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Sobre o livro
Amílcar Cabral é um dos políticos africanos com maior
renome internacional. Pertence à primeira geração de
nacionalistas e, como tal, o seu nome ombreia com o
de outros nacionalistas que, de uma forma ou de
outra, ganharam notoriedade. Para além de político e
dinamizador de massas, prerrogativas expectáveis em
tais líderes políticos, Cabral posicionou-se ainda, e
nessa qualidade tem sido lembrado, como um dos
grandes intelectuais da África Subsariana. Estes e
muitos outros aspectos relacionados com a história de
vida, com o pensamento e com a acção política de
Amílcar Cabral são exaustivamente tratados por Julião
Soares Sousa ao longo desta obra. Para além dos
conhecimentos que são apresentados ao leitor com a
devida profundidade teórica e analítica, reputo ainda
de particular importância o cuidado dispensado aos
aspectos metodológicos. Trata-se de uma obra que
(...) contribui decididamente para o aprofundamento
do conhecimento sobre o nacionalismo africano nos
espaços de colonização portuguesa e, numa acepção
mais alargada, para o desenvolvimento dos Estudos
Africanos em Portugal. (in Prefácio de José Carlos
Venâncio)

Sobre o autor

Destaques
Biografia exaustiva de um dos mais carismáticos líderes e
intelectuais africanos.
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Julião Soares Sousa é natural de Bula (República da
Guiné-Bissau). Licenciou-se em História pela Universidade de Coimbra, em 1990. É o primeiro guineense a
concluir o Mestrado (1997) e o Doutoramento (2008),
nesta Universidade. Tem proferido várias conferências
em Portugal e no estrangeiro. Entre os livros, artigos e
colaborações em obras colectivas destacam-se: “Os
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(1945-1957)” e “O fenómeno tribal, o tribalismo e a
construção da identidade nacional no discurso de
Amílcar Cabral”. Actualmente é Investigador no Centro
de Estudos Interdisciplinares do Século XX da
Universidade de Coimbra (CEIS20).
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