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Sobre o livro
Revisitação do êxodo que teve lugar em 1975, quando
milhares de portugueses, nascidos e residentes em
Angola, se viram coagidos a abandonar esse país por
via da guerra civil, este livro de Manuela Amoedo reúne
um conjunto de narrativas reais que traduzem o drama e
a tragédia que esse êxodo constituiu para muitas dessas
famílias, incluindo a dela própria, por de forma abrupta
se virem condenados a fugir deixando para trás todas as
suas referências e os haveres e trabalho de uma vida
inteira. Segundo o prefaciador, Miguel Real, “são recordações tormentosas da existência pessoal de que o
historiador, ponderado, não se pode alhear. São, por
assim dizer, a seiva biográfica do tempo”. O livro é ainda
valorizado com um apêndice repleto de fotografias
do Lobito tiradas pelo seu melhor fotógrafo que foi
Francisco Jorge Esperança Júnior (Quitos).

Sobre a autora

Destaques
Narrativas reais sobre um êxodo que marcou indelevelmente a
vida de milhares de famílias.
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Maria Manuela Gonçalves Amoedo
nasceu em Benguela, Angola, em
1960. Formou-se em Filosofia pela
Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e é pós-graduada em Filosofia e Acção
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