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Sobre o livro
Esta obra é constituída por uma selecção de 36 crónicas que o autor publicou na imprensa portuguesa
neste novo milénio. A selecção de textos teve como
ideia base uma temática comum: Angola e África. Os
temas escolhidos pelo autor são diversificados, por
vezes incómodos e até polémicos. Todavia, o rigor
histórico que o autor deposita na abordagem dos
mesmos, alicerçando-se na documentação aturada
dos factos e acontecimentos que relata e denuncia,
coloca-o num patamar de credibilidade inabalável. Os
textos agora publicados são as versões definitivas do
autor. Não só foram revistos e ampliados, como também
foram enriquecidos com detalhadas referências documentais, citações e outras informações oportunas em
extensas notas de rodapé. Por todas estas razões, esta
colectânea constitui uma novidade e uma oportunidade
para os leitores interessados melhor se identificarem
com o pensamento de um dos mais importantes historiadores luso-angolanos da actualidade.

Sobre o autor

Destaques
Conjunto de reflexões sobre os principais acontecimentos políticos e sociais em Angola e África nas últimas décadas.

Edição e
Distribuição

Carlos Pacheco, luso-angolano, é
historiador e autor de vários estudos
publicados sobre os primórdios da luta
armada em Angola e sobre o processo pós-colonial; é igualmente autor
de trabalhos consagrados à historiografia da sociedade híbrida angolana
que se formou na grande plataforma
da costa atlântica e cujo apogeu se apagou no 3.º
quartel do século XX. As suas obras incluem, entre
outras, José da Silva Maia Ferreira, O Homem e a Sua
Época, MPLA, Um Nascimento Polémico e Repensar
Angola.
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