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Sobre o livro 

Qual é a grande surpresa da literatura que vem de Portugal e da África? O livro é o resultado de leitura aten-

ta pela autora da surpreendente literatura contemporânea luso-africana, direta ou indiretamente ligada às 

guerras pela independência de Angola. Os autores analisados viajam errantes e, ainda que mordazes, irôni-

cos e às vezes trágicos, contam sempre uma boa história, com início, meio e fim, e mostram um forte desejo 

de transformação. E isso não apenas em função das fronteiras que atravessam, mas porque se apoiam numa 

ética inclusiva e no respeito às diferenças e individualidades. Mesmo quando infinitamente descrentes, ten-

tam preencher o vazio do presente com uma dose generosa de humanidade – talvez um grãozinho da velha 

e ambivalente utopia de outrora. 
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