
 

 

 

Filha de pai português e mãe angolana, Aurora Verdades chega a Portugal 

(vinda de Angola) nos anos 70, integrando a diáspora luso-africana, que 

se constitui no país logo após as independências dos PALOP´s. Consigo, 

traz parentes, famílias amigas e também órfãos de guerra. Desde então, 

Portugal torna-se a sua residência. 



 

Chegada a Lisboa, graças ao seu espírito empreendedor inato, consegue 

abrir, em pleno coração da capital – mais precisamente na zona do 

Marquês do Pombal –, um salão de cabeleireiro que constitui uma 

primeira fonte de sustento dos seus, ainda que insuficiente. Assim, a luta 

pela sua sobrevivência e das várias famílias de retornados que tinha aos 

seus cuidados, aliada ao forte sentido de responsabilidade de a todos 

auxiliar no reinício de vida no país de acolhimento, obriga-a a encarar 

novos desafios profissionais. Desse modo, paralelamente ao 

compromisso da administração do cabeleireiro Deusa, torna-se 

proprietária, em Ermesinde, região periférica do Porto, de um Snack-Bar, 

a casa Kilumba, por meio do qual consegue garantir o trabalho e o 

sustento dos que abriga. A gestão, em simultâneo, de dois 

estabelecimentos comerciais, força-a a repartir-se entre Lisboa e Porto 

e, em ambas as cidades, em virtude da sua índole cristã e princípios 

espiritualistas sobejamente conhecidos pelos que consigo lidam, vai 

acolhendo, nas suas residências, os que, em desespero, solicitam o seu 

socorro.  

 

Efeito do seu empenho e profissionalismo, no começo dos anos 80, o bom 

curso do negócio em Ermesinde permite-lhe o alargamento das 

instalações do seu estabelecimento e, com isso, a concretização de uma 

ideia visionária: a abertura, em área contígua ao Snack-Bar, de uma Casa 

de Fados – género musical de que era intérprete apaixonada –, associada 

ao funcionamento de um Restaurante tendo a gastronomia angolana 

como especialidade. O conceito de mesclar música tradicional portuguesa 

e culinária angolana salda-se num sucesso, tornando o espaço um local 

bastante afamado para além do Grande Porto, onde se apresentam 

artistas renomados como Alexandra, Cidália Moreira e Rui de 



Mascarenhas, e é, também, recebido (como cliente) o popular cantor 

Marco Paulo. As noites esgotadas da Casa de Fados Kilumba inspiram-na 

a aventurar-se na organização de outras iniciativas, promovendo, amiúde, 

espetáculos/eventos culturais em locais de congregação de numeroso 

público, para os quais contrata artistas de grande consagração como Duo 

Ouro Negro. 

 

Não obstante as grandes responsabilidades da vida material, sendo 

mulher de fé e de compromisso espiritual publicamente assumido, 

acumula, simultaneamente, responsabilidades de orientação espiritual, 

conforme já sucedia no seu país natal. Neste contexto, na qualidade de 

líder de uma comunidade espiritualista cristã que se vai fervorosamente 

avolumando, constitui, em 1981, na Cruz-Quebrada, um centro 

espiritualista, respetivamente o Centro de Investigação e Recuperação 

Espiritual – entidade ainda hoje em funcionamento, em Algés - que, no 

decorrer do tempo, vem a ter Delegações e Filiais em pontos do país como 

Ermesinde, Valongo e Leiria.  

 

É precisamente por ocasião de uma festividade da sua comunidade no 

início dos anos 80, na Cruz-Quebrada, que ocorre um episódio familiar 

que veio a ter grande repercussão no futuro: não se descurando da 

transmissão da sua herança cultural angolana, orienta uma apresentação 

artística onde filhos e sobrinhos encenam – dança e música – um conto 

tradicional angolano, e a própria, também participa com a interpretação 

de cânticos típicos. O número arranca o forte aplauso dos assistentes. A 

experiência marca de tal forma os adolescentes que, regressados a 

Ermesinde, onde vivem, formam um grupo de dança batizado de Jovens 

Verdades que, com o seu total suporte, depressa passa a constar da 

oferta de variedades da Casa de Fados Kilumba, onde apresentam, todas 



semanas, performances de dança. Curiosamente, algum tempo passado, 

o grupo veio a tornar-se no corpo de baile do saudoso cantor Raul Indipwo 

e, mais tarde, a sua banda de acompanhamento, com quem chegam a 

atuar em palcos de renome mundial como o lendário Olympia de Paris.  

 

 

Atuação de Raul Indipwo e dos Jovens Verdades   

no “1º Congresso Internacional Espiritualista” organizado pelo CIRE 

 

 Nos anos 90, o grupo, já rebatizado de Irmãos Verdades e com o atual 

formato do conjunto, lança-se numa carreira discográfica de estrondoso 

êxito, consagrando-se como ícones da kizomba e protagonistas do 

crossover nacional do estilo musical angolano (facto que abriu portas 

para o sucesso de uma nova geração de artistas do género). 

Merecidamente, a banda dedicou a Aurora Verdades o seu elogiado CD de 



estreia, assinalando, desse modo, o enorme apoio e incentivo concedido 

para o lançamento da notável carreira.  

 

Ao longo dos anos 80, o impacto da intervenção espiritualizadora da 

instituição CIRE repercute além-fronteiras e, sob a sua liderança, são 

abertas Filiais e Delegações internacionais em países como Holanda, 

Luxemburgo, França e EUA, mais concretamente, Miami. Neste estado 

norte-americano, o seu posicionamento em prol da união e diálogo inter-

religioso, entre outros, adquire impacto de tal forma, que lhe é prestado 

reconhecimento público da parte de outras congregações cristãs, 

chegando a ser distinguida com os mais altos graus hierárquicos das suas 

estruturas. Naturalmente, a expansão internacional do CIRE força-a a 

fazer múltiplas ausências de Portugal, tendo, inclusivé, residido 

temporariamente no estrangeiro.   

 

Já na década 90, profundamente inconformada com a guerra fratricida 

que continua a devastar a pátria angolana, obriga-se a assumir um papel 

mais interventivo no que respeita ao fim da guerra e à implementação 

efetiva da Paz. Solidarizando-se, especialmente, com a situação da 

mulher angolana que, na terra-mãe, perde o marido, os diletos filhos e 

irmãos na frente de combate, encabeça um movimento cívico de mulheres 

nascidas em Angola ou que lá tinham vivido, assim como de amigos – 

homens e mulheres portugueses e de outros países dos PALOP´s –, 

igualmente sensibilizados com a situação dramática da mulher angolana, 

que culmina no anúncio, a 22 de Setembro de 1990, numa Conferência de 

Imprensa, em Lisboa, da futura constituição da AAMA – Associação dos 

Amigos da Mulher Angolana. Logo nessa 1ª apresentação pública é dado 

a conhecer um Manifesto, onde se apela aos partidos beligerantes para 



que devolvam a Paz, o Progresso e a Felicidade aos filhos martirizados 

de Angola.   

 

Ocupando o cargo de Presidente da Direção da AAMA – que se constitui 

oficialmente a 4 Dezembro de 1990 –, agrega a si um vasto número de 

vozes civis, e conduz a instituição à realização de um rol de iniciativas que 

vão pugnando e apelando à opinião pública nacional e internacional para 

que interfiram no fim da guerra.  

 

 

Aurora Verdades dando uma entrevista à comunicação social 

 

Em 1991, encabeça a Delegação da AAMA que se desloca a Angola, onde 

ocorrem encontros com entidades oficiais, são assinados protocolos de 

cooperação com instituições homólogas, participa em colóquios e 

sessões de trabalho, distribue bens recolhidos em Portugal e, entre 

outros, efetua visitas a centros de saúde, hospitais e lares, auscultando 



formas de apoio às mulheres, aos mutilados e órfãos de guerra, às viúvas 

e aos idosos.  

 

Visita da Delegação da AAMA a Angola 

 

De regresso a Portugal, sob a sua liderança, a AAMA desdobra-se no 

cumprimento de um dinâmico programa de sensibilização em defesa da 

implementação da Paz, efetuando atos como: Manifestos, Conferências de 

Imprensa, Apelos e, entre outros, a célebre Marcha Para a Paz em Angola.  

 

 

Perspetivas da “Marcha para a Paz em Angola” 



 

Concerto a favor da Paz em Angola 

 

Paralelemente, são organizadas campanhas sócio/humanitárias que 

resultam na angariação de milhares de quilos de roupas, calçado, 

brinquedos, material escolar, alimentos secos e medicamentos que são 

enviados para Angola.  

 

Plenamente consciente do papel de eleição que a arte desempenha em 

prol da aproximação das nações, dada a sua experiência na área da 

organização de eventos artísticos, idealiza uma série de iniciativas 

culturais que singram atrair, cada uma delas, centenas de convivas (que 

muitas vezes se deslocam de diferentes pontos do país), mobilizando, em 

especial, membros da comunidade angolana. Remontam a este período 

de tempo atividades de grande vulto que marcam a história da AAMA e, 

por inerência, do associativismo luso-angolano, como a Gala dos 

Cantores Luso-Africanos, o sarau cultural Kussunguila – Reviver Noites 



Angolanas, a festa Kudissanga e o festival Grande Encontro (cujo bilhete 

de entrada fora um kambrikiti i.é. cobertor).  

 

Evento cultural da AAMA ocorrido na Casa Pia de Lisboa 

 

Coincidindo com o período do início da vitalização do movimento 

associativo angolano em Portugal, na qualidade de líder de uma das 

instituições angolanas de maior destaque e dinamismo da diáspora, 

estabelece grande proximidade com entidades congéneres, e orienta a 

AAMA em participações pró-ativas no processo da constituição da FAAP 

– Federação das Associações Angolanas em Portugal, vindo a ser um dos 

seus membro-fundadores.  

 

Entre outras ações diretamente relacionadas com a comunidade 

angolana, promove continuamente eventos que enaltecem a cultura de 

origem (exs.: saraus culturais e passagem de modelos de trajes típicos), 



assim como atos diplomáticos como a Receção do Vice-Ministro das 

Relações Exteriores de Angola, Dr. João Miranda e o celebrado Jantar de 

Despedida do Embaixador da República de Angola, Dr. Ruy Mingas.  

 

Receção do Vice-Ministro das Relações Exteriores de Angola,  

Dr. João Miranda 

 

Aurora Verdades com o Embaixador da República de Angola, Dr. Ruy Mingas  

e Engª Deolinda Pederneira, atual Presidente da Direção da AAMA 



Com efeito, apesar da enorme taxa de esforço que o trabalho exige em 

favor da Paz em Angola e da promoção da cultura angolana, o facto da 

sede da AAMA se situar em Algés, numa loja da sua propriedade, que 

cedeu a título gratuito, inserida numa área onde proliferam vários bairros 

degradados (exs.: Bairro da Circunvalação, Bairro do Gato Preto, e Bairro 

da Pedreira dos Húngaros), congregando elevado número de famílias 

desfavorecidas, faz com que conduza os trabalhos da associação em 

paralelo com as restantes atividades, criando um programa de apoio 

social às populações carenciadas locais. E, num período breve de tempo, 

a AAMA passa das respostas sociais piloto (dirigidas maioritariamente à 

ocupação de tempos livres de crianças e jovens), à execução de projetos 

capacitados por apoios governamentais (exs.: Curso de Alfabetização 

para Adultos e projeto Apoio Alimentação e Vestuário), que impactam de 

forma intensa na vida dos seus destinatários.  

 

Ação infanto-juvenil efetuada na 1ª sede da AAMA 

 

E, muito embora a AAMA tenha por princípio apoiar as famílias 

desfavorecidas independentemente das suas origens, em virtude da 

agravada precariedade que atinge intensamente os imigrantes, orienta a 

associação no compromisso de abraçar um trabalho ainda mais profundo 

em prol da integração e melhoria das condições de vida das comunidades 

imigrantes. Neste contexto, logo em 1991, ocorre a participação da 



instituição nas Reuniões de Trabalho de preparação do Processo de 

Legalização Extraordinária de Estrangeiros residentes em Portugal, ação 

de execução prolongada no tempo, na qual a AAMA participa de forma 

ativa.  

 

 

Aurora Verdades com Dr. José Leitão,   

Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas 

 

Efeito direto do dinamismo da sua liderança, tal como havia sucedido nos 

anos 80 com a instituição CIRE, desta feita, leva a AAMA a ter atuação 

internacional integrando-a, em 1991, no Fórum dos Migrantes Africanos 

Radicados na Europa, com sede em Bruxelas. Após a sua 1ª participação 

numa Assembleia-Geral, a instituição foi eleita para um lugar no Conselho 

Administrativo do Fórum, assumindo, com isso, um papel de intervenção 

ativa na agenda europeia para a imigração. Sem surpresa, algum tempo 

depois, a AAMA veio também a ser eleita Presidente do GAP - Grupo de 

Apoio do Fórum em Portugal, protagonizando, dessa forma, o papel de 

máxima representante da estrutura europeia em território nacional.  



 

Ainda em 1991, a AAMA obtém o reconhecimento de Associação 

Internacional por parte do Ministério da Administração Interna e, em 1992, 

oficializa-se como Associação Não Governamental em Angola. 

 

Paralelemente às atividades de continuidade do Fórum, os consórcios 

estabelecidos com entidades europeias, fomentam a ocorrência de 

iniciativas periféricas de relevância, como sucede em 1994, em Atenas, 

onde a AAMA é uma das coorganizadoras do Seminário Mulheres 

Migrantes, Mulheres Ativas.  

 

Sendo uma mulher com uma coragem marcante, intervém de forma 

notável num dos incidentes mais mediáticos referente à área da 

imigração dos anos 90 - o caso da angolana Vuvu Grace e da sua filha de 

tenra idade, impedidas, em 1994, de se reagruparem ao marido e pai, 

residente em Portugal. Como outras figuras públicas, adere de imediato à 

corrente solidária que se forma em torno da situação e, quando por fim 

mãe e filha são autorizadas a entrar no país, tal como havia feito com 

tantas outros desde a sua chegada a Portugal, nos anos 70, acolhe a 

família imigrante na sua residência, amparando-lhes e garantindo-lhes 

uma rede de suporte até se autonomizarem. 

 

Graças à força e à idoneidade da sua liderança, a instituição engrandece 

em prestígio e destaque, protagonizando momentos altos que ficam para 

a história do associativismo luso-africano em Portugal, como a 

organização do 1º Congresso das Associações Africanas na Europa, em 

1995, que mobiliza inúmeras associações e estudiosos internacionais da 



temática. O evento conta, ainda, com a participação da ex-Primeira Dama 

Dra. Manuela Eanes.  

 

A Fundadora da AAMA com a ex-Primeira Dama Dra. Manuela Eanes  

e outras participantes do Congresso  

 

Quer como representante da AAMA, quer a título pessoal, vão-se 

sucedendo convites para participar, muitas vezes como conferencista, em 

Colóquios e Seminários internacionais, como são exemplos o convite da 

Black Women and Europe NetWork para se deslocar a Paris, em 1994, a 

fim de participar num encontro internacional e do Centre Culturel 

Angolais para apresentar, também em Paris, em 1995, o tema La 

Souveraineté en Angola: un cas particulier, la reine Nzinga.  

 

E, tal como no estrangeiro, também em Portugal o reconhecimento de 

Aurora Verdades se faz sentir, vindo a ser convidada, entre outros, a 



integrar a Comissão de Honra da Homenagem à Natália Correia, num 

evento realizado nos Açores.  

 

Aurora Verdades participando em eventos na companhia de  

Maestro Vitorino de Almeida, Prof.  Dr. Marcelo Rebelo de Sousa  

e do escritor Fernando Dacosta, entre outros convivas 

 

Em meados dos anos 90, sendo uma crescente figura de vulto na 

sociedade portuguesa e angolana, Aurora Verdades reparte-se entre as 

responsabilidades da sua vida familiar e profissional, e a orientação das 

instituições por si fundadas: o centro espiritualista cristão CIRE e a 

associação de inspiração cristã AAMA. Por conta do seu papel como líder 

do CIRE, são várias as vezes que é solicitada pelos órgãos de 

comunicação social para dar entrevistas, partilhando abertamente o 



conceito de vida espiritual a que preside a sua conduta. Como líder da 

AAMA, a energia do seu comando faz a instituição expandir-se em 

território nacional, abrindo Delegações e Filiais em pontos do país como 

Porto, Tavira, Elvas, sendo, ainda, um dos membro-fundadores do 

Conselho Municipal para a Interculturalidade e a Cidadania da Câmara 

Municipal de Lisboa, estrutura entendida como instrumento de reforço 

das politicas de integração dos imigrantes, respeitando as diferentes 

identidades resultantes da diversidade cultural da cidade e dos princípios 

democráticos nacionais. 

 

Curiosamente, CIRE e AAMA, as duas instituições por si fundadas, 

congregam esforços pontualmente, irmanando-se, de forma especial, em 

1995, aquando da realização da Ação de Apoio aos Sem-Abrigo de Lisboa, 

ação que, posteriormente, veio a ser motivo da reportagem de um 

programa do canal de televisão TVI e que alimentou a participação no 

Encontro de Peritos sobre os Sem-Abrigos organizado pela CNAF - 

Confederação Nacional das Associações de Família.  

 

Além do seu trabalho como empresária e das suas funções como líder 

associativa, ainda arranja tempo para aprofundar os seus estudos na área 

da naturopatia.  

 

Por outro lado, a sua paixão pelas artes, expressa nos múltiplos eventos 

organizados ao longo dos anos, fica especialmente perpetuada quando o 

ícone do semba, Filipe Mukenga, compõe uma música para um poema da 

sua autoria escrito em kimbundo, um dos dialetos angolanos.   

 



 

Aurora Verdades recebendo o seu Diploma de Naturopata 

 

 

 

O cantor Filipe Mukenga participando num evento da AAMA 

 



Quando em 1999, ocorre o seu falecimento, em consequência de um 

ataque cardíaco, a Agência Lusa noticia o facto, confirmando a sua 

relevância na sociedade angolana e portuguesa.     

  

Mulher com um dinamismo fora do comum, assim como não esqueceu os 

seus irmãos angolanos que viviam os horrores da guerra civil, também 

contribuiu incansavelmente para a integração dos imigrantes em Portugal 

através de apoio social e humanitário, pois na sua excelsa sensibilidade 

de mãe acolhia todos os que a procuravam com os mais diversos 

sofrimentos, não tendo sido aleatório o facto de muitos a tratarem 

justamente pelo nobre nome de mãe. São imensos os exemplos que 

ficaram para a posteridade de testemunhos vivenciados por familiares, 

amigos, associados da AAMA e até de outras associações, da sua 

incomparável entrega à causa social e humanitária dos imigrantes, 

lutando, em especial, pela defesa dos direitos e interesses dos angolanos, 

assim como promovendo a cultura angolana na sua maravilhosa 

diversidade.  

 

Também ficou registado para a posterioridade, por ter sido emitido no 

serviço noticioso de um canal de televisão portuguesa, um episódio 

curioso sucedido nos anos 90, relativo a um incêndio ocorrido num extinto 

bairro degrado da zona de Algés. Quando, na chegada ao local, o 

Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Morais, é 

interpelado pelos vários jornalistas presentes, este, logo sinaliza que uma 

líder associativa (Aurora Verdades), já se encontrava a intervir no terreno, 

disponibilizando-se para prestar auxílios complementares, tendo sido 

aquele o momento que travaram conhecimento pessoal, muito anos antes 

de a AAMA vir a usufruir de instalações e múltiplos apoios concedidos 

pela Câmara.  



 

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Morais,  

visitando, em 2008, a atual sede da AAMA 

 

Foi por inúmeros testemunhos como estes que evidenciavam a sua 

imediata prontidão no apoio ao próximo, que levou a que, no ano passado, 

a Associação Liáfrica, no âmbito da Comemoração dos seus 25 Anos, 

numa cerimónia ocorrida na UCCLA, na qual estiveram presentes a 

Ministra da Justiça, Dra. Francisca Van Dunem; o Senhor Embaixador 

Extraordinário e Plenipotenciário da República de Angola em Portugal, Dr. 

Carlos Fonseca; o Senhor Cônsul Geral de Angola, Dr. Narciso do Espírito 

Santo; o Senhor Secretário Geral da UCCLA, Dr. Victor Ramalho; a Ex-

Ministra da Saúde, Dra. Maria de Belém; Presidentes de Associações e 

várias personalidades dos PALOP´s e personalidades portuguesas; 

levasse a efeito uma honrosa e merecida Distinção a Aurora Verdades, 

enquadrada na Homenagem aos Presidentes das Associações e 

Personalidades dos PALOP´s que mais participaram na integração dos 

Imigrantes após as Independências. 

 



Vinte anos passados do seu desaparecimento físico, a AAMA, na qualidade 

de Instituição Particular de Solidariedade Social reconhecida como 

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública pelo Ministério da Segurança Social, 

da Família e da Criança, e de Associação Representativa dos Imigrantes 

e seus Descendentes, reconhecida pelo Alto Comissariado para as 

Migrações, Instituto Público, prossegue a nobre Obra plantada por Aurora 

Verdades, Mui Digna Sócia Benemérita e Sócia Honorária da instituição, 

cujo carácter altruísta serve de grande exemplo aos seus colaboradores, 

que assim se empenham no êxito da continuação deste trabalho social 

junto de comunidades vulneráveis de imigrantes e nacionais, numa 

missão de plena fraternidade que irradia um profundo sentimento de 

amor próximo. 

 

Obrigado, Aurora Verdades. 

 

 

 

 


