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No ano em que se assinala o centenário do nascimento de António Agostinho Neto (19221979), político e poeta angolano, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo apresenta uma
mostra documental e bibliográfica do seu acervo, memória de alguns dos momentos
marcantes do percurso político e da produção literária daquela figura que marcou de
forma decisiva a história do seu país.
Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola entre 1975 e 1979, tendo liderado o
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) na guerra pela independência (19611974). Conhecido também pela sua atividade literária, é considerado um dos poetas mais
proeminente de Angola.
Tendo nascido na Província do Bengo, em 1922, estudou em Luanda completando o
ensino secundário. Mais tarde trocou Angola por Portugal para estudar medicina nas
universidades de Coimbra e Lisboa. A par da vida académica iniciou a sua atividade
política suscitando a atenção da PIDE que o prende pela primeira vez em 1951, por três
meses, por causa do seu ativismo separatista. Foi preso novamente em 1952 por se
juntar ao Movimento Português para a Unidade Democrática da Juventude. Voltou a ser
preso em 1955, detido até 1957. Ao terminar os estudos, casa-se com uma portuguesa,
Maria Eugénia da Silva. Regressa a Angola em 1959, e é novamente preso em 1960
fugindo para assumir a liderança da luta armada contra o domínio colonial. Quando
Angola conquistou a independência em 1975 tornou-se Presidente ocupando o cargo até
à sua morte, por doença, em 1979.
Nesta mostra documental, patente em 3 módulos onde se alia o original com o digital,
podem ser vistos documentos dos arquivos da PIDE/DGS, dos arquivos particulares de
Ernesto Melo Antunes, António Soares Carneiro ou Tito de Morais, fotos do arquivo da
revista Flama, ou ainda, publicações da Fundação Dr. António Agostinho Neto do acervo
da biblioteca da Torre do Tombo.
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