 
políticos e militares, um vasto trabalho de cruzamento de 
dados foi realizado no sentido de preparar antecipadamente 
as principais entrevistas em função do percurso do 
entrevistado ou dos acontecimentos registados na área 
em que foi entrevistado (quando se tratou do trabalho de 
campo).
Todas as entrevistas foram filmadas em alta-resolução.
A escolha dos protagonistas a entrevistar não foi fácil e nem 
sempre foi possível obter os referidos contactos. Para o 
trabalho de campo, foi necessário um contacto antecipado 
para escolher, entre as centenas de protagonistas, os que 
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reuniam melhor perfil para serem entrevistados em função 
do tempo disponível. A escolha foi feita em função do seu 
grau de acompanhamento dos acontecimentos. 
É assim que a realização das entrevistas obedeceu ao 
rigor pretendido tanto na escolha dos entrevistados, na 
preparação personalizada de cada entrevista, como na 
sua realização em diferentes localidades. Inevitavelmente, 
num trabalho desta dimensão, também por vezes surgiram 
oportunidades não previstas.
Foi notória, ao longo de todos os anos, a disponibilidade da 
maioria das pessoas contactadas para serem entrevistadas.  
Motivados pela seriedade do Projecto, muitos entrevistados 
entregaram documentos diversos, e ajudaram a identificar e 
localizar outras testemunhas.
As entrevistas foram feitas maioritariamente em Português, 
mas também em Kikongo, Cokwe, Luvale, Luchaze, Mbunda, 
Nganguela, Umbundu, assim como em Inglês, Francês e 
Espanhol.
Foram igualmente registados cantos e representações 
teatrais, da época pelas diferentes áreas em que se deslocou 
o Projecto.
As entrevistas foram realizadas na sua grande maioria 
(cerca de 90%) por Paulo Lara, também por Conceição Neto 
e ocasionalmente por Paula Simons, Mário Bastos, Luciano 
Canhanga, Jorge Cohen e Tchyina Matos. 

2.2. Quantidade

O Projecto entrevistou 581 protagonistas ao longo de 674 
sessões de gravação. Estas sessões, somadas a 5 horas 
de intervenções em conferências, totalizaram 917 horas de 
registo em suporte audiovisual. 
Nestes cinco anos, a média de duração de cada entrevista 
foi de uma hora e vinte minutos, sendo de destacar casos 
em que os entrevistados, pela quantidade de informação a 
prestar, concederam ao Projecto entrevistas mais longas, 
realizadas de forma faseada, atingindo o máximo de cinco 
sessões de trabalho de três ou mais horas cada. A principal 

ENTREVISTAS E HORAS
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e mais longa entrevista foi concedida por João Vieira Lopes 
totalizando mais de 15 horas de gravação.
Perto de 80% das entrevistas (sessões) foram realizadas em 
Angola (528 entrevistas). As restantes 146 foram realizadas 
em três diferentes continentes: em África (cinco países) - 
87 (das quais 57 nos PALOP), na América (Cuba) – 24 e na 
Europa – 35 entrevistas. 
Das 528 entrevistas realizadas em Angola, mais de um terço 
das entrevistas foram em Luanda, visto ser o local de maior 

concentração de protagonistas oriundos de diferentes 
regiões do país e diversas organizações políticas.
Também o facto de Luanda reunir condições tanto humanas 
como técnicas para entrevistas, com mais disponibilidade de 
entrevistados, uma maior abrangência e representatividade, 
tempo para a investigação, preparação e realização das 
entrevistas fez com que fossem gravadas mais horas na 
capital.
A duração das entrevistas variou em função do tipo 
de protagonista, do tempo disponível no terreno e de 
investigação prévia sobre o percurso do entrevistado.
A metodologia utilizada na recolha da história oral baseou-
se na História de Vida (completa ou temática) com 91 
entrevistas entre 3 a 15 horas, na História Oral Temática 
com 210 entrevistas entre 1 e 3 horas  e na Temática ou de 
Tradição Oral com 280 entrevistas de menos de uma hora.
O trabalho de campo permitiu recolher testemunhos 
interessantes que reforçaram o carácter nacional e 
transversal da Luta de Libertação no país, completando e 
introduzindo novos dados sobre temas já abordados em 
entrevistas anteriores. 
Para além das entrevistas realizadas em estúdio ou em casas 
particulares, foi possível, conforme desejado, entrevistar 
alguns dos protagonistas nas localidades históricas por 
onde passaram. 

TIPOS DE ENTREVISTAS
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2.3. Representatividade

A particularidade das entrevistas realizadas reside na grande 
variedade de protagonistas, juntando-se combatentes 
da libertação habitualmente referidos como “anónimos” 
por serem pouco conhecidos (guerrilheiros, mulheres, e 
aqueles que na época eram ainda crianças) das diferentes 
organizações políticas, com representatividade do género, 
urbana e rural, de diferentes origens étnicas e uma 
diversidade na representação religiosa. 
Assim, dos entrevistados 326 foram guerrilheiros (dos quais 
26 com cargos de direcção, 6 professores, 8 médicos e 
enfermeiros), 74 foram da clandestinidade e 116 estrangeiros. 
Distribuídas por todas estas categorias constam 80 mulheres 
entrevistadas.
A representatividade ultrapassou as fronteiras de Angola. 
Para além da deslocação do Projecto aos países já 
referenciados, foram no total entrevistadas 121 pessoas 
de 22 diferentes nacionalidades das quais: em África: 
53% (Argelinos, Congoleses de Brazzaville e Kinshasa, 
Guineenses (Conakry), Ganenses, Tunisino, Zambianos e 
das ex-colónias portuguesas:  Cabo-Verdianos, Guineenses 
(Bissau), Moçambicanos e São-Tomenses); América: 25 
% (Cubanos, Brasileiros, Antilhanos e Norte Americanos); 
Europa: 22% (Portugueses, Franceses, Espanhóis, Italianos, 

Belgas, Russos e Suecos). Infelizmente, o Projecto só logrou 
entrevistar um protagonista da Europa do Leste. 

O Projecto teve ainda a oportunidade de entrevistar figuras 
mais conhecidas pela maioria das pessoas, entre as quais três 
antigos presidentes da República (de Cabo-Verde, Moçambique 
e da Zâmbia), e um ainda em exercício na altura (Cabo-Verde).

2.4. Abrangência

Apesar das dificuldades específicas resultantes dos conflitos 
ainda não totalmente esquecidos no país, foi possível 
entrevistar protagonistas das principais organizações 
políticas do período da luta de libertação nacional e visitar 
áreas de relevância histórica. Entre os entrevistados cerca 
de três centenas pertenceram ao MPLA, mais de uma 
centena à UPA e/ou FNLA, e mais de 50 à UNITA.  Várias 

dezenas estiveram ligados ao poder tradicional e igrejas e a 
movimentos de libertação nacional de outros países (PAIGC, 
FRELIMO, MLSTP), mais de três dezenas ligados ao poder 
tradicional e igrejas.

2.5. Urgência

A média de idade dos protagonistas da luta de libertação 
na altura das entrevistas atingia mais de 65 anos com muito 
deles de idade mais avançada e difíceis condições de saúde. 
Esta foi uma das principais condicionantes para a urgência 
do Projecto que obrigou várias vezes a realizar entrevistas 
fora dos planos inicialmente traçados. Sendo doloroso e 
lamentável, o certo é que ao longo do Projecto vieram a falecer 
cerca de uma dezena de entrevistados, reforçando ainda 
mais o sentido de URGÊNCIA na recolha dos testemunhos 
orais.





47

2.6. LISTA DE ENTREVISTADOS

Abdelkader Bouabida 

Abel Sosse

Adão Armando “Incansável”

Adão Garcia

Adélio Ferreira Pires 

Adolfo Francisco

Adolfo Maria

Afonso Bafi

Afonso Júlio Tchibundo 

Afonso Juvelino Vasco 

Afonso Malfeito

Afonso Ndzimbo Kutunga 

Afonso Ramires

Agílio França de Faria

Akosua Asisee

Albertino Almeida Alberto

 Fátima Sampaio

Alberto Joaquim Chipande 

Alberto Matabicho

Alberto Mussumali

Alberto Samanjata Chiuaia 

Alberto Samário “Recua”

Albina Assis

Albino da Costa “Sofrimento do Povo” 

Albino Kassala

Alexander Chiwanda

Alfonso Perez Morales

Alfredo Cardoso

Alfredo Kavavo “Leão”

Alfredo Quipupa

Alfredo V. Mungamba “Mapenzi” 

Alice Lopes

Almeida Linhango

Álvaro Santos
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Amadeu Amorim 

Amadeu Calumbuana “Tira-Mão” 

Amador Mulombo Zonda 

Amâncio da Cunha 

Ambrósio do Nascimento 

Amélia Massoje Namoginga 

Américo Alves Sardinha 

Ana Maria de Sá Cabral 

Ana Maria Fernandes 

Ana Wilson 

André Diluakidi 

André Miranda 

Angelina Massoxe 

Anjikeno Chihuto 

Antero Ervedosa de Abreu 

António Carlos Jorge 

António Chapua

António Tomás Medeiros

Arão Chitetulo 

Arcely Careaga 

Aristides Pereira 

Armando da Conceição 

Armando Livamba “Ataque” 

Armando Mateus Dala 

Armando Myre Dores 

Armando Quindai N’gonga 

Armando Ramos da Silva 

Armando Savredo Yero 

Arminda Correia de Faria 

Armindo Calungahebo 

Armindo Miguel “Mau-Mau” 

Arnaldo Benjamin 

Artur Pestana “Pepetela” 

Assis Simão “Devagar”

António Correia Nogueira 

António Domingos 

António Fernandes Mafuani 

António Filipe 

António França “Ndalu” 

António Gaspar 

António Jorge 

António Lengo 

António Leto 

António Madaleno 

António Muhongo 

António Mukisi 

António Nlando 

António Nunes “Mona” 

António Pedro Masseke 

António Pedro Moyo

António Sentado
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Augusta Conchiglia 

Augusto António Trocado 

Augusto Chinoya “Firme” 

Augusto Kambovo 

Augusto Loth 

Augusto Manganza 

Augusto Maringo 

Augusto Nduma Tchissula 

Augusto Virgílio António 

Augusto Wilson 

Aureliano Kataleko “Chatuloma” 

Aurélio dos Santos 

Avelino Mwakavula Pakassa 

Balduíno Sebastião Quipes 

Béchir Ben Yahmed 

Bengt Save-Soderbergh

Benigno V. Lopes “Ingo”

Casimiro Sérgio Franco 

Catarina Baio “Vália” 

Catherine Cot 

Cecília Muxatchi 

César Evambi “M’zuri” 

Chameia Domingos “Bombeiro” 

Charles Roy Harper 

Charles Segbefia 

Chinhama Damião 

Chinoya Mahombo 

Ciel da Conceição “Gato” 

Cindano Mukonda “Bunguê Epanga” 

Conceição Caxito 

Costa António dos Santos 

Costa Cufuna 

Críspin Leal Alvarez 

Cristina Ngenjo Katongo

Bento David 

Bernardo Mahando Livingui 

Bernardo Mukisse 

Bernardo Mussengue 

Bernardo Sumixi “Tchikai” 

Beto Van-Dúnem 

Boaventura Cauina “Muakawagita” 

Boaz Chipoia 

Borges Saraiva 

Buba Nvula Ndalamama 

Carlos de Mesquita Octávio 

Carlos Fernandes dos Reis 

Carlos Lopes Correia 

Carlos Serrano 

Carlos Veiga Pereira 

Carlos Vieira Lopes 

Carmen de Araújo Pereira
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Cristovão Quina 

Daniel Chivanda Ngundungo 

Daniel Kativa “Berlim” 

Daniel Prata “África”  

Dario de Urra Torriente 

David Japão 

David Lundu 

David Luta Tchinhemba  

David Ndala Chissila 

Delson Folochi  

Deolinda Já 

Deolinda Kangamafuka “Arriete” 

Desidério Veríssimo da Costa 

Diana Andringa 

Diniz Luís 

Dofonso Fernando Manzambi 

Dolla Pedro Kiawuakana

Domingos Visamento 

Dor Badasu 

Edmundo Rocha 

Eduardo Audácia “Sofremos” 

Eduardo Buli 

Eduardo Faustino Manuel 

Eduardo João 

Eduardo Makunga 

Eduardo Meneses Samutala 

Eduardo Muenze 

Eduardo Pires Júnior 

Eduardo Sebastião 

Eduardo Titima Mussikita

El-Hadj Bengaly Dabo 

Elikia Mbokolo

Domingas Congo Jondila  

Domingas Kissanga “Ivone” 

Domingas Kizembe 

Domingas Panzo “Rainha Nginga” 

Domingas Quilombo Simão 

Domingas Tito 

Domingos António “Jungo Mungungo” 

Domingos Cuxixima 

Domingos Damião Neto 

Domingos de Oliveira “Yaya” 

Domingos Ferraz Mendes 

Domingos Frederico 

Domingos Kaumba 

Domingos Kissanga “Lelu Ngo” 

Domingos Major ”Dinho Major” 

Domingos Manuel Morezo 

Domingos Nzambi “Catete”
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Eliseu de Almeida “Kidikota” 

Eliseu Isaac Kasola 

Emília Engrácia 

Emília Josia Numbo 

Emílio de Carvalho 

Emmanuel Kunzika 

Ernesto Nunes 

Eurico Wilson 

Eusébio de Brito Teixeira 

Eva Afonso 

Evalina Kamana Vipanda 

Felina Adelino Ngongo 

Felino Samuhunga 

Felisberto Artur Menezes 

Felix Delgado 

Felix Paulo 

Fernanda Miranda

Francisca Adão Zombo 

Francisco Antas 

Francisco Carlos 

Francisco Domingos Gonçalves 

Francisco Lingueno 

Francisco Neto “Sangue do Povo” 

Francisco Quinta 

Francolino Muto 

Frederico Luís Colombo 

Gabriel Molina Franchossi 

Garcia Kiteta 

Godefroid Tchamlesso Diur 

Godfrey A. Nangohya 

Gombe Gonga “Chimuende” 

Gomes Krispin Tchissambwe 

Gomes Moisés Dimonica 

Gyan-Tutu

Fernanda Saraiva de Carvalho 

Fernando Augusto Caetano 

Fernando Galindo Castellano 

Fernando Huambo 

Fernando Mário “Movimento” 

Fernando Mourão 

Fernando Ndombele Tadi 

Fernando Pfluger 

Fernando Rodrigues

Fernando Vecino Alegret 

Ferrão João Lourenço 

Figueiredo António Manuel 

Filipe Monimambo “Spartacus” 

Firmino Tchitumbo Tchinengue 

Flora Gomes 

Florinda António Ngolome 

França Dias Van-Dúnem
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Hamachipeme Sayzumo 

Hayford K. Asong 

Héder F. Brígido Martins 

Helena Saraiva de Carvalho 

Henri Alleg 

Henri Lopès 

Henrique Etaungo Daniel 

Hermenegildo Bombe 

Howard Kimbel Jones 

Hugues Bertrand 

Ilundi dos Santos 

Inácio Boa dos Santos “Achille” 

Isabel Figueiredo Numbo 

Iva Maria Cabral 

Jacinto João Congo 

Jacinto Veloso 

Jacques Vergès

João Campónia “Mukongo” 

João Cufachachi “Zagaia do Povo” 

João de Carvalho “Tetembwa” 

João Dombele 

João Ferreira Cuco 

João Garcia Bires 

João Gomes “Coragem do Povo” 

João Júlio 

João Kalenga “Samakota” 

João Kassanga 

João Ludo 

João Makama Alfredo 

João Manuel Tchissola 

João Mendes “Vitória” 

João Pedro da Cruz 

João Rita André 

João Rodrigues Ceijimo

Jaime Cohen 

Jaime de Sousa Araújo 

Jaime Diamantino 

Jaime dos Santos Serra 

Jaime Monteiro 

Jaime Mutolo 

Jaime Ramiro Kandala 

Jamba Kalimbue 

James Chambi 

Jemix Manuel Chiuisa 

Jeremias Cambongue “Tanque” 

Jeremias Malamba Samangongo 

João A. da Rosa “Tiro” 

João A. Muatxala “Apanha Vivo” 

João Baptista Tombo 

João Bernardo de Miranda 

João Cambungo “Tito Moto-Moto”
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João Samba 

João Satchissola 

João Silêncio Lupassa 

João Silvério 

João Uquembo João “Linpiao” 

João Vicente Viemba 

João Vieira Lopes 

João Vunge 

Joaquim Chissano 

Joaquina da Fonseca 

Joel Pessoa Cholonjele 

Joice Salumbeza 

Joné Justo “Parafuso” 

Jonuel Gonçalves 

Jorge Fuentes 

Jorge Risquet 

Jorge Seke Linhanga

José Katuya “Vantagem” 

José Luandino Vieira 

José M. Silva “Zé Manuel” 

José Manuel Lisboa 

José Matoca Lumana 

José Milian 

José Moutinho Kutenenya 

José Muconda “Tukayana” 

José Pedro “Mutuakumba” 

José Quipungo 

José Samuel Chiwale

José Sanhá 

José Tiago 

José Tomene 

José Vunge 

José Zage

Jorge Silva “Sapo” 

Jorge Valentim 

Jorge Zombo “Diabo Negro”  

José Belo Chipenda 

José C. Augusto “Kiluanji” 

José Cambaji “Não Contava” 

José Carlos Horta 

José Chiwaia “Chambassuko” 

José Condesse de Carvalho “Toka” 

José D. Tuta “Ouro de Angola” 

José Diogo Ventura 

José do Clony da Silva 

José Domingos Tchiputekeno 

José Duarte de Jesus 

José Júlio de Andrade 

José Kalakala Kaxito 

José Kassanga
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Josias Sayawanda 

Josué Rafael Chilela 

Julian Alvarez Blanco 

Julião Kassonda “Angola de Hoje” 

Julião M. Paulo “Dino Matrosse” 

Júlio Augusto Kuando 

Júlio de Almeida “Juju” 

Júlio Troco 

Justina Débora Miguel 

Juvinal Lucombo Sueque 

K.B. Asante 

Kaiombo Kalimpi “Kuvi” 

Kaiombo Liandenga Kapango 

Kalenda Makondo “Ajuda Mútua” 

Kalueto Kambande 

Kamaya Tchiyongo “Coragem” 

Katila António Guedes

Lopes Gonga “Morte Da Guerra” 

Lopes Mukuma Mbaca 

Lopo do Nascimento 

Lote Caliata Lumeta 

Loth Guilherme “Sachikwenda” 

Lotina Tchissola 

Lourenço Venâncio Munika

Lúcia Maria 

Luciano João 

Luciano Muvembe 

Luciano Santana 

Lucília S. Neto “Zizi” 

Luís de Almeida 

Luís Pérez Onraita 

Lurdes Lucélia 

Luzia Paulino 

Luzia Zua

Kenneth Kaunda 

Kerkeb Mokhatar 

Kiala Garcia Nzango 

Kofi N. Awoonor 

Kojo Tsikata 

Krispé Folochi 

Kwame A. Wiafe 

Kwesi Pratt Jnr. 

Laiti Tchiesso Sapele 

Laurindo Cardoso 

Lembinha Pascoal “Leli” 

Levy Baptista 

Likumbo Catolo 

Limbânia Rodriguez  “Nancy”

Lino Kavava “Mudança”  

Livingui Mafo Cahina 

Lopes Gonçalves Kavanga
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Madalena Sembe Muginga 

Magalhães Pedro Dala 

Maginela Likonge “Mundial” 

Maiko Mungana Kakoma 

Manjile Chishanga “Munhamito” 

Manuel Agramonte Sánchez 

Manuel Alegre 

Manuel Bengui da Conceição 

Manuel D. Kacoma “Winge” 

Manuel Dembo 

Manuel dos Santos de Lima 

Manuel Guimarães 

Manuel Joaquim 

Manuel Júnior “Nelinho” 

Manuel L. Neto “Kassapa” 

Manuel Mivanga “Chinguto” 

Manuel Ndungue “Kenendungue”

Maria Padez  

Maria Sebastião Dange 

Maria Vitunbo Kaunda 

Mariana Catende 

Mariano de Araújo Matsinha 

Mariano Filipe “Barata” 

Mário A. de Almeida “Kasesa” 

Mário Baptista Saluhanza 

Mário Manuel Canga 

Mário Pádua 

Mariti Chingênge “Fama Mundial” 

Mark Chona 

Marta Miguel 

Mateus Cumbila 

Mateus Ngola Catumbo 

Matias Azevedo 

Matias Wabombole

Manuel Pedro Pacavira 

Manuel Rodrigues Boal 

Manuel Samba “Coragem” 

Manuel Tempo Panzo

Manuel Videira 

Marcela Quizembe Panzo 

Marcelino dos Santos 

Margarida Lombende Chitata 

Maria Amália L. Africano 

Maria de Fátima Panzo 

Maria do Carmo Medina

Maria do Céu Carmo Reis 

Maria Eugénia L. Nunes Cruz 

Maria Gonçalves Meneuanga 

Maria Junia Deolinda 

Maria L. Gaspar Silvestre 

Maria Mateus Sebastião
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Maximiano Dagoia 

Mbeto Traça 

Menezes António Francisco 

Messa Daniel 

Miaviakisi Daniel 

Miguel Tomás Kituia 

Miranda Lopes “Sangue do Povo” 

Moisés Caiombo Njolomba 

Moisés Gaspar Kamabaya 

Moisés Mulenga Kambakaia 

Moisés Vihemba 

Moniz Damião dos Santos 

Moniz Gomes “Campo de Batalha” 

Moniz Zacarias 

Muefulai Kalipate 

Mulevana Luchoko 

Mwangana Ndungo

Paixão Nguvulo Benguela 

Pamela dos Santos 

Pascoal Mocumbi 

Paul Salusse 

Paulette Pierson Mathy 

Paulina Domingas António 

Paulino da Silva “Decidido” 

Paulino Sebastião 

Paulo Cafoio “Angola Livre” 

Paulo José Mendes 

Paulo Yambo Makupa 

Pedro B. Lima “Foguetão” 

Pedro Chivava “Tchihungo” 

Pedro Fernando Mavunza 

Pedro Malunzi 

Pedro Mandandi “Independência” 

Pedro Mussuila

Nakayombo Kassala 

Napezo Etina 

Nascimento Ngola N’gunza 

Nazaré Quiniquina 

Nelson Chicomo 

Neto Miranda “Wassandama” 

Ngola Muinga 

Nicolau Paulo 

Noé da Silva Saúde 

Nouredine Djoudi 

Nvulo Samuel 

Olímpio José Antunes 

Oliveira Francisco “Careca” 

Óscar Monteiro 

Oscar Oramas Oliva 

Osmany Cienfuegos 

Osvaldo Lopes da Silva
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Pedro Pezarat Correia 

Pedro Pires 

Pedro Ross Leal 

Pedro Viemba Kapekula 

Pierre Nzé 

Pinto Manuel “Cuca” 

Prata Luciano 

Rafael Ernesto  

Rafael Moracén Limonta 

Rafaela L. Santos “Fela” 

Rafik Bensaci 

Raimundo Evaristo Jaime 

Raimundo Katchetche 

Raimundo Musole Chizele 

Raimundo Saúca “Vasile Bauman” 

Rajah Djelo 

Ramiro Colombo “União”

Rui Castro Lopo “Muxima” 

Rui Clinton 

Rui F. de Sá “Dibala” 

Ruth Adriano Mendes 

Sadjo Baio 

Salomé Epolua Chinhama 

Salvador Katundo 

Salvador Massuto 

Samende Kaiando Muiango 

Samia Nkrumah 

Samiatchi Savualia 

Samuel Eliseu Isaac

Santana André Pitra “Petroff” 

Santos Sousa Kamuanga

Sarah Maldoror 

Sebastião Manguana 

Sebastião Mavinga Tussamba

Raúl Roa Kouri 

Reis Adrianes 

Rene Hernandez  

Roberto de Almeida 

Roberto Monteiro “Ngongo” 

Rodeth Gil 

Rodger Sakumuka 

Rodolfo Puente Ferro 

Rodolfo R. Bernardo 

Rodrigues Lowate “Com Povo” 

Rodrigues Sachinguingue 

Rogelio París Ramírez 

Romano Muxinda 

Romárico Sotomayor 

Romeu Sachicumba “Atenção Tuga” 

Rosa Manongo Mbimbi  

Rui Carlos Graça “Lupuka”
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Sebastião Paulo Mukonda 

Sérgio Vieira 

Severino Sawenda Marcelino 

Sikata Wina 

Silva Jonasse Cachongo 

Silvino da Luz  

Simião Ndumba 

Siona Casimiro 

Sonhi Manhico Golomoca 

Sousa Armando “Estrelo” 

Tchimaho Kamizi “África” 

Teixeira da Silva “Verga” 

Teresa Joaquim Lopes 

Tiago Eduardo Raúl 

Tomás Kaxela “Angola Yeto” 

Tomás Luachi Kachiumbo 

Tomás Mohongo Saluka

Vladimir Shubin 

Vumambu João David 

Wangui Candombué “Independência” 

William J. Nottingham 

Zacarias António

Tonta A. Castro 

Tony Mwakavula “Povo que Luta” 

Txaca Capele 

Vasco de Jesus 

Vasco Rodrigo “Vitória” 

Verget Martin 

Vernon J. Mwaanga 

Vicente Paulo Quete 

Victor Carvalho 

Victor Chisululu 

Victor de Almeida Sousa 

Victor Teodoro Likala 

Vindindo Mayengo “Mukonga” 

Virgínia Liahuca 

Vitoria Nacopaia 

Vitorina Ntumba Massata Vitorino 

Simões “Padre Estevão”
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3. Actividades 
Desenvolvidas
3.1.  Mini-Documentário

3.2. Divulgação
3.1.2  Imprensa
3.2.2 Presença Online

3.1. Mini-Documentários
       . São Nicolau - Eles não Esqueceram 

       . Mulheres de Armas

       . Bengo - o Berço da Resistência

       . A Caminho da Luta

       . Depoimentos do Leste

       . Aristides Pereira - Auto-Retrato

       . João Vieira Lopes - Auto-Retrato

Ao longo dos anos de trabalho, o Projecto produziu sete ví-
deos de duração aproximada de 10 a 30 minutos sobre va-
riados temas da luta de libertação, assim como 11 vídeos 
“Bastidores Trilhos”. Estes vídeos poderão ser revistos e en-
riquecidos para futuros trabalhos.
Os temas abordados nestas produções foram diversos e o 
foco também, como se indica a seguir: 

São Nicolau - Eles não esqueceram
São Nicolau foi, no período colonial, o maior campo de 
prisioneiros políticos angolanos, milhares deles sem 
julgamento. A vastidão e estrutura do campo não eram 
as típicas de uma prisão, mas a fuga era praticamente 
impossível, entre o mar e o deserto. Todos partilhavam o 
sonho da Independência mesmo quando divergiam sobre os 
caminhos para a obter. O Mini Documentário foi apresentado 
em 2012 numa sessão com ex-presos políticos.

Mulheres de Armas
No quadro das comemorações alusivas ao mês da Mulher 
(Março), foi produzido um vídeo, em 2012, realçando o 
papel desempenhado pela mulher angolana, baseado em 
entrevistas realizadas pelo Projecto. Este trabalho, divulgado 
na TPA e exibido numa exposição da Odebrecht alusiva à 
mulher angolana, reúne fotos de Arquivo da ATD e recolhas 
de campo que ilustram o papel e importância das mulheres 
no desenrolar e fortalecimento da Luta de Libertação. 

Tipo: Mini Documentário | Duração: 25 minutos  

“São Nicolau- Eles Não Esqueceram” divulgado na TPA em 2012.

São Nicolau - Eles Não Esqueceram Mulheres de Armas

Tipo: Mini Documentário | Duração: 12 minutos

 “Mulheres de Armas” divulgado na TPA em 2
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A Caminho da Luta
Em 1961, jovens angolanos e de outras ex-colónias, a 
estudarem em Portugal, abandonaram os seus cursos, famílias 
e projectos pessoais para se juntarem aos movimentos de 
libertação dos respectivos países. Este trabalho apresenta 
alguns testemunhos e imagens de protagonistas deste 
período que fizeram parte do que ficou conhecido como 
“Fuga dos 100”.

Bengo - o Berço da Resistência
Mostra a importância da resistência na província do Bengo no 
período colonial. Contém mapas explicativos da organização 
dos Movimentos de Libertação da altura e relatos de alguns 
intervenientes ligados à luta anticolonial. Podem ser vistos 
diferentes locais históricos nas matas do Bengo, entre as 
quais antigas bases militares com vestígios de 1968 como o 
famoso Quartel de Bernó.

Tipo: Mini Documentário | Duração: 26 minutos  

Exibição em Cabo-Verde, Conferência “A Caminho da Luta” 2011

A Caminho da Luta

Tipo: Mini Documentário | Duração: 15 minutos 

Divulgação Interna: Relatório Patrocinadores #4 Mar 2012

Bengo - Berço da Resistência

Aristides Pereira - Auto-Retrato
O Projecto teve o privilégio de fazer a última entrevista ao 
primeiro Presidente de Cabo-Verde, Aristides Pereira. Na 
primeira pessoa, o mesmo refere parte do seu percurso e 
relembra a solidariedade existente na época, essencial para 
a conquista da nossa Independência.

Depoimentos do Leste
Realizado com imagens da luta no leste de Angola foi feito 
para ser projectado nos locais por onde passou o Projecto ao 
longo dos 90 dias no interior de Angola e Zâmbia e permitir 
estimular a partilha de memórias.

O Leste

Tipo: Depoimentos | Duração: 7 minutos  

Projecção nas aldeias durante a viagem “90 dias ao Leste” 2013

Aristides Pereira - Auto-Retrato

Tipo: Vídeo Web em 3 partes | Duração total: 13 minutos 

Divulgação Internet
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3.2. Divulgação

3.2.1.  Imprensa

                    .  Há 50 Anos (Novo Jornal)

         . Aconteceu em 1961 (Revista Austral) 

         . Dossier Baixa de Cassange (Novo Jornal)

         . Especial Bernó (Novo Jornal)

         . 90 Dias no Leste (Novo Jornal)

         . Revista Cajú / Jornal Sol

         . Grande Entrevista (Rede Angola -Online)      

         . Jornal Público (Portugal)

          . (Rede Angola - Online)

         . Revista Sábado (Portugal)     

3.2.2. Presença Online

3.2.1. Imprensa
O Projecto Trilhos marcou presença na imprensa ao longo 
da sua vigência. 
Em 2011, apoiou a ATD na elaboração de artigos mensais 
para o Novo Jornal com a disponibilização de excertos de 
entrevistas, fotografias e documentos que se encontram 
no Centro de Documentação Tchiweka e bibliografia 
relacionada. Este conteúdo foi posteriormente adaptado 
para a revista Austral, revista bimestral da nossa companhia 
de bandeira TAAG (também patrocinadora deste projecto).
Em 2013, ainda durante a viagem ao Leste de Angola, foram 
publicados no semanário Novo Jornal três artigos retratando 
os aspectos mais marcantes da viagem.  
Foram ainda publicados naquele jornal dois Dossiers, um 
sobre a Base de Bernó (posto de comando da 1ª Região 
Militar do MPLA) e um sobre os acontecimentos de 1961 
na Baixa de Kassanje. Temos aqui um exemplo de como 
as entrevistas do Projecto Trilhos podem ser utilizadas em 
diferentes plataformas. 
Em finais de 2014 foram partilhadas na imprensa nacional 
as principais realizações do Projecto, no jornal online Rede 
Angola e na revista Cajú. Em 2015 teve pela primeira vez 
destaque na imprensa internacional, nomeadamente na 
imprensa portuguesa

João Vieira Lopes - Auto-Retrato
Em apoio a uma homenagem feita em 2011, realizou-se 
um vídeo de 17 minutos que ilustra alguns dos momentos 
marcantes da vida deste nacionalista. Foram utilizados 
extractos da longa entrevista, de mais de 14 horas, que João 
Vieira Lopes concedeu ao Projecto.

Tipo: Mini-Documentário | Duração: 17 minutos  

Exibição homenagem ao João Vieira Lopes no Chá de Caxinde

João Vieira Lopes - Autoretrato
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Há 50 anos (Novo Jornal)
Durante todo o ano de 2011, o semanário Novo Jornal publicou 
mensalmente um artigo da ATD sobre acontecimentos 
históricos que ocorreram há 50 anos atrás (em 1961), contendo 
cronologias, sugestões de leitura e testemunhos. O material 
recolhido no Projecto contribuiu para o enriquecimento dos 
dados.

Jornal: Novo Jornal 

Duração: 11 meses

Novo Jornal “Há 50 Anos”

I Periodicidade da Publicação: mensal

Aconteceu em 1961 (Revista Austral)
Com base no trabalho “Há 50 Anos…” foi feita uma adaptação 
para a revista Austral, revista da companhia aérea TAAG. Os 
artigos encontram-se em Português e Inglês.

Revista: Austral I Periodicidade da Publicação: bimensal

“Aconteceu em 1961”

Especial BERNÓ (Novo Jornal)
A 19 de Abril de 2013 foi publicado um dossier sobre a Base 
Militar de Bernó. Criada em finais de 1966 pelo comando 
político-militar do MPLA, não tinha sido visitada desde 
então. Foi dos poucos locais, expostos à natureza, por onde 
o Projecto passou, que ainda conserva vestígios como 
trincheiras, túneis, etc.

Dossier Baixa de Kassanje (Novo Jornal)
Em 18 de Janeiro de 2013, foi publicado um dossier sobre 
a revolta e repressão na Baixa de Kassanje em 1961. Um 
dos aspectos que ajudou a enriquecer esta publicação foi 
o trabalho de recolha que o Projecto Trilhos efectuou na 
província de Malanje.

Jornal: Novo Jornal 

Duração: 11 meses

Novo Jornal “Há 50 Anos”

Jornal: Novo Jornal I Periodicidade da Publicação: pontualJornal: Novo Jornal I Periodicidade da Publicação: pontual

Dossier Baixa de Cassange Especial BERNÓ
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Jornal Público
O Produtor Jorge Cohen e o Realizador Mário Bastos 
partilham com o Público parte da experiência no Projecto 
Trilhos e as principais expectativas relativamente ao 
Documentário Independência.

Rede Angola 
Paulo Lara, conta ao Rede Angola algumas curiosidades 
sobre o Projecto Angola - Nos Trilhos da Independência após 
quase cinco anos de recolha de memórias sobre o período 
da luta pela Independência.

Revista Cajú - (do Jornal Sol)
Jorge Cohen fala à revista Cajú sobre alguns detalhes sobre 
bastidores e objectivos do Projecto Trilhos.

Jornal: Novo Jornal 

Duração: 3 semanas

90 dias pelo Leste de Angola

I Periodicidade da Publicação: 

semanal

Jornal: Revista Cajú  (Jornal Sol ) 

Entrevistado: Jorge Cohen l 28.11.14

Revista Cajú (Jornal Sol)

Jornal: Novo Jornal 

Duração: 11 meses

Novo Jornal “Há 50 Anos”

Jornal: Público ( Portugal ) 

Entrevistados: Jorge Cohen e Mário Bastos l 22.02.15  

Jornal: Rede Angola ( Online ) 

Entrevistado: Paulo Lara l 10.11.14

Rede Angola (Entrevista) Jornal Público (Portugal)

90 Dias pelo Leste de Angola (Novo Jornal)
Durante o mês de Setembro de 2013 foram publicados três 
artigos retratando os aspectos mais marcantes da viagem 
ao Leste, contendo o itinerário, os principais entrevistados e 
locais históricos por onde passou o Projecto. 
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Revista Sábado (Grande Entrevista)
Entrevista ao Director do Projecto pela revista Sábado (numa 
publicação conjunta com o New York Times).

Jornal: Rede Angola ( Online )  

Entrevistado: Paulo Lara l 10.11.14

Rede Angola (Entrevista)

Jornal: Novo Jornal (Angola)  |

Entrevistado: Paulo Lara l Data: 30.10.15

Revista Sábado (Portugal)

Rede Angola 
Conceição Neto e Kamy Lara, duas mulheres de gerações 
diferentes centrais de “Independência”, descrevem a sua 
experiên-cia e a do projecto.

3.2.2. Presença Online
A partir de 2010 o Projecto criou na internet a sua página 
www.projectotrilhos.com assim como um espaço no 
Facebook que visou informar o público dos seus objectivos 
e dar uma ideia do trabalho realizado. 

www.projectotrilhos.com/pt/blog

Blog Trilhos

www.projectotrilhos.com   

Periodicidade: 2 em 2 semanas nº retratos disponíveis: 20 |

Retrato Trilhos

Foi igualmente criado um  Blog Trilhos organizado de forma 
cronológica, com conteúdos como os Bastidores (trabalhos 
realizados ao longo do Projecto), Retratos Trilhos (curtas 
biografias de alguns dos protagonistas), Memórias Trilhos 
(alguns extractos de  depoimentos), links, e documentos.
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Facebook Trilhos

www.facebook.com/projectotrilhos

4. DOCUMENTÁRIO 
INDEPENDÊNCIA
4.1.  Sobre o Independência 

4.2. Ficha Técnica 

4.3. DVD e Extras 

4.4. Lançamento e Divulgação
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4.1. Sobre o INDEPENDÊNCIA

A opção por um documentário como INDEPENDÊNCIA 
derivou da obrigação de devolver à sociedade angolana um 
pouco do que dela se recebeu e pela convicção de que, por 
mais importante que fossem os arquivos, era necessário 
fazer algo para o presente. Se a memória dos mais velhos 
foi a matéria-prima do documentário, o público-alvo foi, 
desde o início, as gerações nascidas depois de 1975, que não 
conheceram o sistema colonial e pouco sabem do passado.
A memória de uma nação faz-se de muitas memórias. 
Com o INDEPENDÊNCIA não se pretendeu contar toda 
a História, já que nenhuma história é toda a história. Ela 
passou a ser contada através da voz de protagonistas 
angolanos de diferentes origens sociais, regionais e políticas, 
principalmente dos menos conhecidos. Essa opção explica 
a ausência de outras vozes e a escolha dos entrevistados(as) 
no filme, cada um representando, de alguma forma, um grupo 
maior, trazendo a sua vivência para uma narrativa colectiva. 
Com o INDEPENDÊNCIA procurou-se apresentar uma outra 
imagem da resposta angolana ao domínio colonial e da luta 
de libertação nacional, vista por quem nela participou.
O documentário não é politicamente neutro. Ele pretende 
transmitir claramente a ideia de que a luta contra o 
colonialismo foi legítima, que a guerra foi uma necessidade 
face à obstinação do regime português, que a independência 

não foi nenhuma oferta de bandeja, e, sobretudo, que o 
sacrifício, abnegação e tenacidade para a sua conquista foi 
de muitos e não só de alguns. 
Usando a linguagem do cinema para articular memórias 
pessoais e arquivos, INDEPENDÊNCIA coloca-se na linha da 
frente contra o esquecimento da História.
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4.2. Ficha Técnica

Realização: Mário Bastos 

Produção: Paulo Lara e Jorge Cohen 

Consultoria histórica: Conceição Neto 

Guião: Mário Bastos  Conceição Neto  Paulo Lara 

Assistente de Realização: Kamy Lara 

Direcção de Fotografia: Kamy Lara 

Edição: Charles Alexander  Kamy Lara  Zeno Monyak 

Música: Victor Gama 

Narrador: Kalaf Epalanga 

Voz de Deolinda Rodrigues: Elisângela Rita 

Pós-Produção imagem: Other Features 

Coordenação de Pós-produção: Charles Alexander 

Motion Graphics Layout, Design: David Gabriel 

Animações: Luís Soares 

4.3. DVD e Extras
A par do DVD do Independência foram produzidos mais três 
pequenos documentários, cujo DVD acompanha o do  filme 
principal. 

PROJECTO TRILHOS   56´

Realizado por: Mário Bastos e Kamy Lara

Documentário  de cerca de uma hora sobre o que foi o projec-
to  Angola - Nos Trilhos da Independência,  destacando o 
trabalho realizado e a importância do arquivo  audiovisual 
(ainda em bruto) e do um documentário que encerrou o 
Projecto. 

A PERSISTENTE FRAGILIDADE DA MEMÓRIA   25´

Realizado por: Gretel Marin

Um pequeno documentário que coloca o assunto da memória 
em evidência e levanta questões importantes sobre o tema. 
A recolha, a importância da preservação da memória são os 
personagens principais deste documentário, onde podemos 
ouvir alguns testemunhos dos entrevistados e da equipa do 
projecto Angola – Nos Trilhos da Independência. É  também 
uma reflecção sobre a importância da memória da luta pela 
independência na construção de uma memória colectiva 
angolana.

MAKING OF   17´

Um olhar pelos bastidores da produção do documentário 
Independência ao longo dos seis anos.

4.4. Lançamento e Divuldação
A Fase de Divulgação foi extremamente importante. Para 
esta etapa contou-se com o apoio de uma agência com 
a qual se desenvolveu a campanha de comunicação para 
televisão, rádio e imprensa, procurando-se atingir todo o 
país.
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5. GESTÃO DO 
PROJECTO

5.1. Gestão Financeiras

5.2. Patrocínios e Apoios 

5.3. Proveitos e Aplicações 

5.4. Auditoria

    

5.1. Gestão Financeira
O Projecto Angola – Nos Trilhos da Independência no seu 
todo e por um período de seis anos, de 2010 a 2015, foi 
orçamentado em aproximadamente 350 milhões de Kwanzas 
(uma média de 58 milhões por ano).  Arrecadou cerca de 
340 milhões (dos quais 70% em valores financeiros e 30% 
em permuta) e aplicou cerca de Akz 276 milhões (dos quais 
64% em valores financeiros). Os valores financeiros obtidos 
correspondem a Akz 3 milhões/mês.
Inicialmente com o empenho e determinação da ATD e da 
produtora audiovisual Geração 80, o Projecto contou igual-
mente com o apoio da Toyota sendo o primeiro patrocinador 
a acreditar no mesmo. Seguiu-se o BPC ainda em 2010, in-
vestindo no Projecto na qualidade de Patrocinador Oficial. 
No ano seguinte os apoios aumentaram nos formatos insti-
tucionais, financeiros ou em permuta, constituindo também 
um sinal de confiança no projecto e a consciência dos cus-
tos a ele associados. Juntaram-se ao Projecto a Movicel, So-
nangol, TAAG, BAI, BESA, Odebrecht e Griner. 



91

Estabeleceram-se duas formas de patrocínio: o Patrocínio 
Financeiro e o Patrocínio em Permuta (ou em espécie). 
Também criou-se a possibilidade de contribuições 
particulares que acabaram por se revelar bastante 
importantes para o desenvolvimento do Projecto.
Registou-se em relação ao Projecto uma visível confiança e 
simpatia não só de várias instituições públicas e privadas, de 
partidos políticos, representações religiosas, organizações 
não-governamentais (fundações e associações), como 
também de instituições e organizações estrangeiras, com 
principal incidência nos PALOP. 
Até finais de 2013, o Projecto limitou-se a obter cerca de 
60% das necessidades financeiras anuais, o que obrigou-

principalmente a um trabalho com uma equipa muito redu-
zida, com o não reembolso do investimento inicial da ATD e 
a ausência de custeio ao Director do Projecto. 
Atendendo à insegurança financeira, optou-se por uma 
gestão prudente, procurando sempre manter uma reserva 
para atender às despesas do ano seguinte. Os contratos 
estabelecidos com os patrocinadores, mesmo os de longo 
prazo, foram quase todos com base numa renovação anual, 
o que exigiu que se mestralmente o Projecto apresentasse 
as suas contas e respectiva aplicação dos fundos. 
Estabeleceram-se duas formas de patrocínio: o Patrocínio 
Financeiro e o Patrocínio em Permuta (ou em espécie). 
Também criou-se a possibilidade de contribuições 
particulares que acabaram por se revelar bastante 
importantes para o desenvolvimento do Projecto. 
Nos dois últimos anos, o Projecto passou a ser gerido com 
mais facilidade com a entrada de novos patrocinadores e 
um apoio de cerca de 180% em relação à média anual. Este 
apoio permitiu a realização com êxito do Documentário 
Independência. (ver capítulo “Patrocínios”).
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5.2. Patrocínios e Apoios
    

. Patrocinador Oficial 

. Patrocinador Associado  

. Patrocinador 

. Apoio Institucional 

. Patrocínio Particular 

. Outros Apoios

5.2. Patrocínios e Apoios
O Projecto definiu 3 princípios básicos para o patrocínio: 

1) Transparência, comprometendo-se a justificar e prestar 
contas aos apoiantes, enviando relatórios semestrais aos 
patrocinadores; 

2) Não Interferência, garantindo que os patrocinadores não 
interferissem, alterassem ou forçassem mudanças no teor 
do trabalho realizado pelo Projecto; 

3) Não Dependência, não aceitando patrocínios superiores 
a 50% do orçamento global. 

Foram igualmente definidos tipos de Patrocínios e Apoios 
podendo ser Financeiros ou em Permuta, respeitando os 
seguintes critérios:

Patrocinador oficial – entre Akz 10 e 20 milhões por ano;

Patrocinador associado – entre Akz 2 e 10 milhões por ano;

Patrocinador – patrocina com montantes (financeiros ou em 
permuta) entre Akz 1 e 2 milhões por ano.

Definiram-se os seguintes níveis  de apoio:

Apoio Institucional – Facilitador junto de Instituições Públicas 
nacionais e internacionais (Apoio monetário, material ou 
administrativo);

Apoio Especial – entre Akz 200 mil e 1 milhão por ano, ou 
que tenha contribuído de alguma forma para que o projecto 
se materializasse;
Apoio – um apoio pontual de até 200 mil Akz (financeiro ou 
em permuta).

Patrocinador Oficial
O primeiro grande patrocinador a apoiar o Projecto 
financeiramente foi o BPC. Este apoio merece destaque pela 
categoria onde se insere e por ter ocorrido logo no primeiro 
ano do Projecto em que não existiam ainda resultados 
substanciais para apresentar. 
A MOVICEL entrou igualmente nesta categoria em sistema 
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de permuta assegurando as telecomunicações (telefone e 
internet) para a equipa ao longo do Projecto.  
Em 2015, no ano da conclusão do Projecto e lançamento 
do Documentário Independência, o Projecto contou com o 
patrocínio financeiro da Fundação Sagrada Esperança (FSE) 
e do Ministério da Administração e Território (MAT). Este 
valioso apoio permitiu que se terminasse o documentário 
com a qualidade pretendida e se desenvolvessem as 
actividades da sua promoção

Patrocinador Associado
Os Bancos BAI e o BESA apoiaram financeiramente, num 
momento em que era essencial ter liquidez para fazer 

face aos crescentes custos. A TAAG (plafond de viagens), 
Sonangol (um quadro superior especializado) e Toyota (2 
viaturas Land-Cruiser) apoiaram em sistema de permuta. 
Se para as empresas, por vezes é mais fácil de apoiar com 
permuta, tal aliviou os custos do Projecto.

Patrocinador
Na categoria de patrocinadores simples, o Projecto teve o 
apoio financeiro inicial do BNI e do BIC em 2010 e em 2012 
da ODEBRECHT e da GRINER.
Apesar de ser uma contribuição inferior aos Patrocinadores 
Associados (em termos de valor) estes patrocínios foram 
igualmente valiosos e fundamentais para a execução do 
Projecto num período de dificuldades financeiras.

Apoio Institucional
Estiveram revestidos de particular importância os apoios 
institucionais recebidos de estruturas nacionais, que 
permitiram desfazer em grande medida certos entraves 
administrativos. 
É de destacar o apoio dado pelos governos provinciais ou 
empresas privadas, no alojamento da equipa nas províncias 
do Uíje, Zaire, Malanje, Lunda-Sul, Moxico, Kuando-Kubango, 
Kwanza-Sul, Bié, Huambo, Benguela e Namibe, durante a 
realização do nosso trabalho. O trabalho no exterior do país 
- Cabo Verde, Guiné-Bissau, Cuba e Zâmbia, foi facilitado 

pelo apoio recebido pelas respectivas Embaixadas de 
Angola nesses países. Na Zâmbia destacaram-se os apoios 
dos consulados na fronteira com Angola. 
O Projecto contou ainda com o apoio e solidariedade 
das Forças Armadas Angolanas e Polícia Nacional; dos 
Ministérios dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, 
da Administração do Território, do Interior, da Cultura e da 
Comunicação Social. 

Patrocínio Particular
Os apoios Particulares foram ganhando cada vez mais im-
portância no nosso orçamento ao longo dos anos. Em 2012 
este valor chegou a USD 75.000 (setenta e cinco mil dólares) 
e em 2014 ascendeu a USD 500.000 (quinhentos mil dóla-
res). Apoios, anónimos e incondicionais, que foram funda-
mentais na concretização deste trabalho. 
No Ghana o alojamento, alimentação e transporte foram as-
seguradas através do Kojo Tsikata juntamente com institui-
ções públicas e privadas daquele país.
De assinalar como “patrocínio não registado” o valor signifi-
cativo do trabalho não remunerado de alguns integrantes do 
Projecto ao longo dos seis anos.
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Outros Apoios
Outros apoios facilitaram o trabalho de campo como a ali-
mentação, principalmente por parte dos sobas e popula-
ções nas aldeias em que a equipa acampou durante as suas 
deslocações ao interior.
O Projecto recebeu igualmente apoio em Cabo-Verde pela 
Presidência (Presidente Pedro Pires), assim como da em-
baixada de Angola. Em Moçambique, teve a colaboração de 
Ilundi dos Santos que ajudou na obtenção dos apoios ne-
cessários durante a estadia junto do Grupo Visabeira SGPS, 
SA; LAM - Linhas Aéreas de Moçambique; Banco de Mo-
çambique; e os particulares Anabela e Prakash Ratilal. Em 
Cuba, contou com o apoio de Jorge Risquet e Oscar Oramas. 
Na Guiné-Bissau com o apoio de  Sadjo Baio  e na Zâm-
bia, da Embaixada de Angola, Consulado de Mongu e do Sr. 
Mark Chona.
Obteve igualmente apoio do FIS, Executive Center, SISTEC, 
Lodge Doce Mar, Mubanga Lodge, Clínica do Alvalade e 
MSTelecom que ajudaram a aligeirar os custos do trabalho 
realizado.

5.3. Proveitos e Aplicações

5.3.1.  Proveitos

5.3.2. Aplicações

5.3.3. Balanço Financeiro

5.3.1. Proveitos
O Projecto contou com apoios que totalizaram Akz 330 
milhões ao longo dos seis anos sendo 70% em valor 
monetário e o restante em permuta.
Os principais apoios foram provenientes dos patrocinadores 
e de particulares.
O primeiro ano de actividade o Projecto obteve apoios 
financeiros e materiais de cerca de Akz 26 milhões, com mais 
de metade deste valor em permuta. O apoio financeiro foi 
fundamentalmente suportado por fundos próprios da ATD 
e dos seus associados, que permitiram que se adquirisse 
equipamento audiovisual e se mantive a equipa de trabalho 
base.
Até finais de 2011, o Projecto enfrentou ainda dificuldades 
para desenvolver a sua actividade, mas contou com a 
entrada de patrocinadores de longo prazo, levando a um 
aumentou das suas finanças para cerca de 65% da média 
de necessidades anuais. 
A entrada de mais patrocinadores a longo prazo a partir de 
2012 veio reforçar a possibilidade de realizar o Projecto. Até 
finais de 2013, o projecto, através de apoios financeiros e em 
sistema de permuta, conseguiu reunir aproximadamente o 
equivalente a cerca de metade do valor global necessário 
ao mesmo. 
No início do ano de 2014, o Projecto foi reforçado com um 
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patrocínio particular que permitia antever a possibilidade de 
cobertura de 83% do orçamento global e garantir a realização 
do Documentário. Contaria então com a recepção de cerca 
de Akz 70 milhões.
Em 2015, perto do lançamento do Documentário e do 
término do Projecto, contou-se com a entrada de dois 
novos patrocinadores que trouxeram uma alívio financeiro 
importante para o Projecto.

5.3.2. Aplicações
Ao longo dos seis anos de Projecto foram despendidos  Akz 
266 milhões, dos quais 63% financeiros e o restante em 
permuta.
Em 2010, assim que começou o Projecto, foi adquirido 
equipamento de filmagem, som e iluminação na ordem dos 
USD 50.000 (cinquenta mil dólares) que permitiu a Equipa 
tornar-se autónoma para fazer entrevistas. Optou-se por 
duas câmaras DSRL, permitindo filmagens em alta definição 
e ao mesmo tempo conferindo a mobilidade necessária que 
um trabalho desta natureza exige.  
Em 2011 foi feito um reforço ao equipamento inicial, 
fundamentalmente na compra de acessórios de filmagem 
e reforço da ilha de edição. Com o passar dos anos houve 
equipamentos que se tornaram tecnologicamente obsoletos 
e que necessitaram ser substituídos. 

Em 2012, já com o Projecto mais sólido, foi feito novo 
investimento na ordem dos USD 30.000 (trinta mil dólares) 
para adquirir uma nova câmara e acessórios com maior 
resistência, capacidade e autonomia para enfrentar as 
longas viagens.  
Para além do equipamento audiovisual, foi adquirido 
equipamento de campismo e os carros cedidos pela Toyota 
foram apetrechados para enfrentarem os diferentes terrenos 
no seu trajecto.

Os principais custos ao longo dos anos, com excepção do 
ano 2010 (onde o grande investimento foi em equipamento), 
foram com a equipa de Produção Audiovisual que, como a 
consultoria histórica, são custos constantes e em conjunto 
representam mais de metade dos custos operacionais. 
Outra rubrica com um papel crescente ao longo do projecto, 
foram as viagens e deslocações, tanto a nível nacional como 
internacional. Mesmo com o patrocínio da TAAG e dos apoios 
(por vezes) com o alojamento e estadia, foi sempre bastante 
oneroso viajar com uma equipa entre 5 a 10 pessoas. A 
viagem de 90 dias ao Leste em 2013 e a ida a Moçambique 
marcaram os gastos desta rubrica. 

Em 2014 os gastos incidiram principalmente na viagem ao 
Norte (Uíje e Zaire) e na pós-produção do Documentário em 
fase de edição. 

Em 2015  os custos com o Documentário aumentaram de forma 
muito significativa,  fundamentalmente com a intensificação 
da actividade de pós-produção do Documentário, compra 
de licenças sobre os arquivos utilizados no Independência e 
com a divulgação e lançamento do Documentário. 
Os custos com transcrições das entrevistas realizadas 
estiveram presentes ao longo dos anos, com tendência 
para aumentarem mesmo após o Projecto. De salientar 
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outros valores como a compra de discos externos 
para armazenamento de todas as filmagens e gastos 
administrativos como materiais de escritório, conservação e 
reparação e outros pequenos custos operacionais.
Comparando-se os custos operacionais com os patrocínios 
financeiros, verifica-se que, à excepção do ano 2010 (que 
foi coberto por fundos próprios), 2011 a 2012 apresentaram 
um excedente, fruto de uma gestão cuidada e patrocínios 
particulares pontuais importantes. Esta reserva foi 
fundamental para enfrentar o ano 2013. 

5.3.2. Balanço Financeiro
Ao longo dos seis anos, o Projecto contou com Akz 339,71 
milhões. Recebeu patrocínios no valor Akz 330,06 milhões 
dos quais Akz 231,97 milhões financeiros e Akz 98,08 
milhões em permuta. Os gastos totais do projecto foram de 
Akz 275,79 milhões e o saldo existente no final do Projecto é 
de Akz 63,99 milhões.
A gestão cuidadosa realizada ao longo do Projecto, com 
uma economia de recursos humanos devido às dificuldades 
financeiras iniciais permitiram chegar-se com alguma 
disponibilidade financeira aos dois últimos anos.
Mas foi principalmente o apoio recebido no último ano que 
permitiu finalizar-se sem grandes preocupações.

As disponibilidades existentes fruto do saldo financeiro no 
valor de mais  de AKz 50 milhões irão permitir  a preservação 
e manutenção do arquivo digital construído ao longo dos 
6 anos de trabalho, a transcrição das entrevistas e a sua 
disponibilização ao público. Um trabalho que exigirá um 
novo esforço financeiro.

5.4. Auditoria Financeira Auditoria Financeira

Em 2016 foi solicitada à empresa Audiconta - Peritos 
Contabilistas e Contabilistas, LDA” que auditasse as contas 
do Projecto Trilhos, para que de forma independente e 
transparente os patrocinadores e apoiantes pudessem saber 
como foram utilizados os recursos por eles disponibilizados.
Ao fim de um ano de trabalho, a Auditoria concluiu que “as 
Demonstrações Financeiras do Projecto Trilhos, apresentam 
de forma verdadeira e apropriada em todos os aspectos 
materialmente relevantes, a posição financeira do Projecto 
Angola - Nos Trilhos da Independência em referência aos 
anos de 2010 a 2015, em conformidade com os princípios de 
contabilidade geralmente aceites em Angola”. 
Sem alterar a opinião, chama atenção para algumas 
limitações ao nível da contabilidade dos caixas e bancos. 
Os resultados podem ser vistos na íntegra nos memorandos 
da Audiconta: “Conclusões“ e “Memorando de Conclusões 
Projecto Angola - Nos Trilhos da Independência”.
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6. EQUIPA

EQUIPA PERMANENTE
Paulo Lara: Director do Projecto e Entrevistador

Jorge Cohen: Responsável pela Produção Audiovisual e 

Operador de Som

Mário Bastos: Realizador e  Operador de Câmara

Kamy Lara: Directora Fotografia e Operadora de Câmara

Maria da Conceição Neto: Consultora de História e 

Entrevistadora.

Paula Simons: Consultora  de Comunicação

Tchiloia Lara: Relações Públicas

Manuel Paim Neto: Responsável Técnica Auto

EQUIPA EM VIAGEM
António Tomás ‘Fininho’: Operador de Câmara (Namibe e 

Leste)

Tchiyna Matos: Assistente de Produção (90 dias no Leste)

Romeu Mateus, Arlindo Romero: Motorista (Leste e 

Norte)

Edvaldo António: Operador de Câmara (Uíge) 

Alexandre Yewa: Operador de Câmara (Malange)

Hindhyra Mateta: Assistente de Produção (Malange)

Aires Walter: Colaborador (Malange) 

ASSOCIAÇÃO TCHIWEKA DE 
DOCUMENTAÇÃO (ATD)
Criada em 2006, a ATD tem como principal objectivo 
preservar e divulgar a memória da luta pela independência 
de Angola. O seu Centro de Documentação vem organizando 
e disponibilizando o acervo documental e bibliográfico de 
Lúcio Lara, ao qual se juntaram contribuições de outros 
participantes da luta e materiais de várias proveniências. A 
Associação pretende fazer do Centro de Documentação um 
local privilegiado de consulta para estudantes, investigadores 
e outros interessados no conhecimento desse capítulo da 
nossa história cuja relevância é inquestionável.

CONTACTOS

ASSOCIAÇÃO TCHIWEKA DE DOCUMENTAÇÃO (ATD) 
Rua Comandante Stona, nº124, Alvalade 
Luanda, Angola 
assoc.tchiweka.doc@gmail.com
https://sites.google.com/site/tchiweka/Home

ANGOLA NOS TRILHOS DA INDEPENDÊNCIA 
info@projectotrilhos.com 
www.projectotrilhos.com 
www.facebook/projectotrilhos

INDEPENDÊNCIA 
info@independencia.co.ao 
www.independencia.co.ao 
www.facebook/independenciadoc

IMAGEM 6.1 - Equipa Trilhos
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