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Lubango encerra a trilogia de António Trabulo sobre África, 

desenrolando-se num tempo imaginado entre os Colonos

– retrato da fundação de Sá da Bandeira e os “Os Retornados”, 

saga do regresso apressado a Portugal. 

Neste livro, fala-se do “Estar”. Retrata-se, habilmente, certa forma 

portuguesa de colonizar e de se enraizar no mundo. O autor 

começa por fixar apontamentos autobiográficos para logo

se afastar da realidade; as páginas entrelaçam-se,

alheias a um plano de rigor. 

As povoações são, em boa parte, as pessoas que as habitam.

Ao usar a cidade como cenário, colocando lá gente diversa

da que existiu, o LUBANGO desprende-se do chão do Planalto 

para integrar o mapa do romance.

Às vezes, um homem resguarda-se 

nas recordações.

Há tempo, deu-me para procurar 

um álbum velho de fotografias.

Abri-o e vi-me menino.

Para dar sentido ao mundo

e entender os passos andados, 

resolvi regressar a Sá da Bandeira. 

Não o fiz de forma física.

A minha cidade fica longe,

no espaço e no tempo.

Poderia perder-me nos caminhos 

novos e até nos antigos.

Optei por percorrer as estradas

da lembrança.
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Apresentação do mais recente livro de
António Trabulo, com a presença do autor.
Os livros estarão à venda no local para 
sessão de autógrafos.
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“Às vezes, um homem resguarda-se nas recordações. Há tempo, deu-me para procurar 
um álbum velho de fotografi as. Abri-o e vi-me menino. Para dar sentido ao mundo e 
entender os passos andados, resolvi regressar a Sá da Bandeira. Não o fi z de forma físi-
ca. A minha cidade fi ca longe, no espaço e no tempo. Poderia perder-me nos caminhos 
novos e até nos antigos. Optei por percorrer as estradas da Lembrança”

António Trabulo

Lubango encerra a trilogia de António Trabulo sobre África, desenrolando-se, num 
tempo imaginado entre os Colonos – retrato da fundação de Sá da Bandeira e os “Os 
Retornados”, saga do regresso apressado a Portugal. 
Neste livro, fala-se do “Estar”. Retrata-se, habilmente, certa forma portuguesa de coloni-
zar e de se enraizar no mundo. O autor começa por fi xar apontamentos autobiográfi cos 
para logo se afastar da realidade; as páginas entrelaçam-se, alheias a um plano de rigor. 
As povoações são, em boa parte, as pessoas que as habitam. Ao usar a cidade como 
cenário, colocando lá gente diversa da que existiu, o LUBANGO desprende-se do chão 
do Planalto para integrar o mapa do romance.

António Trabulo nasceu em Almendra (Foz Côa) em 1943. Fez a instrução primária e se-
cundária em Sá da Bandeira (Angola). Estudou Medicina em Coimbra. É Neurocirurgião
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