
A nossa colonização!
Após a independência de Angola, muitos chefes
de Estado de todo o mundo foram convidados a
visitar o país, nomeadamente de muitos países
africanos e que ficaram surpreendidos não
deixando de chamar a atenção para a obra feita
deixada pelos colonizadores portugueses.
Nós, Espoliados, sempre acreditamos que
Portugal e Angola teriam que ter boas relações,
porque Portugal, foi o único pais que se identificou
com os povos africanos por ter sido o melhor
colonizador, pois segundo os próprios africanos,
nós geramos comércio, misturamos o sangue,
constituímos família com os locais, e partilhamos a
cultura. Também no ensino e homenageando aqui
o nosso ex-Presidente da Assembleia Geral,
recentemente falecido, Angola era a vanguarda de
todo o continente africano, tendo havido um
progresso nesta área integrando as etnias nativas
sendo sem duvida multirracial, não havendo que
negar que fomos os únicos com ideias e soluções.
A nossa classe politica tem que fazer mais pela

nossa causa não se deixando envergonhar pela
colonização, que foi um período longo da história
por que muitos países passaram, colonizador e
colonizado, (em todos os continentes houve povos
colonizados). 
Qualquer País civilizado e politicamente
responsável teria sabido proteger e acautelar os
direitos e a segurança dos seus cidadãos,
infelizmente não foi esse o caso e a memória
dessa enorme tragédia que vitimou milhares de
seres humanos, há-de permanecer viva para
sempre na mente de todas as vitimas e de todos
os portugueses de caracter. Hoje lamentam-se os
refugiados que por este mundo há, e, esquecem
as condições dos que são também, refugiados de
Angola - Os Espoliados.
Nós sabemos o que construímos por isso exigimos
a resolução das nossas pretensões.

1.ª COLUNA

O Presidente da Direcção,
Manuel Reis

Encontro de Ex-ULTRAMARINOS
Pic Nic Encontro em Fátima de todos os Ex-Ultramarinos.
Qual o sábado que propõe? 26 de Maio? 2, 16, 23 ou 30 de Junho?
Contactar telefones:218870063 / 964822135
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FALECIMENTO
Faleceu no dia 24 de Fevereiro  a nossa Sócia Da. Idalina Lá Plata
Mascarenhas Gonzalez, viúva de Manuel Gonsalez Nunes Alonso.
Os Corpos Gerentes da AEANG apresentam à família as sentidas
condolências. 

SITES e BLOGS sobre ANGOLA de ontem e de hoje
Continuamos com a divulgação de Sites e Bolgs que falam e dão a conhecer Angola do
passado ...e outros do presente, especialmente relacionados com a nossa Luta:

O QUE NÓS CONSTRUIMOS...

Hotel Maiombe
Cabinda
1967

Vista parcial Cabinda
1965

www.princesa-do-namibe.blogspot.com
www.hispanismo.org
www.club-k.net
www.espoliados.com
www.espoliadosultramar.com
www.esse.sentirsentidos.blogspot.com
www.mocamedenses-encontros-e-reencon-
tros.blogspot.com
www.angolanainternet.ao
www.bulaatumba.blogspot.com
www.cubalenses.blogspot.com
www.adelinotorres.com
www.Angola-Luanda-pitigrili.com
www.casadeangola.com
www.petrinus.com.sapo.pt
www.memória-África.ua.pt
www.muanadamba.over-blog.com
www.angolaterranossa.blogspot.com

www.lusomonitor.net
www.conversasdaquiedali.blogspot.com
www.pululu.blogspot.com
www.sitiodopicapauangolano.wordpress.com
www.cea.iscte.pt
www.estadosentido.blogs.sapo.pt
www.pissarro.home.sapo.pt
www.makaangola.org
www.quirimbo.com
www.pambazuka.org
www.pnetangola.com
www.recordacoesdacasamarela.blogspot.com
www.ceic-ucan.org
www.literaturacolonialportuguesa.blogs.sapo.pt
www.euroultramarino2.blogspot.com
www.mangopess.com
www.minhaangola.com



A AEANG passou a estar presente na principal rede social na internet

FACEBOOK, com o título AngolaEspoliadoRetornadoAeang

Para terem acesso a esta rede social os nossos Associados e Amigos também deverão ter uma
página no facebook e acederem à nossa  página pelo título em Pesquisar. Os que tiverem dificuldade
em criar essa página, poderão entrar em contacto telefónico com a nossa sede 218870063, que a
AEANG criará essa página GRATUITAMENTE. Para maior divulgação da AEANG deverão fazer o
máximo de Pedido de Amizade dos seus conhecidos que aparecem no Facebook.
Com a mesma intenção deverão Partilhar todas as notícias relacionadas com a AEANG. Sempre que
possível tambem devem Comentar as notícias relacionadas com a AEANG. Como poderão verificar
as notícias da AEANG são provenientes do Site www.espoliado.wordpress.com, que foi
actualizado recentemente  e do Blog. www.angolaespoliadoretornadoaeang.blogspot.com, que
foi criado recentemente, ambos  da AEANG , para darem suporte à página no Facebook e para a
divulgação na internet do nosso boletim O ESPOLIADO.



Mantenha as suas
QUOTAS EM DIA
€ 2,50 por mês

Pague as suas quotas por

transferência Bancária

NIB: 003506970054553183006 da CGD

IDENTIFICANDO-SE PARA
PODERMOS ENVIAR O RECIBO

Biblioteca da AEANG com livros Novos

A publicação de livros sobre Angola continua, versando temas do
presente, mas também do passado colonial, de que daremos notícia
à medida que nos vão sendo enviados e que agradecemos.

Biblioteca da AEANG

HORÁRIO DA SECRETARIA
DA AEANG

Informamos os nossos associados que o horário

de trabalho da secretaria da AEANG é o seguinte: 

De segunda a quinta-feira : das 9h30 às 12h30 e

das 14 às 17 horas.

À sexta-feira, das 9h30 às 13 horas.

Às 3ªs. e 5ªs. feiras o Presidente da AEANG está

disponível para atendimento dos associados, 

entre as 14h e as 17 horas.

Telefones: 964 822 135 e 218 870 063

Distribuição de O ESPOLIADO
Drogaria da Portela

Centro Comercial Portela

Quiosque do Pingo Doce
Sassoeiros

Quiosque
EduardoCarrilho

R. Sta. Justa
Baixa-Lisboa

(esquina com a
R. Augusta

Frente ao nº 65)

QUIOSQUE MODELO
Santarém 

PAPELARIA FLAMENGA
Rua do Sol Nascente, 

15 e 15A
Flamenga

TABACARIA MIMOSA
Rua Embaixador Augusto

Castro, 18 A - Oeiras

PAPELARIA ESTUDANTE
Av 25 de Abril, 18 D

Pontinha



OS DEZ  COMPROMISSOS DO CDS-PP PARA COM OS PORTUGUESES QUE ESTIVERAM NO ULTRAMAR

No dia 12 de Março de 2002, o Dr. Paulo Portas, na sua qualidade de presidente do CDS/PP tomou a iniciativa de
convocar uma reunião com os dirigentes das Associações de Espoliados, AEMO e AEANG.

Depois de lhes ler, assinou e fez a entrega formal do documento que a seguir se representa na íntegra.

No âmbito da sua acção política, nos termos das competências atribuídas por lei e de acordo com as
responsabilidades que lhe forem confiadas pelos Portugueses e pelas Portuguesas, o CDS-PP relativamente aos

portugueses que estiveram no Ultramar compromete-se a:

1.º Compromisso:

Continuar a luta iniciada na ultima legislatura para que o Estado Português se auto-vincule a reparar os prejuízos
materiais sofridos pelos portugueses que estiveram nas ex-províncias ultramarinas e que lhe sejam imputáveis a título

de acção ou de omissão;

2.º Compromisso:

Criar uma Comissão composta por representantes do Estado, do poder judicial, da sociedade civil e das associações
representativas dos espoliados do Ultramar com a missão única de compilar e analisar todos os processos apresentados

pelos portugueses que estiveram no Ultramar;

3.º Compromisso:

Apresentar propostas de ressarcimento pelo Estado Português dos prejuízos sofridos pelos portugueses quando se
apure que são directamente imputáveis por acção ou por omissão ao Estado Português;

4.º Compromisso:

Pugnar pela devolução de quaisquer quantias ou objectos depositados em representações diplomáticas ou consulares
portuguesas sediadas naqueles Países;

5.º Compromisso:

Elaborar uma rigorosa avaliação de todos os títulos representativos de direitos reais ou obrigacionais depositados junto
de representações diplomáticas ou consulares portuguesas sediadas naqueles Países;

6.º Compromisso:

Apresentar uma proposta de reclassificação de funcionários da antiga Administração ultramarina que tenham requerido o
ingresso no Quadro Geral de Adidos, bem como de revisão da forma de contagem de tempo de serviços para efeitos de

aposentação destes funcionários das antigas províncias ultramarinas;

7.º Compromisso:

Rever o regime de contagem do tempo de serviço para efeitos de reforma dos trabalhadores das empresas portuguesas
que prestassem serviço nos territórios ultramarinos à data da transferência plena de soberania;

8.º Compromisso:

Quantificação e publicitação do estado e dos números relativos a todos os processos até hoje apresentados pelos
portugueses em Institutos Estatais relativos ao processo de descolonização;

9.º Compromisso:

Criar um Fundo de Regularização de Situações Decorrentes da Descolonização, podendo recorrer-se a títulos da dívida
pública, destinado ao ressarcimento das indemnizações atribuídas nos termos de legislação a publicar, bem como
suportar o apoio aos cidadãos que pretendam fazer valer as suas pretensões junto dos Estados independentes;

10.º Compromisso:

O Presidente do CDS-PP compromete-se a renovar a apresentação na Assembleia da República dos projectos de lei
para a regularização das situações decorrentes da descolonização até que aquele órgão do Estado reponha a justiça a

milhares de portugueses que viram de um dia para o outro as suas vidas transformadas para sempre sem nada
poderem fazer.

extraído do MANIFESTO ELEITORAL DO CDS/ ALTERNATIVA 1976

Mas de entre esses Portugueses - bom é não esquecê-
-lo -, situação muito particular têm os desalojados. 
O CDS reconhece que há, em relação a eles, um problema
de justiça moral e de opinião púbica a resolver. Os
desalojados não podem continuar a ser vistos, como muitas
vezes são, como corpos estranhos na sociedade
portuguesa. Temos de saber criar, entre os portugueses,

uma ideia de profunda solidariedade e compreensão para
com os desalojados, tanto retornados, como refugiados.
Não se pode continuar a consentir nas absurdas e abusivas
discriminações de que são, muito frequentemente, objecto. 
Mas fiel ao personalismo que enforma a sua Declaração de
Princípios, o CDS tudo tentará - através da sua política
externa e dos mecanismos ao seu alcance na ordem



Promoção Assinaturas
para os Associados da AEANG
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interna - para resolver os problemas específicos que
atingem os desalojados, entre os quais avulta o direito de
serem indemnizados pelos bens que perderam. 
Fiel ao humanismo, o CDS recusará ver na solução
"assistencial" a resposta aos problemas dos desalojados.
Procurará, antes e sempre, criar condições que lhes
permitam, tal como aos demais portugueses, aplicar em

liberdade a sua iniciativa e a sua capacidade de trabalho,
garantindo-lhes, assim, as vias para a sua digna
subsistência. 
Fiel à Democracia, o CDS procurará chamar os
desalojados a uma plena participação na vida pública e na
construção de uma nova sociedade, tal como os restantes
portugueses, aceitando o desafio que eles constituem.

Aquando da fundação do CDS muitos foram os Espoliados de Angola que aderiram preferencialmente ao CDS, NÃO
só pelas ideias políticas dos seus Fundadores, mas porque estes desde a primeira hora e até hoje sempre estiveram
ao nosso lado, dispostos a tudo fazerem pela nossa Luta, no passado e no presente. Outros aderiram ao então PPD,
que também sempre se solidarizou com a nossa luta e Sá Carneiro, Cavaco Silva, Durão Barroso e Marques Mendes
tentaram resolver o nosso problema, sem o conseguirem.
Mas... surpresa... é encontrarmos no blog www.ephemerajpp.wordpress.com do Dr. José Pacheco Pereira
autocolantes do PCP e do PS relacionados com  o apoio aos Retornados...

E AGORA, ESQUECERAM-SE DE NÓS?

E AGORA, ESQUECERAM-SE DE NÓS?



PUBLICIDADE no ESPOLIADO
e no Site

AngolaEspoliado/Retornado.wordpress.com

A Direcção da AEANG decidiu reformular o actual site
a partir  de Janeiro de 2012.
Com esta actualização será possível dinamizar a
componente Publicitária no nosso Boletim, pois a
inclusão da publicidade no mesmo será tambem visível
no site reformulado, sem custos adicionais.
A tabela de publicidade é a seguinte :

1/2 página 120 €

1/4 página 80 €

1/8 página 40 €

Antigos Alunos do Liceu Salvador
Correia

O habitual encontro anual dos Antigos Alunos do Liceu
Salvador Correia, de Luanda, será no dia 5 de Maio, a partir
das 10 horas, na Quinta dos Rouxinóis em Malveira.
Informações por anibalrusso@gmail.com

14º Encontro "Amigos dos Dembos"

Realiza-se no dia 17 de Junho, no Parque das Merendas,
em Mogofores-Anadia (E.N.nr.1)
Contactos:
Quintino Duarte - 256 825 398
ou Fernanda Neves - 256 872 127

Estória sobre Retornados em serie
da RTP

A RTP está a produzir uma serie sobre os Retornados,
que deverá começar a ser exibida no verão.

ENCONTROS ASSOCIATIVOS

Memórias sobre o Colonialismo em
filme "TABU" vence Festivais

O filme “TABU” do realizador Miguel Gomes  ganhou
um prémio no Festival de Cinema de Berlim 2012 e dois
prémios no Festival de Cinema de Las Palmas 2012.
Este filme retrata memórias do colonialismo em Angola
e tem prevista estreia a 5 de Abril nos cinemas de
Portugal.



belgas, etc., etc... Nativos angolanos e cabindas apre-sentavam-se como
portugueses em muitas regiões subsarianas. De resto, nos séculos dezoito e
dezanove, muitos comerciantes sertanejos, os famosos "funantes" ou
"pombeiros" - verdadeiros difusores da portugalidade - eram nativos retintos e
euro-africanos, designados geralmente "brancos", talo seu grau de integração nos
usos e costumes portugueses...
De resto, sabemos que os nossos reis consideravam portugueses todos quantos
obedeciam às suas leis e se colocavam sob a soberania lu-sitana. Por outro lado,
é bem nacional o curioso conceito cultural de etnia ou raça, segundo o qual
português é quem pense, sinta e aja como bom metropolitano de pura cepa... 
A miscigenação étnica é indispensável à boa marcha da acção integradora. Em
Portugal, como é sabido, acompanhou a gesta dos Descobrimentos e Conquistas.
Começou no próprio Reino - a Metrópole da era republicana. O Brasil fez-se sob
a sua bênção: os bandeirantes, heróis da expansão territorial da América
Portuguesa, eram, em boa parte, luso-ameríndios ou mamelucos. O arquipélago
cabo-verdiano é filho da miscigenação luso-africana, e ocupa lugar cimeiro na
nossa cultura... 
Note-se que em Portugal nunca seria possível a hedionda política do "apartheid",
tão do agrado de europeus moçambicanos. É que a génese do nefasto
"apartheid" está no medo-pânico que se apossou dos brancos descendentes dos
colonos holandeses, os farnigerados "boers", ameaçados de extinção através da
miscigenação étnica... Pretendeu-se, pelos vistos sem grande êxito, impedi-la
pela violência e mil leis altamente pecaminosas... 
As orientações do pensar e sentir dos portugueses apontavam para a criação de
sociedades multiétnicas. Só se entende bem a essência do nosso colono em certo
meio - ia a dizer no seu meio natural -, no "mato", isto é, fora da cidade, mesmo
da vila: nos pequenos povoados do interior, sendo mãe dos seus filhos uma nativa
ou mestiça. O lar em que nasci era assim; conheci muitos e, porque fui chefe de
posto administrativo num curto lapso de tempo embora, tive a vivência dessa
amorável realidade de outro ângulo, não menos enriquecedor... Concordo
plenamente com os sociólogos que opinam que o que distingue os portugueses
dos mais colonizadores não é tanto a miscigenação étnica, de que nenhum povo
está imune, mas a atitude frente ao mestiço... Haja em vista nesta tese anglo-
saxónica, à margem da antropologia, da genética, intrinsecamente racista: uma
gota de sangue afri-cano ou negro basta para que um anglo-saxónico seja
africano. Por outras palavras: não há mestiços ingleses ou anglo-saxónicos... 
Gilberto Freyre é o egrégio sociólogo que melhor compreendeu e interpretou o
sentido profundo da expansão portuguesa no mundo: o luso-tropicalismo, por si
magistralmente concebido, é a melhor definição do ser nacional. Está a anos a luz
duma utopia. Só o não aceita quem for absolutamente incapaz de apreender e
sentir a essência da lusitanidade e da expansão portuguesa no mundo.
Desde os primórdios da inigualável e amorável gesta dos Descobri-mentos e
Conquistas, na remota centúria de Quatrocentos, entendeu-se que ali onde
estanciasse gente lusa era também Portugal. Por isso, não há nada de novo na
afirmação de que a nação portuguesa ia do Minho a Timor. Fazia parte do
património histórico e cultural de Portugal. E é de salientar que se orgulhavam
desse Portugal que ia do Minho a Timor; ninguém duvidava dessa magnífica
construção do génio lusitano. Nos meus tempos de escolar de Coimbra, a
vivência de sentimentos nacionalistas entre os estudantes desse Portugal imenso
era inquestionável e comovente. Excepção aberta somente aos estrangeirados,
poucos, felizmente... Duvidar do que é português, combater tudo quanto enobrece
a Nação é próprio dos filhos de Abril, antinacionais por excelência... 
É bom notar que na sua qualidade de portugueses é que ultramarinos de todas as
cores epidérmicas e credos participaram, ao longo de séculos, em todas as
actividades civis, militares e religiosas que nobilitaram deveras a nossa vida d'
Aquém e de Além-Mar.

A Colonização Portuguesa 
Texto de José Pinheiro da Silva.

Todas as culturas e civilizações de alta nobreza, ocidentais ou orientais, têm como
característica comum a aptidão da expansão. Nenhuma é estática. As civilizações
mongol, chinesa, helénica, latina, pré-colombianas (aztecas, maias, incas, etc.)
tiveram o condão de se expandirem por vastos territórios, assimilando os povos
que encontraram onde quer que estanciassem. Como se sabe, somos dignos
herdeiros da romanização - vasto e profundo movimento de colonização, que
permitiu o surgimento do pujante Império Romano, de que a Ibéria era uma das
suas mais fecundas parcelas. As crenças religiosas, a língua, os usos e costumes,
a miscigenação étnica, etc. são factores indispensáveis de assimilação e
integração, filhos diletos da colonização. 
De outra parte, só os povos de muito valor moral conseguiram, ao longo dos
séculos, criar culturas e civilizações de relevância indubitável. A Europa é a
bendita mãe dos melhores: Portugueses, Espanhóis, Ingleses, Franceses,
Holandeses. Da sua acção colonizadora - que o mesmo é dizer civilizadora -,
nasceram todas as actuais nações americanas, continentais e insulares, as
pseudo-nações africanas a Sul do Sara, a Austrália, a Nova Zelândia, etc. Os
europeus devem ter justo orgulho dessa actuação sem rival na História da
Humanidade.
Só por ignorância ou má-fé se pode asseverar que a colonização é maléfica ou
pecaminosa, visto como implica necessariamente a submissão duns povos por
outros... A colonização exige a promoção de povos de nível cultural e civilizacional
inferior... Impõe ao colonizador deveres inalienáveis, de todos conhecidos, nos
domínios da educação, da saúde, do desenvolvimento material dos territórios... 
Pensando bem, embora a assimilação seja património da Humanidade, aos
portugueses cabe a inefável glória de lhe ter atribuído a distinção de princípio
orientador de toda a sua grandiosa e inigualável acção ultramarina, de que a
lusofonia, de que tanto falam os desavergonhados estrangeirados da actualidade,
é apenas uma das suas magníficas consequências. 
Entre nós, com efeito, a colonização, mercê da assimilação, enriqueceu
sobremaneira o escol nacional com personalidades de valor indesmentível, tais
como Dinis Fernandes de MeIo, dilecto companheiro de Afonso de Albuquerque
nas lides da Índia, Pe. António Vieira, orador sacro e prosador sem rival, o
Marquês de Pombal, estadista insigne, o Aleijadinho, quiçá o melhor escultor luso;
Gonçalves Crespo, Almada Negreiros, o Dr. Sousa Mastins, etc., etc... Grandes
nomes nas letras, artes e ciências. Note-se que houve ultramarinos de cor que
mereceram ser elevados à alta categoria de Cavaleiros de Cristo: André Álvares
de Almada, excelso guerreiro cabo-verdiano, Henrique Dias, herói da restauração
de Pernambuco, por exemplo. A Luís Lopes de Sequeira, luso-angolano devemos
a ocupação de boa parte do território a que demos o nome de Angola e que, nos
idos da segunda metade do século XX era um dos mais desenvolvidos territórios
da África subsariana... Honório Barreto, nativo guineense, foi um dos melhores
governadores ultramarinos e português de lei.
É de notar que Angola cedo adquiriu um alto grau de assimilação do pensar e
sentir dos melhores lusitanos do Reino - o que, já se vê, denunciava o seu
portuguesismo. Refira-se o facto de, nos alvores da independência do Brasil,
Angola, pela voz da edilidade de Luanda, em que predominavam homens de cor,
ter optado por Portugal, repudiando veementemente o con-vite brasileiro para que
se juntasse ao Brasil... Angola, como se vê, preferiu continuar portuguesa... 
O Dr. Antero Simões, professor liceal, escritor de reconhecido mérito, publicou
oportunamente em Angola, quando ali era Portugal, uma antologia intitulada
"Nós... somos todos Nós" - prova insofismável de que portugueses autênticos
eram de várias etnias e naturais tanto da metrópole como do Ultramar... Vale a
pena lê-la e meditá-la. 
Na Ásia há núcleos de descendentes de portugueses que muito se orgulham
dessa qualidade e usam o "papiá cristão" - um linguajar de raiz portuguesa. Em
Malaca dança-se e canta-se o vira ... Em vastas áreas dos bacongos, "brancos"
são os portugueses, sendo os demais europeus apenas franceses, ingleses,

O Presidente da Assembleia

Geral da nossa Associação

faleceu no dia 18 de

Fevereiro com a idade de 83

anos, tendo o seu funeral se

realizado no dia 20 . A

AEANG fez-se representar

nas cerimonias fúnebres por

membros dos seus Órgãos
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os sentidos pêsames a

Família e Amigos.

Faleceu o Prof. Dr. José Pinheiro da Silva
Presidente da Assembleia Geral da AEANG


