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Editorial

A compreensão do passado africano 
passa pela escuta da memória histórica 
através do conhecimento pacientemente 
transmitido ao longo dos tempos pelos 
testemunhos dos anciãos das comunida-
des. No caso da maioria das sociedades 
africanas, essa constitui uma das melho-
res formas de luta pela preservação da 
memória coletiva. Era fundamental pro-
ceder à reapropriação das experiências 
históricas e à transformação dos indiví-
duos em sujeitos e protagonistas da pró-
pria história. Foi nessa linha reflexiva 
que Amílcar Cabral procurou sublinhar 
a importância da cultura como elemento 
impulsionador do avanço de um país.

As estratégias de resistência das popu-
lações guineenses, tanto ontem como 
hoje, traduziram-se e traduzem-se em 
formas de luta contra o colonialismo 
português e contra discursos e práticas 
nacionalistas hegemonizantes no perio-
do posterior à independência; trata-se 
da disputa pela memória, individual e 
coletiva. Neste sentido, faz-se necessá-
rio a escuta das histórias e das estórias 
de mulheres e de homens que participa-
ram no processo de construção nacional, 
mas que por diversas razões foram con-
finados ao silêncio, (in)capazes de se im-
por aos excessos dos discursos oficiais.

É, importante conhecermos as histórias 
dos dominadores, mas é igualmente im-
portante conhecermos as histórias dos 
que viveram sob a condição de domina-
dos e compreender a sua visão dos pro-
cessos. A escuta dessas “outras vozes” da 
história da libertação da Guiné-Bissau 

poderá ajudar as mais jovens gerações 
a compreender melhor o caminho per-
corrido e a forma como os fatos foram 
narrados e transmitidos.  Para que isso 
seja possível, há que privilegiar, o inter-
câmbio cultural e científico, o debate de 
ideias sobre o nosso passado, de forma a 
podermos avaliar corretamente os pro-
cessos, entender o presente e construir 
o futuro. 

A presente edição da Agenda Cultural 
de Bissau constituiu um desafio em ter-
mos de viagem no tempo através das 
memórias do passado, perante a neces-
sidade de ouvir as “vozes subterrâneas” 
da história da libertação do nosso país, 
quer através da resistência clandesti-
na, passando pelas cantigas de luta até 
aos lugares do sofrimento e escravidão 
até a luta armada. São vozes que hoje 
reclamam um lugar na memória cole-
tiva guineense; são as vozes das tantas 
mulheres e dos tantos homens, mais ou 
menos anciãos, que contribuíram de for-
ma direta ou indireta, dentro e fora da 
Guiné-Bissau, para que o sonho se tor-
nasse realidade: liberdade e libertação! 

Para além das programações dos centros 
culturais, procurou-se trazer aqui nesta 
edição um convite e uma forma diferente 
de reconstituir a nossa história, levar os 
mais novos a interessarem-se e a desco-
brir novos conhecimentos sobre o que nos 
une e afirmar a nossa cidadania através 
de outros caminhos e sem perder de vista 
as nossas géneses! Assim, celebramos a 
nossa terra, a nossa cultura e damos no-
vos significados à nossa independência.

Patrícia Godinho Gomes 
Historiadora e membro da Corubal – 
Cooperativa de Produção, Divulgação Cultural 
e Científica
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Calendário

coordenação Miguel de Barros

conselho técnico Corubal | Direção Geral da Cultura | CMB | CCP | CCBGB | CCFBG | CCJCS

supervisão geral Amélia Costa Injai

redacção Amélia Costa Injai, Edison Ferreira, Fábio Sousa, Minhone Nancanha Seidi

participação especial Brígido Barros, Carlos Cardoso, Momea P. Augel, Francisca Vaz, Juca 
Delgado, Margarida Madureira, Pedro G. Gomes

imagem de capa Sidney Cerqueira, “Madina de Boé”

concepção gráfica Diogo Lencastre

logística Carlos José Mendonça

impressão Europress, Indústria Gráfica

tiragem 1000 exemplares

edição Corubal

distribuição Gratuita

financiamento  
Câmara Municipal de Bissau | CAMÕES - Instituto da Cooperação e da Língua

contactos agendacultural.bissau@gmail.com

JULHO DE 2017

Agenda Culturalfinanciadores

patrocinadores 

parceria

3 DE JULHO, 18H ÀS 20H

CONFERENCIA: APRESENTAÇÃO DO VÍDEO “NÔ SUMIA”

4 DE JULHO, 18H30

APRESENTAÇÃO DO LIVRO: “A TRIBUTAÇÃO DO INVESTIMENTO 
ESTRANGEIRO NA GUINÉ-BISSAU” DO DR. GABRIEL UMABANO

JULHO A SETEMBRO, SEXTAS E SÁBADOS ÀS 20H00

CONCURSOS INTERESCOLARES: LICEUS DOS BAIRROS DA 
PERIFERIA DE BISSAU

JULHO A SETEMBRO, TODOS OS DOMINGOS, 17H30

CINEMA INFANTIL: SESSÕES VESPERTINAS

6 DE JULHO, 18H30

APRESENTAÇÃO DO LIVRO: “FLOR BRANCA DO BAOBÁ” DE ALDA 
BARROS

6 DE JULHO, 21H ÀS 22H30

CINEMA: CICLO OUSMANE SEMBENE

7 DE JULHO, 21H ÀS 23H

CONCERTO MUSICAL: “LIFANTI GARANDI”

11 DE JULHO, 09H00

CIDADANIA: OFICINA DE LIDERANÇA SERVIDORA

13 DE JULHO, 21H ÀS 22H30

CINEMA: CICLO OUSMANE SEMBENE

14 DE JULHO, 17H30 (SESSÕES QUINZENAIS)

CINEMA: CINE-CLUBE NHAMBURERE

14 DE JULHO, 21H ÀS 23H

CONCERTO MUSICAL: CHACHÁ DI CHARMI

20 DE JULHO, 21H ÀS 22H55

CINEMA: CICLO OUSMANE SEMBEN

21 DE JULHO, 20H

MÚSICA: CONCERTO DE LILISON CORDEIRO

21 DE JULHO, 21H ÀS 23H

CONCERTO MUSICAL: MC SADJÁ

22 DE JULHO, DAS 16H ÀS 19H

CONCERTO: CÂNTICOS CORAIS

25 DE JULHO, 19H

ARTE: DESENHADORES

26, 27 E 28 DE JULHO, 19H

DOCUMENTÁRIO: O PARQUE NATURAL DOS TARRAFES DE CACHEU

7 DE SETEMBRO, 18H30

TEATRO: O LIVRO DO DESASSOSSEGO, DE FERNANDO PESSOA

15 DE SETEMBRO, 10H

EXPOSIÇÃO: O MUSEU ETNOGRÁFICO NACIONAL – 30 ANOS DE 
HISTÓRIA

18 A 24 DE SETEMBRO, 18H

CINEMA MILITANTE: EXIBIÇÃO DE FILMES DE REALIZADORES 
GUINEENSES

23 DE SETEMBRO, 11H

CRIANÇAS: OFICINAS DE LEITURA “GIGANTES INVISÍVEIS”

25 DE SETEMBRO, 19H

DEBATE: ESTRATÉGIA CULTURAL DA GUINÉ-BISSAU
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Julho

3 DE JULHO, 18H ÀS 20H

CONFERENCIA:  
APRESENTAÇÃO DO VÍDEO “NÔ SUMIA”
CENTRO CULTURAL FRANCO BISSAU GUINEENSE, SALA DE ESPETÁCULOS

Uma Cobiana records iniciativa que visa 
a promoção de repovoamento florestal e 
maior responsabilização das pessoas na 
proteção das florestas

6 DE JULHO, 21H ÀS 22H30

CINEMA: CICLO OUSMANE SEMBENE
CENTRO CULTURAL FRANCO BISSAU GUINEENSE, SALA DE ESPETÁCULOS

“O Mandato”- Filme de 1968 que ganhou 
o Critics Prix Internacional no Festival de 

Veneza (1968). O Filme retrata uma ficção 
divertida que Caricatura a Sociedade sene-
galesa Pós-independente.

7 DE JULHO, 21H ÀS 23H

CONCERTO MUSICAL: “LIFANTI GARANDI”
CENTRO CULTURAL FRANCO BISSAU GUINEENSE, SALA DE ESPETÁCULOS 

Sambala Kanuté, especialista em korá, 
guitarrista, compositor e intérprete afro-
mandinga está de volta com o seu álbum 
“Lifanti Garandi”

JULHO A SETEMBRO, SEXTAS E SÁBADOS ÀS 20H00

CONCURSOS INTERESCOLARES: LICEUS DOS 
BAIRROS DA PERIFERIA DE BISSAU
CENTRO CULTUAL JOSÉ CARLOS SCHWARZ 

Participação de escolas secundárias de 
Quelélé e Bôr, com inscrição de alunos do 
9º à 12º ano, a iniciativa visa aumentar a 
cultura geral dos alunos, oferecer ativida-
des lúdico-pedagógicas destes durante as 
férias

JULHO A SETEMBRO, TODOS OS DOMINGOS, 17H30

CINEMA INFANTIL: SESSÕES VESPERTINAS
CENTRO CULTURAL JOSÉ CAROS SCHWARZ

Um espaço de lazer e de descoberta dos so-
nhos e realidades das crianças através do 
cinema. 
Entrada gratuita

4 DE JULHO, 18H30

APRESENTAÇÃO DO LIVRO  

"A TRIBUTAÇÃO DO 
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 
NA GUINÉ-BISSAU" 
DO DR. GABRIEL UMABANO
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Investigação do Dr. Ga-
briel Umabano sobre o 
regime fiscal do inves-
timento estrangeiro 
na Guiné-Bissau. Pu-
blicado pela Almedi-
na, com patrocínio 
da Vda, sociedade 
portuguesa de advo-
gados, em parceria 
com a Legal Tsidkenu. O autor é 
mestre em Direito e professor da Fa-
culdade de Direito de Bissau.

6 DE JULHO, 18H30

APRESENTAÇÃO DO LIVRO  

“FLOR BRANCA DO BAOBÁ” 
DE ALDA BARROS
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

A escritora santomense Alda Barros, 
residente na Guiné-Bissau, apresen-
ta no CCP o seu primeiro livro de 

poesia: “Flor Branca 
do Baobá”, da Chiado 
Editora.
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11 DE JULHO, 09H00

CIDADANIA: OFICINA DE 
LIDERANÇA SERVIDORA
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Oficina de formação sobre 
novos modelos de liderança, 
baseada no conceito ubuntu 
de serviço para o bem-co-
mum. Conduzido pelo Ins-
tituto Padre António Vieira 
(IPAV), com participação 
do Dr. Rui Marques como 
formador. Destina-se a pro-
fissionais com responsabili-
dades de liderança em insti-
tuições do sector público ou 
privado e as inscrições são 
gratuitas, mas obrigatórias.

13 DE JULHO, 21H ÀS 22H30

CINEMA:  
CICLO OUSMANE SEMBENE
CENTRO CULTURAL FRANCO BISSAU GUINEENSE, SALA 
DE ESPETÁCULOS

"CEDDO" Filme reconheci-
do por sua relevância com 
um dos prémios do festival 
Internacional de Berlin, em 
1977. Filme musical que 
fala do direito de falar.

14 DE JULHO, 21H ÀS 23H

CONCERTO MUSICAL: 
CHACHÁ DI CHARMI
CENTRO CULTURAL FRANCO BISSAU GUINEENSE, SALA 
DE ESPETÁCULOS

O cantor CHACHA DI 
CHARMI vencedor de um 
disco de ouro, numa grande 
atuação a não perder!

14 DE JULHO, 17H30 (SESSÕES QUINZENAIS)

CINEMA:  
CINE-CLUBE NHAMBURERE
INSTITUTO NACIONAL DE CINEMA E AUDIOVISUAL 

Sessões quinzenais de cine-
ma africano, comentadas 
pelos mestres Flora Gomes 
e Sana Na N’Hada, pelo Pre-
sidente do INCA (Leonardo 
Cardoso) ou por Suleimane 
Biai. Programação apoiada 
pelo Camões – Cooperação 
Portuguesa e pela União Eu-
ropeia pelos 25 anos do pro-
grama de cooperação PA-
LOP-TL. Próximas sessões: 
14 e 28 de julho, 11 e 25 de 
agosto, 8 e 22 de setembro.
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20 DE JULHO, 21H ÀS 22H55

CINEMA: CICLO OUSMANE SEMBEN
CENTRO CULTURAL FRANCO BISSAU GUINEENSE, SALA DE ESPETÁCULOS

"CAMPO DE THIAROYE" é um relato se-
miautobiográfico do Massacre Thiaroye, o 
assassinato em massa de tropas da África 
Ocidental pelas forças francesas no ano de 
1944 e sobre os efeitos remanescentes da 
colonização.

21 DE JULHO, 20H

MÚSICA: CONCERTO DE LILISON CORDEIRO
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS – 

Lilison é músico, pin-
tor e escultor. Faz parte 
da história da música 
guineense como fun-
dador dos N’Kassa Co-
bra, mas que vive fora 
da Guiné-Bissau desde 
1986. O CCP aprovei-

tou o seu regresso para mostrar uma obra 
original e multidisciplinar, onde se combi-
na uma identidade clara de guineense - do 
chão de papel - com a produção internacio-
nal contemporânea. Na música, concilia 
jazz e afropop com registos tradicionais. 
Em outubro haverá uma exposição dedica-
da à sua pintura e escultura.

21 DE JULHO, 21H ÀS 23H

CONCERTO MUSICAL: MC SADJÁ
CENTRO CULTURAL FRANCÊS, SALA DE ESPETÁCULOS

Jovem rapper faz a sua estreia nos palcos 
do CCFBG no seu álbum de estreia.

22 DE JULHO, DAS 16H ÀS 19H

CONCERTO:  
CÂNTICOS CORAIS
CENTRO CULTURAL FRANCO BISSAU 
GUINEENSE

Sursum Corda

25 DE JULHO, 19H

ARTE: DESENHADORES 
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Depois da arte não figurativa, o CCP mos-
tra uma seleção de obras dos artistas figu-
rativos. À volta do tema da biodiversidade 
da Guiné-Bissau, a exposição Desenhado-
res celebra a capacidade de inventar e ilus-
trar o mundo. Artistas convidados: Alfa 
Djaló, Botodjo, Djybol, Ézio, Helpy Pires, 
Ismael Djata, José Carlos Sanca, Luís La-
cerda e Yachine. Até 31 de agosto.

Durante três dias serão mostradas as ati-
vidades de gestão sustentável desenvol-
vidas no PN dos Tarrafes 
de Caheu: “Utcho Cora”, 
sobre as bolanhas de Ela-
lab; “Cidadi Limpo”, sobre 
a gestão de lixo em S. Do-
mingos; “Dja Guimabilar” 
e “Sitna Bissif”, sobre pro-
dutos florestais não lenhosos. No último 
dia será apresentado também o “Manual 

26, 27 E 28 DE JULHO, 19H

DOCUMENTÁRIO: O PARQUE NATURAL DOS TARRAFES DE CACHEU
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

do Fundo de Apoio a Atividades Susten-
táveis”, que assinala o encerramento 

do projeto “No matu i no 
Firkidja”, implementado 
pela ONGD Monte-ACE, 
com o IBAP e a AD, apoia-
do pela União Europeia e 
Cooperação Portuguesa. 
À venda estarão também 

os produtos dos negócios apoiados pelo 
projeto. 

Julho
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25 DE SETEMBRO, 19H

DEBATE: ESTRATÉGIA CULTURAL  
DA GUINÉ-BISSAU
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Contribuir para a discussão e investigação 
sobre o tema da identidade cultural, for-
mulação de uma estratégia nacional para a 
cultura e para a promoção internacional da 
“marca” Guiné-Bissau são os objetivos des-
te debate. O painel de oradores incluirá aca-
démicos e líderes das indústrias criativas.

7 DE SETEMBRO, 18H30

TEATRO: O LIVRO DO DESASSOSSEGO,  
DE FERNANDO PESSOA
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Adaptação e encenação original, pelo Tea-
tro Experimental de Bissau, do Livro do 
Desassossego. Obra de Fernando Pessoa 
(sob o pseudónimo de Bernardo Soares), 
seminal apesar de inacabada ou inacabá-
vel, retrata o universo mental de um indi-
víduo comum, por vezes niilista, por vezes 
capaz de um lirismo avassalador. 

15 DE SETEMBRO, 10H

EXPOSIÇÃO: O MUSEU ETNOGRÁFICO 
NACIONAL – 30 ANOS DE HISTÓRIA
DIREÇÃO-GERAL DA CULTURA

A Embaixada de Portugal e o Camões – 
Centro Cultural Português, em parceria 
com a DG da Cultura e o INEP, apoiam a 
realização de um colóquio e exposição so-
bre a coleção do Museu Etnográfico Na-
cional da Guiné-Bissau, coordenados 
pelo Prof. Ramon Sarro (antropólo-
go na Universidade de Oxford). As 
obras de escultura, perdidas na 
maior parte durante o conflito 
militar de 1998, são reapresenta-
das através do inventário fotográ-
fico recuperado, editado em catálogo 
e painéis de grande formato. A exposição 
prolonga-se até 29 de setembro.

18 A 24 DE SETEMBRO, 18H

CINEMA MILITANTE: EXIBIÇÃO DE 
FILMES DE REALIZADORES GUINEENSES
CCJCS

Durante uma semana, o público é 
convidado a celebrar o aniversário da 
independência nacional de forma al-
ternativa, viajando no tempo através 
da produção cinematográfica de filmes 
realizados por cineastas guineenses. 
Entrada gratuita.

23 DE SETEMBRO, 11H

CRIANÇAS: OFICINAS DE LEITURA 
“GIGANTES INVISÍVEIS”
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Entre 23 e 27 de setembro, a Embaixa-
da de Portugal e o CCP, com a Associa-
ção Imaginar do Gigante, contribuem 
para as celebrações do aniversário da 

independência da Guiné-Bissau 
com um programa de oficinas 

educativas para crianças: leitura de 
contos infantis, teatro de marionetas 

e criação de arte. Espetáculos foné-
ticos e visuais que “falam de prínci-

pes em palácios sem portas ou janelas, 
que sonham com histórias guardadas 
nas folhas das árvores dos jardins”. 
Inscrições gratuitas, por e-mail, até 
20 de setembro: inesq.ccp@gmail.com

Setembro
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CURSOS CCJCS
CURSO DE LÍNGUAS
A partir de Setembro, Curso de língua por-
tuguesa, francesa e inglesa, com inscrições 
de 1-25 de Setembro, de 8h-16h00. Con-
tactos:955289332/966680577

CURSO DE MÚSICA
A partir de Setembro, início das aulas de 
música (canto, e uso de instrumentos 
modernos – piano, guitarra e tradicio-
nais guineenes  - kora, balafon, djambé) 
com inscrições das 8h-16h00. Contac-
tos:955289332/966680577

CURSOS CCP
CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Níveis I, II e III. Duração 9 meses. Custo 
15.000 Xof por trimestre. Informação e 
inscrições no CCP, sala de aula AJALV, to-
dos os dias a partir das 14h.

CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS
Cursos de Português língua estrangeira, 
com diversos níveis e horários. Informação 
e inscrições com a Prof.ª Andreia Neves. 
E-mail: amarialneves@gmail.com

CURSOS DE DANÇA E PERCUSSÃO 
Cursos de dança contemporânea ou percus-
são tradicional, com coreógrafo do Ballet 
Nacional e Grupo Dança Contemporânea. In-
formação e inscrições com Ernesto Nambera. 
E-mail: balletnacionaldance@gmail.com



9

destaque

 RESISTÊNCIA CLANDESTINA

Todos nós tínhamos um nome de 
clandestinidade. Éramos organiza-
dos num sistema “aranha”: cada uma 

das zonas de Bissau tinha uma Célula.  A 
célula-mãe era em casa do “Zaim” (Rafael 
Barbosa), quem coordenava toda a luta 
clandestina, assistido pelo Paulo Pereira 
de Jesus e José Carlos Schwarz. Não co-
nhecíamos os membros das outras células 
distribuídas pelos principais bairros popu-
lares de Bissau.
Tínhamos um código com o qual nos iden-
tificávamos. Num espaço público, chegava 
um membro de uma célula com mensagem 
para outra célula: “o sol brilha?” e se fos-

A LUTA ANTICOLONIAL EM BISSAU
MEMÓRIAS DA CLANDESTINIDADE 
DA “AMINATA SUMAI”

se alguém da clandestinidade respondia, 
“não, está a brilhar!”. Assim, era seguro 
passar a mensagem.
Em 1967 criamos a célula de Santa Luzia 
que era composta apenas guineenses, lide-
rado pelo José Carlos Schwarz. Numa pri-
meira fase, a nossa missão era a mobiliza-
ção de jovens para a luta de libertação. Para 
o efeito, e também como forma de pre-
servação da identidade cultural, fazíamos 
almoços dançantes” todos os domingos e 
assim se criou o agrupamento Roda Livre. 
 Tínhamos um sistema de quotização que 
serviu para angariar dinheiro e apoiar a lo-
gística dos jovens que fugiam para a luta, 
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destaque

mas também para comprar instrumentos 
para animação musical das festas, momen-
to aproveitado para reuniões clandestinas.
Organizamos um programa de formação 
sobre clandestinidade, através da circula-
ção de livros e revistas de leitura proibida e 
formou-se um clube de leitores secretos. Os 
livros eram colocados nos interiores de la-
tas de leite vazios e enterrados nos quintais 
para que a PIDE não os descobrissem. Pro-
curamos introduzir a ideia de africanização 
das mentalidades, deixando as meninas de 
desfrisar cabelo e passar a fazer tranças, 
tentativas de uso ocasional de roupas tradi-
cionais, tocar e dançar a nossa música.
A atividade de maior impacto foi a distri-
buição dos panfletos em Bissau. Vestíamos 
trajes das idosas bubus nos quais escon-
díamos os panfletos e atirávamos para os 
locais mais estratégicos e no dia a seguir a 
praça de Bissau acordava a murmurar so-
bre as mensagens que tínhamos veiculado 
na noite anterior. A produção era total-
mente artesanal, feitos peça a peça e res-
guardados no entulho 
Em 1969, morre a clandestinidade com 
a chegada do  António de Spínola a Gui-
né como governador de província e com 
a  criação da Ação Nacional Popular no 
quadro da sua política de “Guiné Melhor 
dentro de um Portugal Maior”, contrária a 
lógica de repressão do Governador Schulz 
que refreou a nossa luta. Tentamos desmo-
bilizar os guineenses integrados nos “co-
mandos Africanos” e fazer-lhes ver que era 
uma lógica dos irmãos se matarem,  mas 
não fomos bem-sucedidos devido a várias 
infiltrações e desconfianças (até quem che-
gava ao mato era considerado como possí-
vel infiltrado), mas também por causa das 
diversas tentativas malsucedidas de fuga 
que resultavam em prisão. 
Entrei para a clandestinidade tinha 16 
anos e o meu nome era Aminata Sumai 
(Francisca “ZINHA” Vaz) e era secretaria 
da célula de Santa Luzia. 

 RESISTÊNCIA CLANDESTINA

Em outubro próximo faço 75 anos. 
Entrei para a  luta clandestina, em 
1961, por intermédio de Cons-

tantino Lopes da Costa, com quem par-
tilhava o quarto, embora mais velho que 
eu, tinha bastante confiança em mim. 
Ele contactou Rafael Barbosa e passou 
a levar-me para as reuniões de Bissau 
Novo (atual bairro de Belém). Adoptei o 
nome de “Bary”.
Participavam nas reuniões muita gen-
te. Interagi com Chico Bá, Sabino Dias, 
Dundu Fernandes (estava no exército 
colonial), Nicolau Cabral de Brito, Adol-
fo Costa, Momo Turé, Duarte Cabral, 
Anselmo Correia Landim. Cada um ti-
nha a sua missão, mas o Paulo Pereira 
de Jesus era o principal elo de contacto 
com Rafael Barbosa. Cada membro mais 
novo tinha a tutela alguém mais velho. 
Eu secretariava o John Ekert.
A 13 de Março de 1962, a PIDE organi-
zou um assalto ao local onde nós reu-
níamos após uma denúncia de agentes 
nacionais. Foram presos Rafael Barbo-
sa, Paulo de Jesus, Momo Turé, Albi-
no Sampa, Benjamin Honório Correia 
e o próprio proprietário da casa palco 
dos encontros, Jorge Monteiro. Foram 
descobertos todos os documentos dos 
jovens mobilizados para Conakry que 
iriam aderir a luta, os panfletos produ-
zidos que tínhamos prontos para a dis-
tribuição e as medalhadas distintivas 
da ligação com partido. Nesse ataque, o 
Pedro Ramos escapou-se embora ferido.
Quando se deu o ataque, eu trabalhava 
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Toda a circulação era nas zonas de mata. 
Tivemos que nos vestir de forma tradi-
cional. Mas a pessoa mais autêntica era 
o Tiago que usava “lopê” e andava descal-
ço. Era uma forma também de dissimular 
a nossa condição de gente da cidade.
A nossa maior contribuição foi a infor-
mação e mobilização em Bissau, bem 
como demonstrar ao regime colonial que 
estávamos conscientes da nossa situação 
política e determinados na nossa luta 
pela independência. Para isso, os panfle-
tos foram decisivos e perturbou bastante 
as autoridades coloniais. Também enviá-
vamos relatórios de Bissau para Conakry 
sobre as ações das células e os efeitos das 
políticas da administração colonial.
Respondo pelo nome de Brígido de Bar-
ros, fui preso várias vezes, torturado e 
permanentemente perseguido pela PIDE 
em Bissau, mas nunca deixei de acredi-
tar que o melhor era lutar para a nossa 
independência, tendo como recompensa 
a liberdade de sermos guineenses.

na Loja Parente com Pascoal Pires 
e Caetano dos Santos. Chico Bá 
trabalhava na farmácia Lisboa, na 
atual praça Che Guevara, onde foi 
Agência de Regulação Nacional de 
Comunicação; Constantino Lopes 
da Costa tinha concluído o liceu e 
foi admitido nas Alfândegas. Com-
binamos que no dia 15 de Março 
de 1962 iriamos comprar saco-
las para fugir, mas os “guias para 
fuga” haviam sido presos e não 
podíamos aventurar-nos sem co-
nhecer o caminho. O primeiro a ser preso 
foi o Constantino pelo diretor da PIDE no 
edifício das Alfândegas. Fomos logo infor-
mados, eu e o Chico, fugimos nesse mesmo 
dia, mas não sem antes salvaguardar os 
panfletos que foram colocados num saco 
para depois serem escondidos no entulho.
Fomos abrigados pelos Papéis nas matas 
dos arredores de Bissau e na madrugada 
a seguir seguimos ao encontro do Tiago 
Aleluia Lopes. Era um momento de deban-
dada. Quem nos acolheu e protegeu foi um 
djambacos chamado Nfali, onde é agora o 
bairro do Plano - Zona 7.  Com a chegada 
massiva de jovens que fugiam da PIDE ti-
vemos que avançar para Cuntum procuran-
do abrigo junto do régulo local nas zonas 
de fanado. A esposa do régulo era quem nos 
iria alimentar, colocando comida no pote 
de água disfarçada que transportava para 
os homens que estavam nas bolanhas. Os 
régulos Papéis deram-nos muita proteção 
e, infelizmente, por isso o régulo de Cun-
tum foi assassinado.

A LUTA ANTICOLONIAL          EM BISSAU  
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Quero lembrar que quando saí do 
meu país pela primeira vez foi 
para ir para a Metrópole, tinha eu 

apenas 17 anos e fui na última viagem do 
navio RITA MARIA. Quando cheguei ao 
Porto, foi o Vítor Monteiro que me orien-
tou e ajudou a encontrar o rumo. Os meus 
primeiros contactos com o mundo da po-
lítica, foram através dele. Obrigado, Vitor 
meu camarada, por todo o teu apoio!
Mas foi na então Casa dos Estudantes do 
Império, que as nossas mentes se abriram 
para o que viria a estar na origem da forma-
ção dos movimentos de libertação dos terri-
tórios sob dominação colonial portuguesa. 
Recordo-me de nessa altura as reuniões 
serem dispersas por razões de segurança, 
muitas vezes ao ar livre ,(em jardins), na 

Casa dos Estudantes do Império ou em 
festas/convívios, e também, várias vezes, 
no Nº37 da Rua Ator Vale junto à Alameda 
D. Afonso Henriques, a que dávamos, por 
graça, o nome de "Embaixada de S.Tomé," 
onde imperava a Dra. Alda do Espírito San-
to, já falecida, a quem aproveito este espa-
ço para render, mais uma vez, homenagem 
ao seu contributo para a causa das inde-
pendências das ex-colónias portuguesas. 
Fui incorporado no serviço militar obriga-
tório em Portugal e posteriormente envia-
do para Angola, tendo então recebido ins-
truções para prosseguir com o trabalho de 
mobilização junto dos nossos compatrio-
tas. Em Luanda, procurei os Camaradas do 
PAIGC Fernando Fortes, já falecido, Corsi-
no Fortes, já falecido, Avito José da Silva e 

MEMÓRIAS DA LUTA 
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enquanto o camarada Corsino Fortes, que 
estava mais perto de nós, só teve tempo de 
gritar “Godinho! Uá nha mãe!” e a arma já 
tinha sido recolhida pela Henriqueta! Fe-
lizmente, não passou do susto!
Se me perguntassem hoje se valeu a pena, 
responderia sem sombra de dúvida que 
sim. Valeu a Pena, pois conseguimos trans-
mitir a mensagem de que só com a adesão 
à causa e aos princípios do Partido podería-
mos reconquistar a nossa liberdade e dig-
nidade enquanto povo. Olhamos de frente 
para os nossos irmãos, aprendemos que se 
pode fazer política sem nos servirmos da 
política, temos orgulho na herança que dei-
xamos aos nossos filhos para a construção 
de um futuro para os nossos países que não 
desmereça deste passado, assente em tan-
to sacrifício! 
Em jeito de conclusão, a experiência que 
acabo de relatar não foi apenas minha, mas 
"nossa", uma vez que incluiu a Henriqueta, 
minha companheira de todas as lutas. 
O meu nome é Pedro Augusto Godinho 
Gomes.

esposa Clotilde Silva, já falecida, Telmo de 
Sousa Mendes, já falecido, Leonel Vieira, 
já falecido, Manuela Vieira, John Wahnon 
Morais, Francisco Correia, Chicão para os 
amigos, entre outros, e iniciámos juntos 
um amplo trabalho de mobilização visan-
do, sobretudo, jovens que viriam a aderir à 
causa e princípios do PAIGC.
Como em todos os processos, ocorrem 
por vezes episódios engraçados que nun-
ca mais esquecemos e sabe bem recordar; 
foi o caso de uma mobilização que fizemos 
aos nossos militantes para participarmos 
em massa no funeral de um militante do 
MPLA, que tinha sido torturado até à mor-
te pela PIDE. Dadas as circunstâncias, re-
comendava-se aos camaradas que ninguém 
fosse portador de armas de fogo nessa ma-
nifestação. Não é que eu resolvi levar uma 
pistola comigo?!!! Em dado momento hou-
ve um falso alarme que deu origem a uma 
correria (nesses momentos é o salve-se 
quem puder!) e, sem saber como a minha 
pistola caiu ao chão! A Henriqueta, sempre 
atenta, apanhou imediatamente a arma, 
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O PODER DA PALAVRA

AS CANTIGAS DE RESISTÊNCIA  
ANTICOLONIAL NA GUINÉ-BISSAU

O uso da palavra (a poesia, o teatro, 
a música e o cântico), permitem-
-nos detectar as raízes da memó-

ria colectiva guineense e elucidam-nos 
sobre as suas tradições que se exprimem 
através da oratura. Neste sentido, impõe-
-se explorar as expressões artísticas que 
se podem encontrar, nas canções da luta, 
numa perspectiva de tentar descortinar e 
surpreender os momentos que consubs-
tanciam a construção de uma cidadania 
que se manifesta através do que podería-
mos considerar o embrião de um espaço 
publico guineense.  
As canções da luta, que tiveram um papel 
preponderante na mobilização das popu-
lações camponesas e cujo alcance trans-
cendeu o território sob controlo das forças 
nacionalistas, participam deste espaço em 
que a oralidade teve um papel hegemónico. 
Muitos destes autores, compositores e mú-
sicos morreram no anonimato. Mas alguns 
nomes se imortalizaram através destas 
canções tais como Dominik e José Lo-
pes, que interpretavam a maioria das suas 
canções em língua crioula, Nfore Sambu, 
autor balanta, N’Famara Mané e N’Fali, 
ambos mandingas. 
Estas canções não serviam apenas para di-
vertir e animar os guerrilheiros, mas eram 
a expressão de um engajamento profundo 
com as causas da luta e, para lá disso, sim-
bolizavam um modo de participação cidadã 
nos destinos do país. Certo, elas saudavam 
os guerrilheiros quando regressavam de 
uma batalha, independentemente se as 

coisas tivessem corrido mal ou bem para os 
guerrilheiros. Elas animavam igualmente 
as grandes aglomerações das classes po-
pulares, quer em momentos de festa, quer 
no final de um dia árduo de trabalho. Eram 
entoadas em locais próprios, na mata, lon-
ge do olhar e do alcance dos inimigos colo-
nialistas, geralmente debaixo de árvores de 
grande porte, nas barracas ou no bantaba 
da tabanca. Estes espaços eram conhecidos 
dos guerrilheiros e os combatentes sabiam 
que a determinadas horas do dia podiam 
ouvir os cânticos entoados pelos artistas 
individualmente ou em grupo coral. Eram 
o seu espaço público, um local de enuncia-
ção da palavra cantada. Estes espaços eram 
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igualmente “locais da palavra”, as “agoras”, 
as “arbre à palabre”, locais e momentos 
mais ou menos formais onde o povo se 
reunia para discutir sobre e/ou partilhar os 
seus problemas. 
As canções aparecem em várias línguas 
étnicas e não étnicas, nomeadamente em 
crioulo, balanta e mandinga, como que a 
querer assinalar o forjar de uma identidade 
nacional que, ao ter presente a necessidade 
de deixar exprimir as diversas identidades 
étnicas, almejava construir algo de unifica-
dor e que transcende as barreiras étnicas. 
Veiculadas e interpretadas numa lingua-
gem simples e directa, as mensagens trans-
mitidas por estas canções tinham como 
tema central a indesejada presença colo-
nial no território, a necessidade de uma 
mobilização alargada para lutar contra 
uma tal presença, mas elas também enal-
tecem os feitos do povo em armas, a sua 
determinação em por fim a esta presença 
colonial e construir uma vida nova para as 
populações. Como não podia deixar de ser, 
as letras reflectiam muitas vezes as fases 
da luta. 

Outro aspecto interessante é a simbio-
se entre o lírico e o revolucionário, como 
bem espelha a comparação entre a beleza 
de uma rapariga e a atracção da bala das 
armas do PAIGC, nas palavras de Dominik:

Badjuda bonitu tene kurpu di Cahiua
Boca burmedju kala suma bala di PAI 

É sobretudo nas temáticas de segunda na-
tureza que se pode ler a vontade de cons-
truir uma nova cidadania. A este título, as 
canções, poesias e ritmos de José Carlos 
Schwarz foram paradigmáticos. Inspiran-
do-se em grande parte no ritmo essencial-
mente guineense denominado ngumbé, as 
letras das canções escritas por José Carlos 
eram carregadas de crítica ao regime colo-
nial português. Estas canções usavam lin-
guagens metafóricas da linga crioula para 
disfarçar a mensagem revolucionaria que 
veiculava, o que lhes conferiu uma grande 
popularidade e provocou uma grande in-
quietação no seio das autoridades coloniais 
da época.  

CC



17

A música urbana, praticada por con-
juntos modernos, assumiu um gran-
de papel como instrumento de resis-

tência anti¬colonialista em toda a África. N 
Guiné-Bissau, na etapa final da luta de liber-
tação, a música foi um meio de 
mobilização e politização das 
massas. E o conjunto musical 
Cobiana Djazz, fundado e lide-
rado por José Carlos Schwarz, 
foi o grande impulsionador 
ideológico durante as lutas pela 
independência e nos primeiros 
anos do país recém libertado.
Nessa época, as letras das can-
ções, da autoria sobretudo de 
José Carlos Schwarz, eram 
marcadas por uma forte críti-
ca ao regime opressor, disfar-
çada numa linguagem metafórica e poética 
na língua crioula. A imensa popularidade 
que essas canções atingiram provocou uma 
grande inquietação no seio dos dirigentes 
locais, primeiro a elite colonial, posterior-
mente a governança nativa. 
O conteúdo das canções de Zé Carlos, a 
mensagem que transmitia, empolgavam as 
pessoas, levando-as a identificarem-se com 
a nova situação. 
A tônica principal das canções de José Car-
los é a da construção nacional, nos seus mais 
diferentes aspectos. Muitas vezes o cantor 
acusa e denuncia a opressão, tanto do colo-
nizador, como dos novos senhores do poder, 
mas a base da sua inspiração está igualmen-
te na esperança de que é possível melhorar, 
é possível vencer os próprios limites rumo 
à perfeição, e ele expressa essa certeza em 
inúmeras belas metáforas. De diversas for-
mas, o poeta anima o povo a lutar pela nação 
ainda embrionária, cada um devendo fazer a 

sua parte, dar a sua contribuição e colaborar 
solidariamente em favorda grandeza nacio-
nal. No seu afã de ajudar ao crescimento da 
nova nação guineense, José Carlos não pou-
pou críticas sociais, nem mesmo aos herói-

cos combatentes, acomodados 
depois da vitória, e que se tor-
naram vaidosos e sedentos do 
poder, esquecidos dos ideais 
de liberdade, justiça e igualda-
de pelos quais se bateram tão 
bravamente.
Na canção Si bu sta diante 
na luta, dirige-se claramente 
tanto ao então Presidente 
da República, Luiz Cabral, 
quanto aos demais dirigen-
tes: "Si bu sta diante na luta, 
ai/ pasa diante bo/ finkanda 

purmeru dubi, ai/ di kasa ki no misti kumpu", 
conclamando-os a colocarem-se à frente do 
povo, a darem o bom exemplo, eles mesmos 
amassando o lama para "os primeiros tijolos 
para a casa que queremos construir". 
Afinal, terminada a luta armada e conquis-
tada a liberdade, há outro combate a travar: 
o empenho em prol de um "mundo novo", 
desenvolvido, próspero, melhor e mais jus-
to, e o povo há de cobrar da governança as 
promessas feitas e não cumpridas. 
A mensagem social, que vem quase sempre 
na estrofe final, assim como a crítica ou a 
advertência, eram muito bem compreen-
didas pelo seu público, que o aclamava 
como seu porta-voz e intérprete. José Car-
los Schwarz continua atual e presente na 
Guiné-Bissau. Suas músicas até hoje são 
lembradas com emoção em todo o país e 
alguns dos textos são de grande atualidade. 

MPA

“SI BU STA DIANTI NA LUTA“ 
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roteiro dos museus

MUSEU HISTÓRICO DE GUILEDJE

ANO DE CRIAÇÃO: Inaugurado a 20 de 
Janeiro de 2010

ENTIDADE FUNDADORA: Construído pela 
AD em parceria com IMVF e em cola-
boração com AIN e a Fundação Mário 
Soares, no quadro projeto “U´ANAN” 
cofinanciado pela União Europeia e 
Camões.

OBJETIVOS: Um espaço de resgate da 
memória coletiva  e individual de to-
dos quanto ali combateram e viveram, 
bem como de reconciliação entre os 
povos e o seu passado.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES E ATIVIDADES: O 
seu espólio incide sobre as ruínas do 
antigo quartel de Guiledje (construído 
na época da colonização portuguesa), 
enquanto elemento estruturante de 
identidade local do território, permi-
tindo o resgate da memória.
Tem como atividades principais: 
visitas guiadas, sessões de cine-deba-
te, exposições, conferências, animação 
cultural

LOCALIZAÇÃO: Guiledje, Região de 
Tombali, Sul da Guiné-Bissau

CONTACTOS: 

Email: adbissau.ad@gmail.com 
Contactos telefónicos:  
00 245 955361104

HORÁRIOS DE VISITA:  
Terça-feira a Domingo,  
das 09h-13h e das 14h30-19h
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MEMORIAL DA ESCRAVATURA E TRÁFICO 
NEGREIRO DE CACHEU

ANO DE CRIAÇÃO: Inaugurado no dia 8 
de Julho de 2016.

ENTIDADE FUNDADORA: Construído pela 
AD em parceria com AIN, COAJOQ 
e Governo Regional de Cacheu, no 
quadro do Projeto “ Cacheu Caminho 
de Escravos “ Cofinanciado pela União 
Europeia. No quadro do Projeto  “Ca-
cheu di si Cultura i Istoria”.

OBJETIVOS: Valorizar a memória de 
uma realidade que marcou profun-
damente os países africanos, e ainda 
hoje permanece com grande acuidade 
nas sociedades dilaceradas pelo tráfico 
negreiro. Insere-se também na procura 
da descentralização de oportunidades 
de desenvolvimento, mobilizando 
as populações locais pela criação de 
oportunidades aliciantes e convidando 
igualmente as populações dos centros 
urbanos e internacionais a redescobrir 
in loco a história e as riquezas da Re-
gião de Cacheu e dos seus habitantes.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES E ATIVIDADES: 
Composto de três edifícios construí-
dos entre os séculos XVII e XVIII, 
localizados na zona histórica de 
Cacheu, que têm muito de simbólico, 
pela traça colonial, e cobrem uma área 
de 1.050 m², o museu de escravatura 
e tráfico negreiro tem como principais 
atividades:

– Visitas Guiadas
– Conferências
– Publicações 
– Eventos culturais

LOCALIZAÇÃO: Cidade de Cacheu, 
Região de Cacheu (Norte da Guiné-
-Bissau)

CONTACTOS: 
Email: adbissau.ad@gmail.com 
Contactos telefónicos:  
00 245 955534397

HORÁRIOS DE VISITA: 

Terça-feira a Domingo, 
 das 09h-13h e das 14h30-19h




