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ANÍSIO FRANCO*

MUSEU EM DEVIR, o MNAA é por isso um projecto em aberto que não está limitado ao âmbito das 
categorias temáticas e epocais que marcaram naturalmente a sua constituição em finais do século XIX. É um 
espaço receptivo à cultura contemporânea: e acolhe, regularmente, formas de expressão alternativas, mas aptas a 
relacionar, no mesmo universo crítico, obras de arte do passado e do presente. 

Esta exposição de JRicardo Rodrigues vai buscar à História a sua matéria de trabalho. Não se trata aqui, apenas, 
de uma recolecção cumulativa de imagens e de episódios, e da sua reutilização esteticizante num novo contexto 
plástico e narrativo. O processo adptado é o de fragmentar essas memórias e reconstitui-las de seguida sem 
intuitos de verosimilhança cénica ou cronológica, mas com o objectivo de uma revisão mitográfica radical. Daqui 
ninguém sai vivo. Perto do Mocambo lisboeta, território monástico e palaciano, onde se proibiam as línguas dos 
escravos, a reconfiguração de imagens canónicas da arte (e da literatura) ocidental dá a ver o mundo de hoje, 
num caleidoscópio de questões que atormentam a nossa modernidade – violência, morte, raça, género – e de 
personagens sobre as quais as nossas convicções nunca estão em lugar seguro. Não queremos e não podemos 
saber quem foram de facto escravos e senhores, o Marquês ou Hamlet, príncipe da Dinamarca, mas eles aí estão 
a questionar o que julgávamos estável, eterno ou imutável. 

* Subdirector do MNAA
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BOBA KANA MUTHU WZELA  
no Museu Nacional de Arte Antiga 
ANÍSIO FRANCO, JRICARDO RODRIGUES E MARTA CARVALHO

INICIADO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA, e depois de ter sido “destapado” durante o seu processo de construção em 

espaços improváveis, ou apresentado parcialmente em exposições em Portugal e nos EUA, o projecto Revelar a Memória a 

partir  do Esquecimento encontra no Museu Nacional de Arte Antiga um espaço privilegiado de apresentação.  

Este encontro com o Museu não surge de forma casual. Na sua primeira série, Revelar a Memória a partir do Esquecimento 

assumia-se como um ensaio artístico sobre o século XVIII e uma das personagens mais icónicas da história de Portugal,    

o Marquês de Pombal, na sua relação com uma herança africana que parecia ter sido apagada. Mais tarde, o projecto veio 

depois a desenvolver-se em torno do desaparecido bairro africano do Mocambo, das suas personagens e dos seus 

“fantasmas”, enquanto lugar apagado da memória da cidade. Foi nas imediações deste território, espaço de liberdade mas 

também de “línguas proibidas”, que o MNAA veio a instalar-se no final do século XIX, no Palácio dos Condes de Alvor. 

Mas esta relação não se esgota na afinidade topográfica, ou nas ligações entre o antigo Palácio e o Marquês de Pombal. 

Lugar de representação e identidade, pelo património artístico que constitui a sua colecção, o Museu revela e constrói 

memória. E esta exposição, cujo título evoca um silêncio - Aqui é Proibido Falar! – é antes uma forma de diálogo, com esse 

Mocambo desaparecido mas também com a tradição artística e cultural que o MNAA acolhe nas suas salas, marcando 

contrastes e continuidades, descobrindo ausências.  

Pensadas e construídas no sentido de aproximar a fotografia à pintura antiga, nestas obras reconhecemos a teatralidade      

e os jogos de luz e escala, a monumentalidade dos retratos de aparato, o “perfeito imperfeito” do Rococó em Sebastião José 

de Carvalho e Melo primeiro conde de Oeiras, marquês de Pombal, estadista e quinto neto da rainha Ginga. Esta proximidade 

visual com o passado, no entanto, é aqui contrariada quer por aqueles que são chamados à representação, quer pela própria 

materialidade destas encenações fotográficas, distanciando estes retratos fictícios daqueles que encontramos nas salas       

do MNAA. A modernidade da reprodução em Diasec© - um método de montagem fotográfica em acrílico de alto brilho 

e metal Dibond – cria no observador uma sensação de equilíbrio, revelando um objecto suspenso no ar, por vezes 

parecendo até querer trazê-lo, ou incorporá-lo, na imagem assim criada. Deste modo, e a partir destes grandes formatos,    

o autor brinca e revela memórias apagadas, ligando o punctum da fotografia com acontecimentos contemporâneos, sempre 

representados como se estivessem em construção num palco perdido no tempo, que somos convidados a presenciar. 

Um exercício de imaginação, ancorado na História mas abrindo outras histórias possíveis, pensando a exposição                 

e o Museu enquanto espaço para um exercício do olhar, primeiro, e da imaginação e reflexão a partir dessa contemplação. 
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Num primeiro momento, citando a figura homónima de Eugéne Delacroix, a Liberdade - escolhida como imagem-ícone 

da exposição - convoca uma reflexão poética sobre o caminho difícil da construção das jovens repúblicas africanas, 

associado ao desenvolvimento social e humano prometido nas lutas de libertação. A seu lado, 5 de Fevereiro, o dia seguinte 

aproxima os acontecimentos violentos de 2015 na Amadora e o dia seguinte ao 4 Fevereiro de 1961 em Luanda.             

Um olhar sobre a condição humana, que interroga também o lugar da arte enquanto intervenção pública,                    

como manifesto contra a violência. 

Num segundo momento, recorda-se o enorme e apagado bairro do Mocambo de Lisboa, um território de “línguas 

proibidas”, por meio de quatro bizarros retratos de personagens em tamanho real, que nos olham nos olhos                        

e nos perguntam “quem é quem” no Mocambo. 

Ao fundo da sala, a obra principal: um solitário e pequeno retrato de Sebastião José de Carvalho e Melo. Aqui, o autor desafia 

o observador a não ficar apenas pelo olhar distante mas a aproximar-se, sem medo, e a procurar ver. Um exercício ajudado 

pelas palavras de um soneto anónimo que circulava pela Lisboa do século XVIII, e por Figuras do Espanto, que registam    

o tempo de uma forma cinematográfica. 

Por fim, a instalação Sekulo, acompanhada de duas estranhas figurações que regressam a Sebastião de Carvalho e Melo, 

retratando os seus sonhos e pesadelos em O Marquês e a Humanidade, um reencontro com o Surrealismo. 

Para o autor, é tempo de estabelecer pontes para um sincero reencontro cultural entre África e a Europa.                    

Apesar dos vínculos que os unem há mais de quinhentos anos, os Bantu e os Lusos não conseguiram, no nosso tempo, 

criar intercâmbios que possam valorizar as suas interacções culturais, passadas ou futuras. Prova disso é o profundo 

desconhecimento nas sociedades europeias destas relações interculturais. É desta "fragilidade cultural" que parte, quando 

avança duas questões que têm vindo a orientar o seu trabalho (artístico mas também editorial) e que retoma nesta 

exposição:  

 — Que figuras proeminentes de africanos na História de Portugal, ou seus descendentes,                                                  

iiiiisão reconhecidos pelos cidadãos portugueses?  

A esta invisibilidade histórica corresponde uma invisibilidade iconográfica, uma aparente ausência na cultura visual            

e artística portuguesa, não sendo de estranhar que a própria colecção do MNAA revele esse quase vazio. Nesta, como 

noutros museus europeus, e exceptuando a figura simbólica do Rei Mago, pessoas de pele negra raramente são o sujeito              

da representação. Surgem sobretudo como figurantes ou serventes anónimos em imagens do quotidiano (raras entre nós), 

objectificadas como adereços de luxo ou exotizadas como tipos nas artes decorativas, materializando a sua subalternidade 

(social e simbólica). Figuras particulares, contextualizadas segundo a sua relevância social e cultural, são raras, sendo 

pontualmente chamadas a exposições, muitas vezes apenas mediante testemunhos escritos. Ainda assim, em Portugal 

como noutros contextos, a inscrição da presença africana e as influências culturais daí decorrentes, bem como                     

a proeminência de algumas personagens históricas, têm sido trabalhadas através de ensaios, exposições ou itinerários pelas 

ruas das cidades. Mesmo a individualização dessa presença, resgatando-a de um anonimato a que foi votada pela história   

e pela história da arte, restituindo às pessoas uma biografia antes ignorada, tem também vindo a ocupar um lugar           

nos museus. Não sendo esse o caminho percorrido pelo artista, a exposição não deixa de participar nessa dinâmica           

de visibilização e de humanização, tentando dar rostos, ainda que imaginários, a essas ausências. 
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— Quantos autores e escritores de língua portuguesa, de origem bantu,                                                                            

iiiiisão referenciados pelos académicos portugueses? 

Aqui poder-se-ia relembrar o panorama de deserto observado pelo autor, no início deste século, nas livrarias portuguesas,  

e os lamentos dos autores de origem africana relativamente ao desinteresse dos agentes culturais portugueses. É neste 

ambiente que foram convidados artistas, investigadores, escritores e poetas, alguns desconhecidos na Europa, para 

juntarem as suas vozes, diferentes, dentro e fora da exposição Aqui é Proibido Falar! É o caso da performance teatral          a 

partir do texto original “Antígona’19”, com encenação de Thiago Justino (Brasil) e Lina Paula Pinto (Portugal), e que 

contará com a participação especial de elementos da equipa do MNAA; e de palestras que contextualizam algumas 

questões levantadas na exposição, destacando a presença do Professor Catedrático de Patologia e Investigador de História, 

Carlos Mariano Manuel (Angola), que se debruçará sobre a fundação da colónia de Angola e a colossal batalha               

de Ambuíla. 

Esperamos que este exercício sobre a memória, o território, a representação e a construção de diferentes identidades possa 

conduzir, além de um outro olhar sobre o MNAA e a sua colecção, a outros diálogos. E também por isso o título escolhido 

pelo autor, trazendo para dentro do Museu uma frase em Kimbundu, dando protagonismo aos valores culturais africanos 

dentro de uma Europa por vezes frágil nas suas memórias.  

 

 

 

 

 

 



“Torna, torna marquês à Mata Escura 
Solar do quinto avô, o arcediago, 

Que da mãe Marta, por seu negro afago 
Em preto fê cair tua ventura. (…) 
Foste tenente rei da nossa Atenas, 
Inspector do erário que bem pinga, 

Vice papas nas leis, que injusto ordenas. 
Amigos, e que tal? Cheira a catinga? 

Pois é quem governou por nossas penas 
Um quinto neto da rainha Ginga” 

 
SONETO ANÓNIMO DO SÉCULO XVIII



SEBASTIÃO JOSÉ 
DE CARVALHO E MELO 

PRIMEIRO CONDE DE OEIRAS, MARQUÊS DE POMBAL, 
ESTADISTA E QUINTO NETO DA RAINHA GINGA 

[SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO FIRST COUNT OF OEIRAS, MARQUIS OF POMBAL, STATESMAN AND FIFTH GRANDSON OF QUEEN GINGA] 
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Sebastião José de Carvalho e Melo primeiro conde de Oeiras, marquês de Pombal, 
estadista e quinto neto da rainha Ginga  
[Sebastião José de Carvalho e Melo first Count of Oeiras, Marquis of Pombal, statesman and fifth grandson of Queen Ginga] 
2013 
Ahnemühle German Etching de 310grs 
60 x 60 cms 
PhaseOne Digital Camera
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LIBERDADE 
[FREEDOM]
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Liberdade  
[Freedom] 
2015 
Diasec® 
150 x 150 cms 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película) 
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Criado por alvará régio de 1593, seguido de outro de 1605, o bairro do Mocambo era “ o segundo dos 
seis bairros em que Lisboa estava organizada, compreendendo então as freguesias de Santos-o-Velho, 

Santa Catarina, S. Paulo, N. Sª. do Loreto e Chagas”. Mais tarde, outro alvará régio datado  
de 25 de Março de 1742 assinala os “doze bairros” que organizam a cidade de Lisboa, sendo o décimo 

segundo designado “Bairro do Mocambo “e compreendendo as “freguezias de Santos e de Nossa Senhora 
da Ajuda, com os logares de Alcântara e de Belém” e os “julgados de Barcarena, Algés e Oeiras”.   

 
Trata-se de uma designação singular e inédita de um bairro – cremos que único na Europa –  

que recorre a um termo de raiz africana para o assinalar. Mocambo, que em umbundo significa 
´pequena aldeia, lugar de refúgio’, como aliás o termo sinónimo quilombo, na língua quimbundo, 

pertencem à esfera das línguas de Angola. 
 

ISABEL CASTRO HENRIQUES e PEDRO PEREIRA LEITE 
(Lisboa cidade Africana, Percursos de Lugares de Memória, 2013)



MOCAMBO, CAMINHO LONGO 
[MOCAMBO,LONG WAY]
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Não me recordo já 
Quem me contou a história, 

Se o vento, 
Se o mar, 

Se o meu avô. 
Sei apenas que não pode ser lenda, 

Tem que ser verdade. 
Numa praia qualquer, 

Que importa se África ou da América, 
Um velho negro, 

Todos os dias, 
Recolhia respeitosamente 
Os pedaços de madeira  

Que o mar trazia. 
Abria uma cova para cada um, 

Rezava na sua língua natal 
E, em seguida, enterrava o madeiro. 

Riam os mais jovens 
Do procedimento do velho. 

Que era louco, diziam. 
Indiferente aos dichotes, 
O velho repetia apenas 

“O tempo responderá por mim”. 
E foi o tempo que me respondeu. 
Hoje, adulto, já não me pergunto 

Se o velho enterrava 
Restos duma caravela 
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Carregada de ouro e especiarias 
Ou apenas pedaços de árvores 

Arrastados ao mar por um temporal. 
Talvez nem fosse madeira 

E, sim, uma onda de gritos, 
Uma tábua de sangue, 
Um membro decepado, 
Um mastro de morte, 

Um ruído de grilhetas, 
Um clamor de revolta,  
Uma raiva impotente, 
Um gemido perpétuo, 
Uma onda de gritos, 

Uma violação sem tamanho, 
Um olhar de indiferença. 
Talvez, até, e porque não, 

Um corpo negro 
Dos milhentos 

Homens, mulheres, crianças, 
Embarcados à força 

Nos horrendos  navios negreiros. 
Não pode ser lenda. 

Tem que ser verdade. 
 
 

CUCA (RUI MANUEL) 
(Um velho na praia, 2017)
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O Marquês e a Humanidade, um reencontro com o Surrealismo - I   
[The Marquis and Humanity, a new encounter with Surrealism - I] 
2017 
Diasec® 
80 x 80 cms 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película)

Sékulo I 
2017 
instalação 
100 x 100 cms
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Poder Caduco   
[Lapsed Power] 
2015 
Diasec® 
80 x 80 cms 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película) 
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Abril no Colégio dos Nobres   
[April at the College of Nobles] 
2015 
Diasec® 
80 x 80 cms 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película) 
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Henrique Dias   
[Henrique Dias] 
2015 
Diasec® 
80 x 80 cms 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película) 
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Aurora 
[Aurora] 
2017 
Diasec® 
80 x 80 cms 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película) 



 
37



 
38

O Marquês e a Humanidade, um reencontro com o Surrealismo - II 
[The Marquis and Humanity, a new encounter with Surrealism - II] 
2017 
DIASEC 
80 x 80 cms 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película) 
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5 DE FEVEREIRO, 
O DIA SEGUINTE 

[5 FEBRUARY, THE DAY AFTER]
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5 de Fevereiro, o dia seguinte  
[5 February, the day after] 
2015 
Diasec® 
150 x 150 cms 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película) 
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II 
MEMÓRIA DE UM PROJECTO 

[THE MEMORY OF A PROJECT]





PRIMEIRA SÉRIE 
[FIRST SERIES]
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Projecto: “Revelar a memória a partir do esquecimento” 
 
JRICARDO RODRIGUES

PROJECTO INICIADO EM 2010, é um ensaio visual sobre o passado ultramarino português, retratado em 
imagens polissémicas encenadas ao estilo cinematográfico, na doutrina dos fotógrafos Jeff Wall e Gregory 
Crewdson, conciliando a velha câmara técnica de grande formato e as modernas técnicas da fotografia de estúdio 
e actores de palco. O resultado são imagens elaboradas com muitos níveis de comunicação, onde a palavra tem 
uma presença primordial, e o discurso estético está na fusão da fotografia, no desenho, e na pintura flamenga.  
 
O objectivo final deste conjunto imagens (em construção) é levar à reflexão e à discussão de temas tão actuais 
como por exemplo, a identidade colectiva, muitas vezes expressa nas palavras “eu não sabia”. Sem esquecer que 
história é ‘ver’, mas é também “o produto mais perigoso que a química do intelecto elaborou.... A história justifica o que 
se quiser. Não ensina rigorosamente nada, pois tudo contém e de tudo dá exemplos”, como afirmou Paul Valery. São 
imagens que nos revelam a historia de que não temos consciência, recorrendo àquilo que muitos historiadores    
e teóricos da história reivindicaram e continuam a reivindicar, o direito à imaginação. 
 
A partir das imagens que crescem no espírito do autor, o esquecimento é o ‘punctum’, o principal elemento deste 
projecto. A memória dos tempos, edificada em imagens “escatológicas”. Representações últimas do indivíduo,     
da humanidade, do tempo e do universo. É basicamente uma reflexão sobre a vida a partir da representação,       
e a descoberta dos limites do pensável, focada no pormenor do objecto singular, que Aristóteles referenciou 
como: cada facto só aconteceu e só acontecerá uma vez. Mas a verdade é que a memória é muito frágil. 
 
O retrato é também o palco deste exercício histórico, defrontando a ruína e o despojo pela câmara de parte 
invisível do ser. Balzac confrontado com a câmara fotográfica sentia-se apoderado de um horror explicado por 
Nadar: “o processo fotográfico é de algum modo a materialização do que há mais original no processo ficcionista”.  
 
SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO 
Esta primeira série captada no início de 2013, tem como personagem principal Sebastião José de Carvalho  
e Melo, Marquês de Pombal e Secretário de Estado do Rei D. José I. Homem de mão de ferro, é uma referência 
carismática de Estadista, caso quase único na nova organização de Estado em Portugal. Mas é também, uma 
figura polémica que ainda hoje divide a sociedade portuguesa. De um lado, os que o consideram um herói, 
homem único e representante do iluminismo. Do outro os que o vêem como um representante do terrorismo   
de Estado. Mas, para  o “mais-velho” nacionalista angolano Jaime de Sousa Araújo, a causa destes ataques radica 
numa atitude racista fundamentada na ignorância das origens da maioria dos portugueses e registada no livro  
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de Luís Ramos Tinhorão, “Os Negros em Portugal — uma presença silenciosa”, e no livro de António Luís 
Ferronha, “O Tropicalismo Luso ou a maneira Africana de estar em Portugal” (ver texto “O Quinto Neto da Rainha 
Ginga”, de Filipe Zau, publicado no Jornal de Angola em 27 de Abril de 2010) que afirma que o Marquês de 
Pombal, apesar da sua pele branqueada, descendia de uma escrava chamada Mãe Marta, com base num soneto 
anónimo, reproduzido, em 1879, por Fortunato de Almeida. 
 
O PALCO COMO ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO 
Para Roland Barthes, a fotografia é uma construção teatral, tal como escreve no livro “A Câmara Clara”: “Não é, 
no entanto (parece-me), pela Pintura que a Fotografia participa na Arte, é pelo Teatro”, e afirma mais, “Mas se a Foto 
me parece mais próxima do Teatro, é através de um circuito singular (talvez seja eu o único a vê-lo): A Morte. É 
conhecida a relação original entre o teatro e o culto dos mortos; os primeiros actores distinguiam-se da comunidade ao 
desempenhar o papel de mortos; caracterizar-se era apresentar-se como um corpo um corpo simultaneamente vivo e 
morto; busto embranquecido do teatro totémico, homem de rosto pintado do teatro chinês, maquilhagem com base na pasta 
de arroz do Katha Kali indiano, máscara do Nô japonês. Ora é esta mesma relação que eu encontro na Foto; tão viva que 
se esforçam por a conceber (e esta fúria de tornar vivo só pode ser a degeneração mítica de um receio da morte), a Foto é 
como um Quadro vivo, a figuração do rosto imóvel e pintado sob o qual vemos os mortos.” 
 
A MÁSCARA COMO TRAÇO CULTURAL 
Presente na representação, a máscara faz a ligação às origens africanas e ao maior reino do mundo na altura, o 
reino do Congo, e em particular ao reinos Matamba e Ndondo que vão fundir-se e dar origem ao reino N'Gola. 
Palco de um processo de aculturação, com a criação de Angola a régua e esquadro pelos portugueses. Mas a 
máscara não é só cultura, é também uma representação social. Jean Genet na peça de teatro “Les Nègres”, onde os 
actores negros aparecem com a cara pintada de branco, escreveu: “...Que tom adoptaria um negro para se dirigir a 
um público branco? Vários o fizeram. Ora encantadores, ora reivindicadores, indicavam o seu temperamento singular. Eu 
próprio, falando com um negro, não sei que lhe dizer e como dizê-lo: só consigo distinguir o indivíduo particular e com ele 
entro em sintonia. Mas se tivesse de me dirigir a um público de negros, recusar-me-ia a fazê-lo. Perante eles, teria a 
sensação demasiado aguda de que a Brancura quer falar à Negritude. É preciso ser-se muito louco ou muito cobarde para 
aceitar semelhante diálogo. Semelhante sermão, melhor dizendo. E falar não seria porventura o mais arriscado; onde iria 
eu, Homem-Branco, buscar a emoção capaz de engendrar o mito que os pudesse sacudir?...”  
 

O processo fotográfico é cinematográfico, e foi construído em laboratório académico com actores de palco, cenários, adereços, 
caracterização, iluminação e equipamentos fotográficos muito sofisticados, pelo que envolveu uma equipa enorme de voluntários 
(amigos, colegas e professores de várias áreas da fotografia).
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SAUNDERS, NO SEU LIVRO INTITULADO “História Social dos Escravos e Libertos Negros              
em Portugal (1441-1555)”, dá-nos a conhecer que há fontes que comprovam, que, à época, já se realizavam 
“alguns casamentos inter-raciais, entre indivíduos com estatuto livre, se bem que os brancos e os negros 
encontrassem normalmente os seus cônjuges na mesma comunidade rácica”. Há documentos de artistas plásticos 
e o teor de algumas peças de autores clássicos portugueses de século XVI – a exemplo de Gil Vicente,               
de António Ribeiro Chiado e de Henrique da Mota –, que também comprovam tal facto. Nos registos 
paroquiais das localidades que concentravam mais escravos, podem ainda ser encontrados assentos de casamento 
entre escravos ou entre escravos e libertos, que foram reconhecidos pela Igreja Católica. 
 
O reverendo inglês John Trusler, ao recolher depoimentos de viajantes, em 1747, (como Barreti Fielding e 
outros), redigiu: “Outro facto chocante para o estrangeiro, que anda pela cidade de Lisboa, é a quantidade de 
negros. Muitos desses pobres infelizes vêm de África, outros nascem em Portugal ou nas colónias ultramarinas. 
Não há navio chegado dessas partes do mundo que não traga alguns desses negros. E ao virem a Portugal é-lhes 
permitido casar não apenas entre eles, mas também com gente de outra cor. Esses cruzamentos (escreve Barretti) 
tornaram o país repleto dos mais diferentes exemplares de mostrengos humanos. Um branco e um negro geram 
um ‘mullato’ [sic]. O mulato une-se então a um negro ou a um branco, e com isso formam mais duas variantes 
chamadas mestiços. Estes mestiços de brancos, então, unem-se a mestiços de negros ou brancos, ou mulatos; e 
assim, são tantos os ramos em que se desdobram com tais cruzamentos, que se torna difícil distingui-los com 
designações exactas, embora sejam facilmente identificáveis no geral pelos seus tons de pele. A raça portuguesa 
de origem foi por tal forma degradada que ser um ‘Blanco’ [sic], isto é, um branco de verdade, tornou-se título 
honorífico: e assim, quando um português diz que é ‘Blanco’, não quer dizer que a sua pele o seja, mas apenas 
que se trata de um nobre ou de pessoa de família de certa importância”. 
 
A informação do reverendo John Trusler confirma e completa a observação do viajante Udal, que, no fim         
da primeira metade do século XVIII, visitou Portugal e afirmou: “O facto de ter domínios nas duas Índias traz   
a Lisboa um tal número de amorenados, negros e mulatos que, quando um português deseja ressaltar                  
a sua condição de nobre diz que é ‘Branco’ ”.  
 

O quinto neto da Rainha Ginga  
Jornal de Angola, 27 de Abril de 2010 
FILIPE ZAU* 

* Investigador em Ciências da Educação, professor, autor e compositor angolano.
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No século XVIII, uma ideia perfeita do grau a que chegou essa mistura de “raças” na Península Ibérica,               
é fornecida por um outro inglês, o viajante Richard Twiss, que, em fins de 1772 e inícios de 1773, depois          
de visitar Portugal, deixou de Lisboa a informação de que um quinto dos habitantes era “composta de pretos, 
mulatos e de várias nuances entre o branco e o preto”. Twiss copiou em Málaga, em Espanha, 16 legendas 
explicativas de painéis, representando tipos de mestiços resultantes de cruzamentos e, entre os quais, constavam 
os seguintes: “mulato”, cruzamento de branco espanhol com negro; “morisco”, espanhol com mulata; “alvino”, 
morisco com espanhol; “lobo”, negro com índio; “sambaigo”, lobo com índio; “cambujo”, sambaigo com mulato; 
“albarrassado”, cambujo com mulato; “barzino”, albarrassado com mulato; negro de cabelo liso; barzino com 
mulato… Luis Ramos Tinhorão, na sua obra “Os Negros em Portugal – Uma Presença Silenciosa”, afirma que 
Richard Twiss acabou por incluir esta relação no seu livro “Travels through Portugal and Spain in 1772           
and 1773”. 
 
São factos como estes, que levam António Luís Ferronha, no seu texto “O Tropicalismo Luso ou a Maneira 
Africana de Estar em Portugal”, a afirmar que o marquês de Pombal, apesar da sua pele branqueada, descendia 
do arcediago Sebastião de Carvalho e de uma negra conhecida por Mãe Marta que, cinco gerações antes,         
na primeira metade do século XVII, deram início à sucessão dos Carvalhos, no lugar da Mata Escura, à época, 
apenas província da Beira. Quando Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, caiu em desgraça 
política, surgiu, em 1781, o soneto anónimo, reproduzido, em 1879, por Fortunato de Almeida, que diz               
o seguinte: “Torna, torna marquês à Mata Escura/ Solar do quinto avô, o arcediago,/ Que da mãe Marta, por seu 
negro afago/ Em preto fê cair tua ventura. (…)/ Foste tenente rei da nossa Atenas,/ Inspector do erário que bem 
pinga,/ Vice papas nas leis, que injusto ordenas./ Amigos, e que tal? Cheira a catinga?/ Pois é quem governou 
por nossas penas/ Um quinto neto da rainha Ginga”. 
 
Ignorada que é, pela própria historiografia oficial, a contribuição dos negros na formação da sociedade 
portuguesa medieval, é, hoje, de se aceitar, que muitos auto-apelidados de brancos em Portugal, são, afinal, 
descendentes de negros e mestiços. Contudo, a verdade é que de todo desconhecem esse facto. 

Exposição na Casa Bocage, em 2014. Para a “revelação” o observador é sempre chamado ao difícil exercício de olhar e conseguir ver, 
para isso, são lançadas pistas e textos de apoio, mas o segredo está na impressão intimista em papel Hahnemühle German Etching  
ou no grande formato em DIASEC apresentado no Museu Nacional de Arte Antiga, em 2021.



(...) A tarefa de olhar a “verdade”, de a ver e de a dar a ver, tornou-se nesse momento tão sublime como 
a de dizer, na altura em que se compreendeu que a frequentação do visível nunca deixaria de trazer em 

si o germe de visibilidades novas... desde então, e talvez esse seja precisamente um dos limiares da 
posição moderna do problema da visibilidade, no duplo sentido do infinitamente grande e do 

infinitamente pequeno nunca mais se deixou de acreditar que, se muito ja tinha sido visto, muito mais 
teria ainda que estar por revelar. Nesse movimento, contudo, a visão torna-se inteiramente concebível 
em termos estritamente quantitativos: gradualmente, a partir desse limiar, as lentes não deixarão de 
submeter o olho ao constrangimento de leis que, não lhe sendo alheias, são pelo menos outras do que as 

suas próprias, e em certa medida exteriores, fazendo com que ele deixe de depender apenas das suas 
estritas possibilidades orgânicas; através das novas ópticas, torna-se possível encarar a visão 

directamente como produção quase-mecânica de imagens, e ainda agir quantitativamente sobre a visão 
natural no sentido de a constranger ao infinito das suas próprias possibilidades...  

 
Deveríamos agora tentar observar como é que a conformação da visão a esta nova natureza, sublime, 

de uma verdade infindável nos seus exercícios, deveria determinar uma recondução do olho à sua 
verdade mecânica de órgão. (...) 

 
PEDRO MIGUEL FRADE 

(Figuras do Espanto, A fotografia antes da sua cultura, páginas 30 e 31, Edições ASA, Colecção Argumentos 
Pensamento Contemporâneo, 1992.)
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Figuras do Espanto  
[Astonished Figures] 
2015 
Diasec® 
100 x 167 cms 
PhaseOne Digital Camera 
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SEGUNDA SÉRIE 
[SECOND SERIES]
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Construção do quadro “5 de Fevereiro, o dia seguinte”tal como o quadro Guernica, também aqui as personagens são simbólicas. Os grandes quadros clássicos que o autor 
descobre nos museus, foram sempre uma fonte de inspiração, mas também os artistas plásticos do século XX que deram voz à arte, como os surrealistas e dadaístas, sem 
esquecer a profundidade abstracta da pintura de Mark Rothko. Mas foi com a descoberta da fotografia encenada, cinematográfica, ao estilo de contar uma história, “once upon a 
time”, de Jeff Wall, Gregory Crewdson, Tom Hunter, Yinka Shonibare, James Casebere que definiram o percurso iniciado.   
Neste projecto é obrigatório o uso de uma câmara técnica de grande formato 4x5, iluminação de estúdio e película. Para a construção de cada obra o tempo não tem limite, 
podem ser vários meses ou mesmo anos. A primeira imagem deste projecto demorou 3 anos a preparar, inviável no nosso tempo. As camadas de informação reveladas nessa 
obra, são como um longo filme apresentado em apenas um fotograma.  
Mas para o autor, a par da luz a reflexão é o objectivo final do seu trabalho, que tem sido apresentado na rua, em ruinas da cidade,  fora do circuito comercial, e com surpresa 
geral dos observadores. A fragilidade da memória, representada na “silenciosa” presença dos negros em Portugal, é o centro desta epopeia, umas vezes lançado  
o observador no século XVII e XVIII, outras hoje. Para João Ricardo, a fotografia e a História estão muito próximas, ambas necessitam de tempo, de um ponto de vista  
e de se revelar. E na História, de ontem e de hoje, há tantas narrativas por revelar.
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BOBA KANA MUTHU WZELA 
Mocambo de Lisboa, território de línguas proibidas 
Museu Nacional de Etnologia, Lisboa, 19 de Junho de 2015 

Colóquio: “Cultura Proibida, Património Estimado” 

 

JRICARDO RODRIGUES

MUITO OBRIGADO por me darem a oportunidade de apresentar o projecto autoral “Revelar a memória a 
partir do esquecimento”, e também para poder recordar os tristes e violentos acontecimentos que cinco jovens do 
Moinho da Juventude sofreram na esquadra do Corpo de Intervenção Rápida em Alfragide, no início deste ano. 
 
Atrás de mim podem ver o maior quadro do século XX, “Guernica”, de Pablo Picasso, a mais famosa obra contra a 
guerra. Talvez não saibam, é que esta obra esteve na Exposição de Paris em 1937. Serviu para representar a 
República de Espanha,  e recordar a tarde de 26 de Abril desse mesmo ano, em que a cidade basca de Guernica 
foi devastada por bombardeiros alemães e forças da Legião Condor. Sobre Guernica Pablo Picasso afirmou: “O 
touro não é o fascismo, mas a brutalidade e a escuridão... o cavalo representa o povo... o quadro é simbólico”. A esta obra, 
junto a ideia do jurista angolano Prof. Dr. António Alberto Neto: “Os crimes contra a humanidade não prescrevem”, 
mas também não quero esquecer que não podemos ver, com os nossos olhos, o passado distante. 
 
Ao contrário dos tempos que vivemos, que exigem rapidez e estão carregados de quantidades desmesuradas de 
imagens, o primeiro quadro deste projecto demorou três anos a construir. Representa o estadista D. Sebastião 
José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, Secretário de Estado e Quinto Neto da Rainha Ginga. 
 
É um exercício técnico que reflecte à primeira vista, uma tentativa de aproximar a fotografia à pintura e ao 
desenho, em particular aos antigos pintores flamengos que ainda hoje são muito admirados pelas suas cores, bem 
como pelas suas composições inteligentes e brilhantes no uso da luz. Mas é, principalmente, uma reflexão 
Surreal e Filosófica sobre a Vida, o Apocalipse, o Racismo entranhado no subconsciente, a História de que não 
temos consciência, a Ruína, a Máscara social e política, as Emoções, o Poder e o Estado, mas acima de tudo, é 
sobre a Memória. Como foi esquecida ou apagada... 
 
O ponto de partida desta aventura foi um texto “O quinto neto da rainha Ginga” do historiador angolano Filipe 
Zau, publicado no jornal de Angola em 27 de Abril de 2010. Que nos relata a silenciosa presença dos negros 
neste território e a investigação que levou à referencia de um antepassado da família dos Carvalhos, avô do 
Marques de Pombal, que terá casado na Beira, com uma escrava de nome Mãe Marta. 
 
Mas também a polémica criada com o quadro “o último interrogatório do Marquês de Pombal”, de Malhoa, o qual 
um jornalista do Diário de Notícias em 1891 considerou uma ofensa à dignidade de um povo, pela maneira 
como o tema fora abordado.  
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Neste meu projecto apresentado em espaços improváveis e na galeria da Casa Bocage em Setúbal, o processo 
fotográfico é cinematográfico, isto é, construído com figurantes, actores, cenários, adereços, caracterização, 
iluminação de estúdio e equipamentos fotográficos de grande formato, sendo o palco da captação das imagens  
os espaços históricos, revelando desta forma que ainda há vida no nosso Património. 
 
No ano passado descobri o desaparecido e enorme bairro africano de Lisboa, o Mocambo. Criado por alvará 
régio de 1593, o bairro do Mocambo ia das portas da muralha Fernandina, hoje o Chiado, passado pela Estrela, 
Alcântara e Belém, mas não ficava por aqui e estendia-se até Barcarena, Algés e Oeiras. 
 
O nome Mocambo, que em umbundo significa “pequena aldeia, lugar de refúgio‟, ou “bocado” na língua 
quimbundo, línguas de Angola, era um bairro, habitado por homens livres e escravos, eventualmente um 
verdadeiro “Quilombo”, isto é, um território de homens que se autoproclamaram livres. 
 
Em 1755, o terramoto destruiu a cidade dentro das muralhas, mas preservou intacto o bairro do Mocambo que 
ocupava a privilegiada encosta com vista para o Tejo. Por este facto a aristocracia, ocupará este território, 
começando pela Lapa. 
 
Em 1880 há um último relato nos jornais das assombrosas festas africanas no bairro. Junto à Rua da Bela Vista à 
Lapa, onde estava alojada a rainha do Congo, D. Amélia I, com a sua comitiva. 
 
Para quem não sabe, história significa “ver” (ver, logo, saber), contudo a história só é história na medida em que 
não consente nem no discurso absoluto, nem na singularidade absoluta uma vez que o seu sentido se mantém 
confuso... A história é na verdade, o reino do inexacto.  
 
Este meu projecto pretende sobretudo criar imagens que nos revelam a história de que não temos consciência, 
recorrendo àquilo que muitos reivindicaram e continuam a reivindicar, o direito à imaginação. 
 
Por isso os quadros que estou a construir, ao contrário das ideias tímidas dos historiadores que falam de 15%      
a 20% de população negra no século XVI, dão corpo às outras informações, como a do reverendo inglês John 
Trusler, ao recolher depoimentos de viajantes, em 1747, redigiu que era chocante para os estrangeiros ver            
a quantidade de negros na cidade de Lisboa. E ao virem para Portugal é-lhes permitido casar não apenas entre 

Caminho Longo 
[Long Way] 
2017 
Cambo 4x5, Provia 100F  
Fujichrome (película) 
 

Retratos em espaços improváveis
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Viajantes no Mocambo 
[Traveller in Mocambo] 
2017 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película) 
 

eles, mas também com gente de outra cor, originando uma profunda alteração na linhagem lusitana, de tal forma 
que ser um “Blanco”, isto é, um branco de verdade, tornou-se título honorífico. É esta visão de Lisboa que este 
projecto sobre o Mocambo quer desenterrar do esquecimento. 
 
No final do ano passado, comecei a dar atenção às características do bairro da Cova da Moura, na Buraca,         
às portas de Lisboa: era uma pequenina réplica do histórico bairro africano do Mocambo de Lisboa.  
 
Uma estranha coincidência, os acontecimentos do 5 de Fevereiro deste ano, narrados na imprensa e nas 
televisões como um ataque de um grupo de jovens à esquadra do Corpo de Intervenção Rápida de Alfragide, 
logo após as notícias do Charlie Hebdoo em Paris, fizeram-me desconfiar da veracidade desta notícia.  
 
Decidi ir à Associação Cultural Moinho da Juventude apresentar este projecto autoral e fazer o convite de em 
conjunto representarmos os nossos antepassados do Mocambo. Como seriam as festas na Lisboa deste tempo?  
 
Será possível o nosso imaginário representar os navios e o cortejo na festa do Kola San Jon, nesta época? 
 
Convidei também os jovens do 5 de Fevereiro para fazerem uma representação do que lhes aconteceu na 
esquadra, enquadrando a situação num quadro do século XVIII onde a cena apresentada fosse uma reflexão 
sobre a amnésia do Estado Nação, quando se contaram mais de 7 milhões de escravos arrancados dos territórios 
ultramarinos, em que 25% morreram nas travessias do Atlântico.  
 
Este quadro “5 de Fevereiro, o dia seguinte” revelado hoje, é o resultado deste encontro de pessoas e ideias. 
 
Tal como o quadro Guernica, também aqui as personagens são simbólicas. É uma representação do que 
aconteceu a 5 de Fevereiro de 2015. Depois do Rui ter sido detido violentamente dentro das instalações do 
Moinho da Juventude. O Miguel, o Paulo, o Flávio e o Celso, que estão aqui comigo, dirigiram-se à esquadra 
para saberem notícias do Rui, quando foram recebidos no pátio, com um tiro à queima-roupa, o Celso incrédulo 
levantou os braços, levou com um segundo tiro. Depois de algemados ainda na rua junto à entrada da esquadra, 
foram brutalmente espancados. Dentro do autocarro que passava as pessoas faziam sinais para pararem as agressões... 
...mas as agressões continuaram, acompanhadas de frases como: “Não sabem como odeio a vossa raça. Quero 
exterminar-vos todos desta terra. É preciso uma legislação para fazer a vossa deportação.” 

Quadro do Henrique Dias, em Diasec®, uma imagem 
quase ao tamanho real, que "reflecte" quem o está a 
ver... Esteve em exibição na exposição na colectiva 
"Portaits 2016" organizada pelo The Center for Fine 
Art Photography, de Fort Colins, em 2016.
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Mas o que podemos fazer, quando alguém é vítima de um crime racista? Um crime racista, dentro de uma 
esquadra da polícia de segurança pública. E pública, recordo, representa-nos a todos, isto é a República.  
 
O que podemos fazer para que este jovens voltem a acreditar?  
...na PSP, na República, na Democracia, na Liberdade, no Respeito, na Cidadania? 
 
O que podemos fazer para que o Paulo, já anteriormente vítima de um enfarte que o deixou incapacitado         
do lado direito, vá ao Centro de Formação sem ter medo de passar à frente da esquadra? 
 
O que podemos fazer para que os representantes da política... 
...vizinhos do bairro, como a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, estejam aqui, ao lado dos seus cidadãos, 
mesmo que estes sejam uma minoria diferente. E como podemos mudar o seu desejo de modernidade?             
A modernidade que fez desaparecer o bairro do Mocambo em Lisboa. 
 
Mas neste quadro “5 de Fevereiro, o dia seguinte” há uma outra coincidência.  
 
Para quem nasceu em Angola, como é o meu caso, representa o dia seguinte ao 4 de Fevereiro de 1961, a data   
do ataque popular à Cadeia e Correios em Luanda. O dia em que em pânico, os portugueses receberam armas 
para fazerem a autodefesa.  
 
Nos funerais, com as pessoas armadas à pressa, quando algum rapazinho espreitava para ver o que se passava,  
era logo identificado como “turra”, terrorista, e em fúria massacrado ou liquidado.  
 
Por tudo isto aqui fica uma última questão: “Pode a Arte mudar o mundo?”

O “sereníssimo” progenitor 
[The “serene” parent] 
2015 
Cambo 4x5, Provia 100F  
Fujichrome (película) 
 

Contrução do quadro “Liberdade”
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O Marquês e a Humanidade, um reencontro com o Surrealismo - III 
[The Marquis and Humanity, a new encounter with Surrealism - III] 
2017 
50 x 50 cms 
Cambo 4x5, Provia 100F Fujichrome (película) 
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I - EXHIBITION 
 
 

l ANÍSIO FRANCO*  [p.11] 

 
A MUSEUM IN EVOLUTION. The MNAA is an open project that is not 
limited to the scope of the thematic and epochal categories that 
naturally marked its constitution at the end of the 19th century. It is 
receptive to contemporary culture: and regularly welcomes alternative 
forms of expression that can relate in the same critical universe to works 
of art from the past and the present. 

This exhibition by J Ricardo Rodrigues draws on History. This is not 
merely a collection of images and episodes and their aesthetic reuse in 
a new plastic and narrative context. The process is that of fragmenting 
those memories and then reconstituting them without any scenic or 
chronological authenticity, but with a radical mythographic revision. 
Nobody leaves here alive. Close to Lisbon's Mocambo, a monastic and 
palatial territory where slaves' languages were forbidden, the 
reconfiguration of canonical images of Western art (and literature) gives 
a view of today's world, in a kaleidoscope of issues that torment our 
modernity - violence, death, race, gender - and of characters about 
whom our convictions are never safe. We do not want to and cannot 
know who were the slaves or the masters, the Marquis or Hamlet, 
Prince of Denmark, but they are there questioning what we thought was 
stable, eternal or immutable. l 

 
 

*Deputy Director of the MNAA
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BOBA KANA MUTHU WZELA at the Museu 
Nacional de Arte Antiga [p.13] 
 
l ANÍSIO FRANCO, JRICARDO RODRIGUES  
   and MARTA CARVALHO 

 
INITIATED MORE THAN A DECADE AGO, and after having been 
"unveiled" during its construction process in unlikely spaces, or partially 
presented in exhibitions in Portugal and the USA, (Revealing Memory 
from Forgetfulness) finds a privileged space of presentation in Lisbon’s 
Museu Nacional de Arte Antiga.  

This encounter with the Museum does not come about by chance.  
In its first series, Revelar a Memória a partir do Esquecimento was an 
artistic essay on the 18th century and one of the most iconic figures in 
the history of Portugal, the Marquis of Pombal, and his relationship with 
an African heritage that seemed to have been obliterated. Later, the 
project grew around the African quarter of Mocambo, which is no 
longer with us, its characters and its "ghosts", as a place erased from 
the city's memory. It was nearby this territory, a space of freedom and 
"forbidden languages”, that the MNAA was set up at the end of the 
19th century, in the Palace of the Condes de Alvor. But this relationship 
does not end in topographic affinity or the connections between the 
former Palace and the Marquis of Pombal. A place of representation and 
identity, the Museum reveals and builds memory through the artistic 
heritage that constitutes its collection. The exhibition's title evokes 
silence - "It is forbidden to speak here! It is, first of all, a form of 
dialogue, with this vanished Mocambo and the artistic and cultural 
tradition that the MNAA welcomes in its rooms, marking contrasts    
and continuities, discovering absences. 

It was conceived and built to bring photography closer to old 
paintings. These works show the theatricality and the games of light 
and scale, the monumentality of the portraits, the "perfect 
imperfection" of the Rococo in Sebastião José de Carvalho e Melo, first 
Count of Oeiras, Marquis of Pombal, statesman and fifth grandson       
of Queen Ginga. This visual proximity to the past is contradicted          
by those called upon to represent it and by the very materiality of these 
photographic stagings, distancing these fictional portraits from those 
we find in the rooms of the MNAA. The modernity of the reproduction 
in Diasec© - a photographic mounting method in high-gloss acrylic    
and Dibond metal - creates a sensation of balance, revealing an object 
suspended in the air, sometimes even seeming to want to bring the 

viewer into the image. This way, using these large formats, the author 
plays and reveals erased memories, connecting the “punctum” with 
contemporary events, always represented as if they were under 
construction on a stage lost in time we are invited to witness. 

It is an exercise of imagination, anchored in history but opening 
other possible stories, imagining the exhibition and the Museum as a 
space for an exercise of the gaze, imagination and reflection from this 
contemplation.   

In a first moment, citing the homonymous figure of Eugene 
Delacroix, Liberdade (Liberty) - chosen as the icon of the exhibition - 
summons a poetic reflection on the difficult path of construction of the 
young African republics, associated with the social and human 
development promised in the liberation struggles. Beside it, 5 February, 
the day after, brings together the violent events of 2015 in Amadora 
and the day after 4 February 1961 in Luanda. It looks at the human 
condition, which also questions the place of art as public intervention, 
as a manifesto against violence. 

In a second moment, the huge erased Mocambo neighbourhood in 
Lisbon, a territory of "forbidden languages", is recalled through four 
bizarre portraits of life-size characters, which look us in the eye and ask 
us "who's who" in Mocambo. 

The main work is at the back of the room: a small, solitary portrait 
of Sebastião José de Carvalho e Melo. Here, the author challenges     
the viewer not to just stare into the distance but to approach       
without fear and try to see. An exercise aided by the words                   
of an anonymous sonnet that circulated through 18th century Lisbon                       
and Figures of Astonishment, which record time as in the cinema.  

Finally, the Sekulo installation, accompanied by two strange figures 
that return to Sebastião de Carvalho e Melo, portraying his dreams and 
nightmares in The Marquis and Humanity, a new encounter with 
Surrealism. 

For the author, it is time to build bridges for a sincere cultural 
reunion between Africa and Europe. Despite the links that have united 
them for over five hundred years, the Bantu and the Luso have not yet 
managed to create exchanges that enhance their cultural interactions, 
past or future. Proof of this is the profound ignorance in European 
societies of these intercultural relations. It is from this "cultural fragility" 
that the author raises two questions that have been guiding his work 
(artistic but also editorial) and which he takes up in this exhibition:  
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— Which Portuguese citizens recognise 
prominent African figures or their descendants 
in Portuguese history?  

 
This historical invisibility corresponds to iconographic invisibility, an 

apparent absence in Portuguese visual and artistic culture, and it is not 
surprising that the MNAA's collection reveals this near-emptiness. In 
other European museums, and except for the symbolic figure of the 
Magi, black people are rarely represented in the collection. They appear 
above all as extras or anonymous servants in everyday images (rare, in 
Portuguese paintings), objectified as luxury or exoticised as types in the 
decorative arts, materialising their (social and symbolic) subordinate 
status. Particular figures, contextualised according to their social and 
cultural relevance, are rare, occasionally brought to exhibitions, often 
only through written testimonies. Even so, in Portugal the inscription of 
the African presence and the cultural influences resulting from it and the 
prominence of some historical figures have been worked on through 
essays, exhibitions or itineraries through the streets of cities. Even the 
individualisation of this presence, rescuing it from the anonymity to 
which it was condemned by history and the history of art, restoring to 
people a biography that had previously been ignored, has also been 
occupying a place in museums. Although this is not the path taken by 
the artist, the exhibition does participate in this dynamic of making 
them visible and human, trying to give faces, even if imaginary, to these 
absences. 

— How many Portuguese language authors    
and writers of Bantu origin do Portuguese 
academics refer to? 

 
Here one could recall the deserted panorama the author saw at the 

beginning of this century in Portuguese bookshops and the lament of 
authors of African origin concerning the lack of interest of Portuguese 
cultural agents. In this environment, artists, researchers, writers and 
poets, some unknown in Europe, were invited to join their voices, inside 
and outside the It is forbidden to speak here!, exhibition. This is the 
case of the theatrical performance based on the original text 
"Antigone'19", directed by Thiago Justino (Brazil) and Lina Paula Pinto 
(Portugal), and which will involve the participation of members of the 
MNAA’s team; and lectures that contextualise some of the issues raised 
in the exhibition, highlighting the presence of Carlos Mariano Manuel 
(Angola), Full Professor of Pathology and History Researcher, who will 
focus on the foundation of the colony of Angola and the colossal battle 
of Ambuíla. 

We hope that this exercise on memory, territory, representation and 
the construction of different identities may lead to other dialogues 
besides another look at the MNAA and its collection. This is also why 
the author chose the title, bringing a phrase in Kimbundu into the 
Museum, giving prominence to African cultural values within a Europe 
that is sometimes fragile in its memories. l 
 

 
 

Mocambo, long way [p.24] 
 
Created first by a royal charter of 1593, followed by another one of 1605, the Mocambo district was "the second of the six districts in Lisbon, 

comprising the parishes of Santos-o-Velho, Santa Catarina, S. Paulo, N. Sª. do Loreto and Chagas". Later, another royal charter dated 25 March 1742 
speaks of the "twelve districts" of Lisbon, the twelfth of which is designated as "Bairro do Mocambo" and comprises the "parishes of Santos and 
Nossa Senhora da Ajuda, with Alcântara and Belém" and the "court districts of Barcarena, Algés and Oeiras".    

This is a unique and unprecedented designation of a neighbourhood - we believe unique in Europe - which is named after a term of African. 
Mocambo, which in Umbundo means 'small village or place of refuge', as does the synonymous Quimbundo word quilombo, which belongs to the 
Angolan language sphere.  

 
Isabel Castro Henriques and Pedro Pereira Leite 
(Lisbon African city, Journeys of Places of Memory, 2013) 
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Sebastião José de Carvalho e Melo first 
Count of Oeiras, Marquis of Pombal, 
statesman and fifth grandson  
of Queen Ginga [p.16] 
“Return, return, marquis, to Mata Escura 
The manor of the fifth grandfather, the archpriest, 
Who from mother Marta, for his black affection 
Made your fortune fall in black. (...) 
You were lieutenant-king of our Athens, 
Inspector of the well-dripping treasury, 
Vice popes in the laws, which you unjustly ordain. 
Friends, how about it? Smells like ‘catinga’? 
He ruled by our feathers 
A fifth grandson of Queen Ginga”. 
Anonymous sonnet appeared reproduced, in 1879 

“I can’t remember anymore 
Who told me the story, 
If it was the wind, 
The sea, 
Or my grandfather. 
I know it can’t be a legend, 
It has to be true. 
On some beach, 
Who cares if it’s Africa or America, 
An old black man, 
Every day 
Carefully collected 
The pieces of wood  
That the sea had washed ashore. 
He dug a grave for each one, 
He prayed in his native language 
And then he buried the wood. 
Youngsters laughed 
At the old man’s habit. 
He was mad, they said. 
Indifferent to the insults, 
The old man only replied 
“Time will answer for me.” 
And it was time that answered me. 
Today, as an adult, I no longer wonder 
If the old man buried 
Remains of a caravel 
Loaded with gold and spices 
Or just pieces of trees 
Washed out to sea by a storm. 
Maybe it wasn’t even wood 
And, yes, a wave of screams, 
 

(...) 
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(...) 
 
 
A plank of blood, 
A severed limb, 
A mast of death, 
A shackling noise, 
A cry of revolt,  
An impotent rage, 
A perpetual groan, 
A wave of screams, 
An outrageous violation, 
A look of indifference. 
Maybe, even, and why not, 
A black body 
Of the millions 
Of Men, Women and Children 
Forcibly made to board 
The horrendous slave ships. 
It can’t be a legend. 
It has to be true. 
 
Cuca (Rui Manuel) 
(An old man on the beach, 2017)

II - THE MEMORY OF A PROJECT 
FIRST SERIES 
 
Project: “Revealing memory 
from oblivion”  [p.49] 
 
l JRICARDO RODRIGUES 

THIS PROJECT BEGAN IN 2010 as a visual essay on Portugal’s overseas 
past, portrayed in polysemic images staged in cinematic style, in the 
doctrine of photographers like Jeff Wall and Gregory Crewdson, 
reconciling the old large format technical camera with modern 
techniques of studio photography and stage actors. The result is 
elaborate images with many levels of communication, where the word 
has a primordial presence, and the aesthetic discourse is in the fusion of 
photography, drawing, and Flemish painting.  

The final objective of this series of images (under construction) is to 
lead to reflection and discussion on such current themes as collective 
identity, often expressed in the words “I didn’t know”. Never forget 
that history is ‘seeing’, but it is also “the most dangerous product that 
the chemistry of the intellect has devised. History justifies whatever you 
want. It teaches absolutely nothing since it contains everything and 
gives examples of everything”, as Paul Valery said. They are images that 
reveal history we are unaware of, resorting to what many historians and 
theoreticians of history have claimed and continue to claim, the right to 
imagination. 

From the images that grow in the author’s mind, oblivion is the 
‘punctum’, the main element of this project. The memory of the times, 
built on images of the end of times. Final representations of the 
individual, humanity, time and the universe. It reflects life from 
representation, and discovering the limits of the thinkable focused on 
the detail of the singular object, which Aristotle referred to as each fact 
has only just happened and will only happen once. But the truth is that 
memory is very fragile. 

The portrait is also the stage for this historical exercise, confronting 
ruin and spoil through the camera of the invisible part of being. When 
confronted by the camera, Balzac felt seized by a horror explained by 
Nadar: “the photographic process is in some way the materialisation of 
what is most original in the fictionalist process”.  
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Sebastião José de Carvalho e Melo 
The main character of the first series, made in early 2013, is 

Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquis of Pombal and Secretary of 
State to King José I. An iron-fisted man, he is a charismatic reference to 
statesmanship, an almost unique case in the new organisation of the 
state in Portugal. But he is also a controversial figure who still divides 
Portuguese society today. On the one hand, some consider him a hero, a 
unique man who represents the Enlightenment. On the other hand, 
some see him as a representative of state terrorism. But according to 
the Angolan nationalist “elder” Jaime de Sousa Araújo, the cause of 
these attacks is rooted in a racist attitude based on ignorance of the 
origins of most of the Portuguese and recorded in a book by Luís Ramos 
Tinhorão, “Os Negros em Portugal - Uma presença silenciosa”, 
published in the 18th century, and in a book by António Luís Ferronha, 
“O Tropicalismo Luso ou a maneira Africana de estar em Portugal” (see 
the text “O Quinto Neto da Rainha Ginga”, by Filipe Zau, published in 
Jornal de Angola on 27 April 2010) which says that the Marquis of 
Pombal, despite his whitened skin, descended from a slave called Mãe 
Marta, based on an anonymous sonnet, reproduced, in 1879, by 
Fortunato de Almeida. 

 
The stage as a performance space 

Roland Barthes said photography was a theatrical construction, as 
he wrote in “La chambre claire”, 1980 “It is not, however (it seems to 
me), through Painting that Photography participates in Art, it is through 
Theatre,” and he went on to add, “If the Photo seems to me closer to 
Theatre, it is through a singular circuit (perhaps I am the only one to see 
it): Death. The original relationship between theatre and the cult of the 
dead is well known; the first actors distinguished themselves from the 
community by playing the role of the dead; to characterise oneself was 
to present oneself as a body that was both alive and dead; the 
whitened bust of totemic theatre, the painted-faced man of Chinese 
theatre, the rice paste-based make-up of the Indian Katha Kali, the 
mask of the Japanese Nô. This is this same relationship that I find in the 
Photograph; as alive as they strive to conceive it (and this fury to make 
it alive can only be the mythical degeneration of a fear of death), the 
Photograph is like a living Picture, the figuration of the still, painted face 
under which we see the dead.” 

 
 

 

 
The mask as a cultural trait 

In the performance, the mask connects to the African origins and 
the largest kingdom in the world at the time, the Kingdom of Congo, 
particularly to the Matamba and Ndondo kingdoms, which will merge 
and give rise to the N’Gola kingdom. It was the stage for acculturation, 
with the creation of Angola laid out with a ruler and set square by the 
Portuguese. But the mask is not only culture, it is also a social 
representation. Jean Genet, in the play “Les Nègres”, where black 
actors appear with their faces painted white, wrote: “...What tone 
would a black man adopt to address a white audience? Several did. At 
times charming, at others vindicating, they were indicative of his unique 
temperament. Speaking with a black man, I do not know what to say to 
him and how to say it: I can only distinguish the particular individual 
and get in tune with him. But if I had to address a black audience, I 
would refuse to do so. Faced with them, I would have the all too acute 
feeling that Whiteness wants to speak to Blackness. One would have to 
be very crazy or very cowardly to accept such a dialogue. Such a 
sermon, rather. And talking would not be the riskiest thing; where 
would I, the White-Man, go to find the emotion capable of engendering 
the myth that could shake them?” l 



Queen Ginga’s fifth grandson  [p.51] 
Jornal de Angola, 27 April 2010 
 
l FILIPE ZAU* 

SAUNDERS, IN HIS BOOK “Social History of Black Slaves and Freedmen 
in Portugal (1441-1555)”, tells us that there are sources that prove 
that, at the time, “some interracial marriages were taking place 
between individuals with free status, although whites and blacks usually 
found their spouses in the same racial community”. There are 
documents by modern artists and the content of some plays by classic 
16th century Portuguese authors - such as Gil Vicente, António Ribeiro 
Chiado and Henrique da Mota - which also prove this. In the parish 
registers of the localities where there were more slaves, marriage 
registers between slaves or between slaves and freedmen were 
recognised by the Catholic Church. 

In collecting statements from travellers in 1747 (such as Barreti 
Fielding and others), the English Reverend John Trusler wrote: “Another 
shocking fact for the foreigner walking around Lisbon is the number of 
black people. Many of these poor wretches come from Africa. Others 
were born in Portugal or overseas colonies. There is no ship arriving from 
those parts of the world that do not bring some blacks. And when they 
come to Portugal, they are allowed to marry not only among themselves 
but also with people of another colour. These cross-breeds (wrote 
Barretti) have made the country full of the most different specimens of 
human monsters. A white and a black give birth to a ‘mullato’ [sic]. The 
mulatto then breeds with a black or a white person, and with this, they 
form two more variants called mestizos. These mestizos of whites then 
unite with mestizos of blacks or whites, or mulattos; so many are the 
branches into which they unfold by such crossings that it becomes 
difficult to distinguish them by exact designations, though they are easily 
identifiable on the whole by their skin tones. The original Portuguese race 
was so degraded that to be a ‘Blanco’ [sic], that is, a real white, became 
an honorific title: and so, when a Portuguese says he is ‘Blanco’, it does 
not mean that his skin is so, but only that he is a nobleman or a person 
from a family of particular importance”. 

Reverend John Trusler’s information confirms and completes the 
observation of the traveller Udal, who, at the end of the first half of the 
18th century, visited Portugal and stated: “The fact of having dominions 
in the two Indies brings so many amorenados, blacks and mulattos to 
Lisbon that when a Portuguese person wishes to emphasise his noble 
status, he says he is ‘White’.  

In the 18th century, a perfect idea of the degree to which this 
mixture of “races” had reached the Iberian Peninsula was provided by 
another Englishman, the traveller Richard Twiss, who, at the end of 
1772 and beginning of 1773, after visiting Portugal, left Lisbon with the 
information that one-fifth of the inhabitants were “composed of blacks, 
mulattos and various shades between black and white”. Twiss copied in 
Malaga, Spain, 16 explanatory panel captions, depicting types of cross-
breeds, and among which were the following: “mulatto", a cross of 
white Spanish with black; “morisco”, Spanish with mulatto; “alvino”, 
morisco with Spanish; “lobo”, black with Indian; “sambaigo”, lobo with 
Indian; “cambujo”, sambaigo with mulatto; “albarrassado”, cambujo 
with mulatto; “barzino”, albarrassado with mulatto; straight-haired 
black; barzino with mulatto. Luis Ramos Tinhorão, in his work “Os 
Negros em Portugal - Uma Presença Silenciosa”, said that Richard Twiss 
ended up including this relationship in his book “Travels through 
Portugal and Spain in 1772 and 1773”. 

It is facts like these that led António Luís Ferronha, in his text “O 
Tropicalismo Luso ou a Maneira Africana de Estar em Portugal”, to state 
that the Marquis of Pombal, despite his whitened skin, descended from 
the archpriest Sebastião de Carvalho and a black woman known as 
Mãe Marta who, five generations earlier, in the first half of the 17th 
century, started the succession of the Carvalhos, in Mata Escura, at that 
time only called the province of Beira. When Sebastião José de Carvalho 
e Melo, the Marquis of Pombal, fell into political disgrace, an 
anonymous sonnet appeared reproduced, in 1879, by Fortunato de 
Almeida, which reads as follows: “Return, return, marquis, to Mata 
Escura/ The manor of the fifth grandfather, the archpriest,/Who from 
mother Marta, for his black affection/ Made your fortune fall in black. 
(...)/ You were lieutenant-king of our Athens,/ Inspector of the well-
dripping treasury,/ Vice popes in the laws, which you unjustly ordain./ 
Friends, how about it? Smells like ‘catinga’?/ He ruled by our feathers/ A 
fifth grandson of Queen Ginga”. 

Ignored by official historiography itself, the contribution of blacks in 
the creation of medieval Portuguese society, it is today accepted that 
many self-appointed whites in Portugal are, after all, descendants of 
blacks and half-breeds. However, the truth is that they are entirely 
unaware of this fact. l 

 
 
 

* Angolan professor, author and composer, and researcher in Educational Sciences.
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SECOND SERIES 
 
Mocambo of Lisbon, a land of forbidden 
languages [p.59] 
National Museum of Ethnology, Lisbon, 19 June 2015 
Conference: “Forbidden Culture, Treasured Heritage” 
 
l JRICARDO RODRIGUES 

 
(...) UNLIKE THE TIMES WE LIVE IN, which demand speed and are laden 
with excessive amounts of images, the first painting of this project took 
three years to craft. It represents the statesman D. Sebastião José de 
Carvalho e Melo, Marquis of Pombal, Secretary of State and Fifth 
Grandson of Queen Ginga. 

It is a technical exercise that reflects, at first sight, an attempt to 
bring photography closer to painting and drawing, particularly the 
ancient Flemish painters who are still much admired today for their 
colours and their brilliant compositions in the use of light. But it is 
mainly a Surreal and Philosophical reflection on life, the Apocalypse, 
Racism entrenched in the subconscious, the History we are not aware of, 
Ruin, the social and political Mask, Emotions, Power and the State. Still, 
above all, it is about Memory. How it was forgotten or erased. 

The starting point for this adventure was a text called “The fifth 
grandson of Queen Ginga” by Angolan historian Filipe Zau, published in the 
Angolan newspaper Jornal de Angola on 27 April 2010. It tells us about the 
silent presence of black people in this territory and the research that led to 
the reference of an ancestor of the Carvalhos family, grandfather of 
Marques de Pombal, who married a slave called Mãe Marta in Beira. 

But also the controversy created by the painting “the last 
interrogation of the Marquis of Pombal” by Malhoa, which a journalist 
of the Diário de Notícias in 1891 considered an offence to the dignity of 
a people due to the way the theme was approached.  

In this project of mine presented in unlikely spaces and the gallery 
of the Casa Bocage in Setúbal, the photographic process is 
cinematographic, that is, built with extras, actors, sets, props, 
characterisation, studio lighting and large format photographic 
equipment, and the stage for capturing the images is the historical 
spaces, revealing in this way that there is still life in our Heritage. 

Last year I discovered Lisbon’s huge, vanished African 
neighbourhood, Mocambo. Created by royal charter in 1593, the 
Mocambo quarter stretched from the gates of the Fernandina wall, 

today Chiado, past Estrela, Alcântara and Belém”, but didn’t stop there 
and extended to Barcarena, Algés and Oeiras”. 

The name Mocambo, which in Umbundo means “small village, place 
of refuge”, or “morsel” in the Quimbundo language, languages of 
Angola, was a neighbourhood, inhabited by free men and slaves, 
eventually a true “Quilombo”, that is, a territory of men who declared 
themselves free. 

In 1755, the earthquake destroyed the city within the walls but 
preserved the Mocambo quarter, which occupied the Tagus's privileged 
hillside. For this reason, the aristocracy occupied this territory, starting 
with Lapa. 

In 1880 there is the last report in the newspapers of the haunting 
African festivities in the neighbourhood. Next to Rua da Bela Vista à 
Lapa, where the Queen of Congo, D. Amélia I and her entourage were 
staying. 

History means “to see” (to see, therefore, to know). However, 
history is only history insofar as it consents neither to absolute discourse 
nor to absolute singularity since its meaning remains confused. History 
is indeed the realm of the inexact.  

This project aims above all to create images that reveal the history 
we are not aware of by resorting to what many have claimed and 
continue to claim, the right to imagination. 

That is why the pictures I am building, contrary to the timid ideas of 
historians who speak of a 15% to 20% black population in the 16th 
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century, give substance to other information, such as that of the English 
Reverend John Trusler when collecting statements from travellers in 
1747, who wrote that it was shocking for foreigners to see the number 
of black people in Lisbon. When they came to Portugal, they were 
allowed to marry not only among themselves but also with people of 
another colour, causing a profound change in the Portuguese race, so 
much so that being a “Blanco”, that is, a real white, became an 
honorific title. It is this vision of Lisbon that this project about Mocambo 
wants to dig up from oblivion. 

At the end of last year, I started to pay attention to the 
characteristics of the Cova da Moura neighbourhood, in Buraca, on the 
outskirts of Lisbon: it was a tiny replica of the historic African district of 
Mocambo in Lisbon.  

A strange coincidence, the events of 5 February this year, narrated in 
the press and on television as an attack by a group of youths on the police 
station of the Rapid Intervention Corps in Alfragide, just after the news of 
Charlie Hebdoo in Paris, made me suspicious of the integrity of this news.  

(...) 
I invited the young people of 5th of February to make a 

representation of what happened to them at the police station. To do 
so, I set the situation in an 18th century painting where the scene is a 
reflection on the amnesia of the nation state. This amnesia refers to the 
African presence in Portugal and the more than 7 million slaves torn 
from the overseas territories, 25% of whom died on the Atlantic 
crossings. 

This painting, “5 February, the day after”, unveiled today, results 
from this meeting of people and ideas. 

Like the painting Guernica, here, the characters are symbolic too. It 
is a representation of what happened on 5 February 2015. (...) l 

JOÃO RICARDO was born on the island of Santa Helena, on a tongue 
of land that stretches out into the sea, long known as Catumbela das 
Ostras, or “olu pitu”, the passageway for Benguela caravans.  

Now living and working in the historic centre of Lisbon, he seeks to 
discover the secrets of the city and the Soul of its protagonists through 
images.  

The images merge photography with drawing and painting, 
presenting a radical approach, always searching for Surrealism, the “last 
instant of European intelligence”, as Walter Benjamin said. These are 
works of artistic intention, exclusive to the author. 

Sources of inspiration Hieronymus Bosch, Durer, Jean-Léon Gérôme, 
Mark Rothko, Man Ray, Fernando Lemos, Claude Verlinde, Gregory 
Crewdson, Ernest Pignon-Ernest, Felini and many others. 
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FILIPE ZAU 
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