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Lourdes Van-Dunem, Luanda, 9 April
2002
MM: Estou a converser com a Tia Lourdes Van-Dunem.

LVD: Sim, sim sobrinha Marissa. [risos]

MM: Eu queria saber, primeiro, se podemos começar com alguns dados pessoaís, quando
nasceu? Onde cresceu? Quaís foram os baírros, escolás?

LVD: Eu nasci no bairro de Coqueiros, na rua Avelino Dias, no dia 29 de Abril de 1935. Fui
baptizada neste mesmo baírro na Iigreja da Sé (Igreja dos Remedios). Frequentei a escolá Dona
Ana de Castro e Silva que era mesmo no bairro nos Coqueiros.

MM: Tinha muitos irmãos?

LVD: Eu sou a maís velha e a seguir a mim, cinco irmas. Eramos cinco meninas e maís um
rapaz. Depois fomos morar um pouco maís abaíxo, ali para o baírro...não, não, baírro da Praía
do Bispo...mas muito depois. Posteriormente também fomos a Maíanga, moramos também um
tempinho na Maíanga. Depois é que vim para aquí pro baírro do Marçal onde crescí. Já era
miudinha quando vim para o Baírro do Marçal, pronto premanecí lá até que me casei.

MM: Foi para o Marçal com quantos anos?

LVD: Devia já ter 18 ou 20 anos pra aí.

MM: E ficou lá até casar?

LVD: Sim.

MM: E depois de casar viveu aonde?

LVD: Depois de casada, fui para o Baírro Operário com o pai da minha filha que era o meu
marido. Depois morei aí cerca de 5 ou 6 anos com o meu marido, nos eramos de feitios
incompatíveis. Eles davam me flores e ele não gostava, ele dava ponta-pés nas minhas flores.

MM: Ohhh

LVD: As minhas amigas e as minhas colegas davam me flores (plantas), eu levava para casa e
punha assim um corrimão a fazer de escada. Quando ele passase dava ponta-pé nas plantas
(flores) eu ficava muito zangada com isso.

MM: [risos]

LVD: ...e coisas assim, tinhamos feitios muito contrários.

MM: Ya
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LVD: E de tal maneira, depois tudo deu bronka, passado seis anos, eu ja tinha a minha filha com
seis anos, depois achamos por bem cada pro seu lugar. Apartir daí depois foi o falecimento da
minha mãe, depois posteriormente fui trabalhar como locutora para sustentar a minha filha.

MM: Hum huMM, ali na rádio, Emissora Oficial?

LVD: Hum, Emissora Oficial era a Voz de Angola, depois e que se fundiu Voz de Angola e
Emissora Oficial, depois Radio Nacional se fundiu acho que...Emissora Oficial e Rádio Nacional,
acho que sim. Depois de termos feito teste e não sei quantos, outros funcionários que não foram
admitidos foram readmitidos. Eu, gracas à Deus, fui uma das funcionarias que foi readmitida.
Depois também trabalhei na RNA (Rádio Nacional de Angola), depois se extingiu a Voz de
Angola e eu realmente passei para a RNA, porque pronto fui uma das readmitidas. Depois fiz aí
uns 8 anos na rádio, mas isso já depois de me ter separado.

MM: E fez a escola até qual classe?

LVD: Olha, eu estudei da primeira à quarta classe na Liga Africana, estudos primários. Depois,
estudos secundários na Dona Ana de Castro e Silva ...depois eu tinha reprovado na 4 classe,
depois de crescida fiz novamente a 4 classe - estudei admissão, o primeiro, o segundo, terceiro,
e quarto ano; o quarto e quinto ano eu já estava na rádio o meu director obrigava nos a estudar...
ele queria maís de nos, claro, e se nos não estivessemos bastante esclárecidas não haveriamos
de fazer o pápel devidamente como locutores.

Ele andava sempre atrás de nos pra estudarmos, e como estudante particularmente eu estudei
aquí bem próximos, ja de crescida, num colégio particular, que era do Sr. Leite, onde aí onde
estudei o segundo, terceiro, e quarto. O quinto na altura na altura fazia-se de uma vez fizendo
um exame apenas. E fazia-se um exame apenas. Mas depois tive o acidente, mesmo ja na RNA
estava lánçada a tentar fazer o quinto ano mas não conseguí. Mas fiquei sempre com aquela
impressão, aquela vontade de estudar que é alguma coisa me falta.

Tenho sempre ou estou sempre involvida em livros, sinto me bem no meio de livros, portanto é
um complexo que eu ganhei por não ter, por não ter completado portanto o que eu queria; mas
sim porque eu na altura queimei-me e estava a tirar um curso de artes floraís e queimei me com a
chama de parafina.

MM: Uau!

LVD: Que era um produto que eu tinha que perguntar a professora. Era aí que eu estava a tentar
fazer o quarto e quinto ano. Queime-me, foi parar para o hospital fiquei tres meses no hospital
depois saí e fiquei um mês em casa. Depois tive que ir para o Brasil durante 9 meses fazer
injecçoes mas nao cheguei a fazer injeccoes. Sim acho que fiz infiltrações...não sei como é o
nome daquílo. ..

MM: Hum huMM, isso foi nos anos 70?

LVD: Pra aí exactamente, foi quando a independência.

MM: Depois...?

LVD: Foi aí quando havia, o MPLÁ, UNITA e a FNLÁ.
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MM: Hum aquí na cidade...?

LVD: Quando houve aquele grande burburio.

Desculpa, e posto isso... pois afastei-me. Deixei de estudar mesmo depois do acidente, foi para
fora fiquei 9 meses no Brasil e quando regressei, estava toda combalida não queria aparecer,
estava toda cheia de mazelas, pensei que as pessoas iam, ou já não ouviriam a minha voz iam
ver as mazelas. Até que eu me capacitei que haveria, e eu novamente de cara levantada e
começei novamente a cantar.

MM: Hum, graças à Deus.

LVD: É verdade.

MM: E como é que começou a cantar? Como é que era o ambiente cultural em casa? Começou
mesmo em casa a cantar?

LVD: Em casa, em casa não...cantar em público.

MM: Mas os seus pais, os seus irmão, e os seus primos?

LVD: Para eu aparecer em público a cantar?

MM: Hum huMM.

LVD: Foi o seguinte, eu estava a passar a ferro na minha casa no bairro onde eu morava, e o
meu padrinho visitou a minha casa, eu estava a passar a ferro muito distraída e começei a cantar,
o meu padrinho foi observando. Ele achou que eu estava a cantar muito bem, e tinha uma voz
muito bonita. Eles pegaram ao meu padrinho... não, o meu padrinho é que me ouviu e foi dizer
ao meu primo, que era o director do conjunto Ngola Ritmos, e concedeu porque ele era primo do
meu pai. Claro que o meu padrinho falou ao meu primo, meu primo foi e conversou com o meu
pai, e meu pai deixou-me representar o grupo: Ngola Ritmos.

MM: E tinha quantos anos na altura?

LVD: Não tenho assim a ideia, era uma senhorona, era grandinha já.

MM: Quer dizer tinha 18 anos?

LVD: Pra aí.

MM: 17 or 18 anos...

LVD: Pra aí.

MM: Mas lí uma vez, acho que foi num artigo que... o seu pai só deixava...

LVD: Não...

MM: ...que o Liceu lhe apanhasse em casa.
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LVD: Foi o Liceu, exactamente que era o meu parente (primo), e acho que ele estava plenamente
descansado, e a vontade que ele tinha...era...porque sabia que eu estava bem acompanhada.
Com certeza, ao contrário dos outros pais não tinha a certeza de quem acompanhava os seus
filhos. E como acompahavam, os pais não deixavam as filhas cantar. Mas o meu pai incentiva
muito e gostava que eu fosse uma artista de cinema. Que era o caso da minha prima Olga, que
já era uma senhora que cantava e era filha da irma do meu pai. Ele tinha tendência para imitar
o que a irma fazia, e como sabia que a minha prima cantava ele também queria que eu também
cantasse e que eu fosse uma vedeta de cinema e não sei que.

MM: Hum huMM...[Risos]

LVD: Levava me assim à bares e obrigava-me a beber cerveja, “tens que te habituar bebe, bebe.”
Quer dizer, obrigava-me a beber assim e levava me assim à ambientes porque queria que eu
evoluisse. E por acaso eu nem queria ou tinha muita vontade. Pai dizia, “eu queria que fosses
uma grande artista e gravasses um filme.”

MM: Tinha grandes planos para si.

LVD: Tinha.

MM: E a sua mãe?

LVD: A minha mãe também cantava muito bem, ensinou-me a cantar algumas músicas.

MM: E ela cantava em Kimbundo ou em Português?

LVD: A minha mãe, em Umbundo. A minha mãe cresceu em Benguela. Nasceu no Lombi... ou
Senza Pombo, nasceu no Ambrizete, e cresceu em Benguela. O meu avô era funcionário dos
Caminhos de Ferro e eram destacados para aquí e para ali. Nesta altura ele arranjou lá a mãe da
minha mãe, e minha mãe nasceu lá em Benguela, não...

MM: Ambrizete?

LVD: em Ambrizete...e ficou. É nessa altura o meu avô também estava destacado em Benguela e
a minha mãe cresceu em Benguela. Portanto aprendeu a falar muito bem o Umbundo.

MM: Uau.

LVD: Ela cantava muitas vezes em Umbundo, e ensinou-me a cantar uma música muito bonita
que eu até ainda não me esquecí, enfim.

MM: E o seu pai falava Kimbundo?

LVD: O meu pai...nunca ouvi o meu pai falar Kimbundo.

MM: Ele era de Luanda?

LVD: O meu pai era de Luanda. Pertencia à uma das famílias que os Holandeses geraram. Daí a
nossa origem, o nosso nome Van-Dunem. Por parte da minha mãe pertencia a familia da Ilha, por
parte do meu pai e que eram os Van-Dunems e por parte da mãe Pedro.



Page 7 of 26

MM: E o seu pai trabalhava aonde?

LVD: O meu pai trabalhava na Fazenda, divisões fiscais. Tribunal de Divisões Fiscais. Era oficial
das Divisões Fiscais. Já não me lembro bem, mas sei que era oficial de diligência do tribunal das
Divisões Fiscais da Fazenda.

MM: Hum huMM. E onde é que aprendeu...

LVD: Eu às vezes ajudava a corrigir os trabalhos dele, trazia assim monumentos...

MM: Ya...onde é que aprendeu a cantar em Kimbundo?

LVD: Em Kimbundo cantei mesmo aquí. Foi um primo meu que também fazia parte do grupo
Ngola Ritmos, Antoninho Van-Dunem, eu cantei, cantava samba canção e ele habitou-me a
cantar uma música [em Kimbundo] e a partir daí fui aprendendo certas músicas em Kimbundo e
depois passei a fazer-lás eu.

MM: E na altura quando estava a ensaiar com o Ngola Ritmos onde é que voces ensaiavam?

LVD: Em diversos sítios. Umas vezes em casa do Nino, outras vezes em casa do Liceu, umas
vezes na casa do meu primo.

MM: E na altura todos viviam nas áreas suburbanas, ou viviam alguns...?

LVD: No Bairro Operário. Meu primo Liceu morava no bairro São Paulo, e os outros moravam no
Bairro Operário e outros um pouco mais abaíxo, era para aí mais ou menos.

MM: E onde é que actuavam?

LVD: Actuavamos em diversos sítios...Governo, na Cuca - que era o Manuel Vinhas -
actuavamos em diversos sítios.

MM: Hum huMM...e também em quintais ou não tanto, era mais...?

LVD: Não, também, mas pronto, havia muita selecção. Um bocado selecionado assim de
pessoas muito bem conceituadas.

MM: E então a plateia era constituida por que tipo de pessoas? Imagino, se fosse na casa do
governador e sobre tudo...?

LVD: E nos fomos muitas vezes.

MM: Ya.

LVD: Eu ja era casada e fui convidada pelo governador para cantar lá. E meu marido me deixou.
Fui com a minha mae foi com o meu primo, e o meu marido até deixou - já era casada quando fui
cantar lá.

MM: Mas também ia cantar nas áreas suburbanas?

LVD: Sim, nas áreas suburbanas quando houvesse motivos.
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MM: E chegaram a actuar nos Clubs em ‘77 ou isso foi mais tarde?

LVD: Mais tarde, eu depois sozinha já quando era solista. Quando eu já fazia uma carreira à solo.

MM: E quando e que saiu dos Ngola Ritmos?

LVD: Depois deles, o conjunto depois dispersou-se, por motivos que toda gente já sabe. Então
eu para não ficar alheia e para continuar a cantar integrei ao grupo Trio Femenino, e também
posteriormente o grupo Trio Femenino também desfez-se. Teve que ir para fora.

MM: O Trio Femenino eram?

LVD: Era eu a Conceição [Legot], e a Belita Palma.

MM: E vocês também tocavam?

LVD: Sim, nós tocavamos. O Trio era formado mesmo. Nós tocavamos e cantavamos. Eu tocava,
reco, a Conceição tocava violão, e a Belita tocava tambores.

MM: Uau, porque...

LVD: Nós faziamos o acorde, faziamos o contraste das três vozes juntas, pois umas cantavam e
outras faziam o coro, e fazia um contraste muito bonito.

MM: Hum huMM. Isso foi mais ou menos em que ano?

LVD: 70 e tal.

MM: Antes de independência?

LVD: Sim muito antes.

MM: E durou quanto tempo o grupo?

LVD: Poucos anos.

MM:Chegaram a gravar músicas também?

LVD: Gravamos na rádio. Na Rádio Club, mas não chegamos a gravar discos ainda. Não
chegamos a gravar discos.

MM: E o rádio têm em bobina?

LVD: Em bobina deve ter. Quem deve ter é o Fonseca. Se lhe perguntar um dia se ele têm alguns
registos dos Ngola Ritmos, ele talvez diga alguma coisa.

MM: Hum huMM, Ah ya...

LVD: Arquivos da RNA.

MM: E quando voçês formaram o grupo...
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LVD: Do Radio Club...!

MM: Do Radio Club. Mas eu acho que o tempo deles e depois foi da RNA.

LVD: Exactamente.

MM: A Emissora Oficial, e depois na RNA.

LVD: Sim, sim sim.

MM: E quando formaram o Trio Feminino, voçês tiveram assim um gerente, uma pessoa...?

LVD: Era o pai da Conceicão, ele é que incentivou e nos ajudou a fazer o grupo. No momento ele
e que foi cotisando as despesas.

MM: Tiveram problemas por ser mulheres e cantoras?

LVD: Não.

MM: Tiveram muita aceitação?

LVD: Não, muita mesma sim.

MM: E mesmo para saír, para ir tocar a noite?

LVD: Nós às vezes até tinhamos convites para ir para fora tocar assim para Benguela, Novo
Redondo. Ainda chegamos a ir a Benguela.

MM: Uau. Mas só Benguela e Luanda, não fizeram mais digressões?

LVD: Não, não porque depois a gente desfez-se.

MM: E na altura...estava a dizer antes que não conheceu muito bem os ambientes da altura?

LVD: Na verdade o meu pai não me deixava ir assim a ambiente, e eu também não tinha amigos
que me levassem a esses locais. Eu sei dizer que até para ir a Igreja eu tinha horas marcadas
para chegar à casa, tinha que estar aquí às 8 horas. O meu pai marcava sempre uma hora, era
assim muito, estava sempre muito, muito encima de mim, ‘tá a ver, não me deixava à-vontade.
Eis uma das razões que eu aceitei o meu namorado para eu sair de casa mais cedo. Estava me
sempre a chamar atenção sempre. Eu não ia à festas, não ia a lado nenhum e se fosse à igreja
tinha horas marcadas pra vir. E quando fosse à um baptizado ele ia comigo, quer dizer, não me
deixava assim solta.

MM: Ya...

LVD: Nunca estava solta...

MM: A Dina estava a dizer a mesma coisa há dias, que também se tinha um aniversário tinha que
organizer antes. Só ia para duas horas depois vinham apanhar e depois voltava pra casa. Não
era como hoje.

LVD: Hoje não, as meninas saem de casa à-vontade...prontos, nova forma de viver.
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MM: E como eram...mesmo não frequentando os ambientes tinha ou têm uma ideia como é que
os ambientes eram na altura? Porque sei que alguns dos grupos tiveram convívios em quintais,
depois...

LVD: Eu acho que não sei explicar...

MM: [interrupção] Eu estava a perguntar sobre os sitios porque sei que alguns dos grupos tiverma
convivios em quintas, festas...

LVD: Sim havia muitas farras, havia sim senhora.

MM: Lembra se de alguns nomes de sítios?

LVD: Sei que havia uma farra, numa casa de uma senhora que eu conheço muito bem, que era
familiar de um familiar meu, Idalina Costa.

MM: Hum huMM, e ela tinha...?

LVD: Ela morava em frente à Belita Palma.... No tempo do meu pai, frequentava bailes que a
minha mãe deixava me ir.

MM: Ahhh [risos]. Então houve uma ideia que um sítio assim não eram bom para mulheres?

LVD: HuMM, mulheres de linha, mulheres de linha também tinham as suas farras de linha. E
realmente eu habituei-me a escolher locais pra estar. Habituei-me a estar em ambientes bons.

MM: Mas também tinha consciência de que existiam outros sítios...?

LVD: Exactamente. E podia ser que por companhia de outras pessoas que me levassem a esses
síitios, e muitas das vezes não encontrava niguem que me levasse a esses sítios. Habituei-me as
esses sítios correctos e decentes, e até hoje não gosto de ambientes à toa.

MM: E também frequentava a Liga Nacional Africana?

LVD: A Liga Africana com certeza. Era onde eu estudei. E por acaso não frequentei nenhuma
farra da Liga, mas sei que havia lá um grupo ou um grupo muito bom, e também já não eram
senhoras do meu tempo, eram senhoras já mais crescidas; e claro que elas não me passavam
cartão, nào era um ambiente meu. Mas eram pessoas mais adultas.

MM: E qual era o nome do grupo?

LVD: Era um ambiente muito bom.

MM: Ahhh...

LVD: Um ambiente muito bom na Liga Africana.

MM: E chegou a conhecer o Grupo Feminino Santa Cecilia?

LVD: Ouvia falar.

MM: Mas nunca ouviu actuar assim na Liga Africana?
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LVD: Não, devo ter ouvido nos dias em que eu também actuava, a pessoa quando está a
trabalhar está a prestar atenção aos trabalhos.

MM: Ya...

LVD: E eu, por exemplo, quando eu tenho compromisso, eu não presto atenção à muita coisa.
Eu estou ali, estou preparada, vou para o me camarim. Fico no meu camarim concentrada, só
depois de eu fazer o meu trabalho é que me preocupo com outras coisas. Não quero nem comer
nem nada, fico ali e vou para casa com fome. Porque não é lá onde eu vou comer, eu tenho
comida em casa, e estou habituada a comer em casa. Então nao me preocupo muito em comer
em outros lados. Então não tenho sequer fome, ou nao quero sujar os labios, ou pensa que vai-
se engasgar e então esse e o complexo que eu tenho. Nessa altura depois de actuar então eu ja
sou diferente, já presto mais atenção, quero saber se correu bem, há sempre aquela de que se
engano não se engano. Depois de eu ouvir bons resultados aí e que eu já só diferente.

MM: E já pode ficar mais à-vontade.

LVD: E já posso ficar mais à-vontade, se houver comida até se calhar até como se houver
possibilidade, mas não me preocupo. Mas na verdade eu me preocupo em fazer o serviço, saber
que fiz bem depois aí assim eu já sou outra; assim é que começo já a rir, sou diferente.

MM: Também tinha actuado com o GEXTO? com o Ngola Ritmos? Como é que faziam.

LVD: Sim, o Gexto era em verdade um agrupamento que ensaiava à parte e representava
também...acho que era também um agregado também de Ngola Ritmos.

MM: Mas era um grupo teatral?

LVD: Sim, teatral.

MM: Mas não durou muito tempo?

LVD: Não durou muito tempo, não.

MM: E também conhecia o grupo Ngongo?

LVD: Ngongo, sim, sim.

MM: Era um bocado depois?

LVD: Era aí mais ou menos, dentro dessa epoca.

MM: E depois quando saiu como solista e começou a actuar nos centros recreativos, qual é o
centro que mais se lembra?

LVD: Quase todos: Maxinde, Desportivo, São Paulo, VG - foi também ultimamente.

MM: E como é que era o ambiente ali?

LVD: Que eu notasse...não, não me apercebia muito. E como já sabe também acabo de actuar
vou me embora.
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MM: Hum huMM...

LVD: Achava mais ou menos. Havia certas coisas mal feitas, na verdade eu não estava...era
sempre a pessoa que tinha o hábito de acabar de coiso e ir dormir - não gostava de perder
noites. Não gosto de perder noites. Não gosto, gosto de dormir bem, e se durmo mal, durante o
dia não fico bem disposta. Sinto as partes inflamadas.

MM: [Risos]

LVD: E uma má disposição - tenho que dormir mesmo aquelá hora certa. Se me deito tarde tenho
que acordar tarde, e então como durante o dia não se dorme bem, eu tenho que aproveitar a
noite para dormir.

MM: Então nao se interessava em ir lá outra num outro dia para ver outra pessoa a actuar, os
amigos?

LVD: Muitas vezes tinha muitos convites, mas evito muito, não gosto. Agora se tenho que ir
actuat aí já é outra coisa.

MM: Mas como é que compunha as músicas?

LVD: Como é que compunha? Foi me habituando. Começei a tocar alguns acordes. E eu noto
que quando estou a treinar acordes novos a partir desses acordes novos que eu aprendo -
já tenho uma ideia de formular uma música. Faço a primeira, segunda, terceira e aí faço uma
sequencia e começo a criar motivo para um album.

MM: Hum huMM. Onde é que aprendeu a tocar?

LVD: Foi de ver sempre os meus colegas. O toque que eu dou aprendí com eles: um toque um
bocado especial, fora do comum.

MM: E como é que caracterizava a música dos Ngola Ritmos?

LVD: E música de raíz. Prontos, achava que era um dos melhores ritmos que apareceu, e sentia-
me bem. E eram os melhores ritmos que apareceu na altura.

MM: Quando começou como solista qual era a linha que cantou?

LVD: A linha? Eu gosto muito de diversificar; gosto muito de cantar de tudo. Não sou agarrada à
só um genero.

MM: Estava também...continuava a cantar em Umbundo como cantava em casa?

LVD: Sim eu gosto de... por exemplo, nesse meu disco incluí um que eu é em Kimbundo, inclui
um Fon que é a língua do Benin. Eu gosto de ir assim. Gosto de ser versátil, mas na verdade não
me deram muita oportunidade de versificar como eu queria.

MM: Hum huMM. E quaís foram as músicas historicamente no tempo colonial que mais
marcavam?

LVD: Monami.
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MM: As que as pessoas perguntavam [pediam] sempre para cantar?

LVD: Sim, sim, sim. Mesmo agora.

MM: Mesmo agora ya.

LVD: Há dias uma senhora numa conferência, um grupo de senhoras pediu para cantar. Houve
uma que não se aguentava, ele vinha cantar comigo...eu cantei essa música sem ensaiar... Não,
aquela senhora foi o maximo se eu se tivesse um disco na altura eu ofereceria.

MM: Uau! E quando foi a primeira vez que cantou essa música?

LVD: Monami? Foi a primeira vez foi mesmo no...huMM, já não me lembro. Numa festa que
houve na Liga, talvez.

MM: Tocou com os Ngola Ritmos?

LVD: Sim, sim foi com o Ngola Ritmos. Alias, eu gravei com eles o Monami, o original gravei com
eles.

MM: E o Monami é uma musica popular ou e baseada em...?

LVD: O é uma música brasileira que eu gostava muito, mas não quis canta-la em português. Eu
não quis canta-la em português e pronto traduzí à minha maneira.

MM: Pra Kimbundo?

LVD: Pra Kimbundo.

MM: Uau, não sabia.

LVD: A melodia é Brasileira - a letra é que é minha.

MM: E isso foi quando nos anos 50, 60, 70?

LVD: Por aí, antes de eu ir para a Rádio Nacional.

MM: E quando é que ingressou na Rádio?

LVD: Foi depois de me divorciar do meu marido.

MM: E como é que ingressou?

LVD: Olha foi um convite que eles me fizerem. Andaram a ver nomes sonantes, pessoas que
influenciassem muito ali e tal; e que tivesse assim uma dicção boa. Eles já se ouviam cantar e já
me conheciam, de diversos jornaís, quer dizer ja tinha assim uma famazinha; e eles escolheram
assim a mim para ser locutora.

MM: E quem eram os outros locutores? Isto foi na voz de Angola né?

LVD: Sim, sim, sim...
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MM: Quem eram os outros locutores?

LVD: Era um moço que tinha uma voz muito bonita, o José da Silva; um moço que também
falava Umbundo, a parceira dele era uma moça branca, que falava muito bem o Umbundo, que
era também lá Lungonzo. Era assim mesmo da sua cor. Só que era muito alta, muito elegante.
Ela está em Lisboa: Eduarda. Ela era uma das locutoras de Umbundo e era parceira do José
da Silva. Pois era também uma senhora muito simpatica que também era...Mumuila, ela falava
Mumuila, era professora parece ou era enfermeira. Também havia uma senhora muito simpatica
que era Gloria.

MM: E também tinham parceiros, ou o homem que falava Kimbundo?

LVD: Sim, eramos sempre aos casais - eramos sempre os casais.

MM: E quem e que falava Kimbundo?

LVD: Era o Roldão ou era o...como é que ele se chama...o Sousa.

MM: Então os locutores eram o Roldão Ferreira ou o Baptista de Sousa?

LVD: Sim.

MM: Então vocês davam o noticiário em kimbundo?

LVD: Sim, nós faziamos o noticiário em kimbundo e em português também. Em kimbundo
nos faziamos que era o nosso programa que faziamos e apresentavamos de manha ou à
noite, e alem disso eu também fazia um outro programa que apresentava na Rádio Club. Que
era kussungila, que quer dizer pernoitar ou serão como serar o acto de serar. Era o que eu
apresentava na RNA, ou na Voz de Angola. Akumuka quer dizer acordar.

MM: Como é que aprendeu Kimbundo?

LVD: Aprendí com esses meus colegas também. Nós tinhamos dicionários, consultavamos
os dicionários e eu ia aprefeiçoando muito com eles. Eles até escreviam muito bem kimbundo
e eu fui aprendendo, que nós próprios é que escreviamos os nossos programas, nós é que
eleboravamos. Não tinhamos lá redactores nem nada. Eramos nós os próprios redactores.

MM: E funcionaram como locutores durante muitos anos?

LVD: E batiamos o programa também à maquina.

MM: Hum, huMM, faziam tudo.

LVD: Sim faziamos tudo. Escalavamos, faziamos escalas para abrir a estação, ou fechar a
estação, ou meio o que, mas também faziamos locução.

MM: E isso foi na Voz de Angola?

LVD: Sim, na Voz de Angola.

MM: Que fazia parte da Emissora Oficial?
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LVD: Depois separa a Emissora Oficial.

MM: E também como parte da Voz de Angola voçês também apresentavam músicas?

LVD: Sim, sim, muita música boa.

MM: Porque o programa era e pedia mais da música Angolana.

LVD: Exactamente, mas muita música mesmo e a maior parte era mesmo so música que eles
gravavam; gravavam mesmo lá no estúdio.

MM: Ah, gravavam no estúdio, já na altura gravavam no estúdio?

LDV: Passavam muita musica Antilhana, assim muito GV’s.

MM: Hum huMM...

LVD: GV’s - a música que nos gostavamos muito, e tinha muito a ver com o nosso sangue e com
a nossa raiz e semelhança.

MM: Mas os GV’s eram do Congo.

LVD: Isso, do Congo ou das Antilhas ou para aí, ou Cubano.

MM: E como é que...Eram muito dançandos como dizem?

LVD: Hum, huMM

MM: Mas a Tia Lourdes diz que não sabe dancar, não acredito.

LVD: Não, devo dizer se alguem me convidar a dançar um Tango verdadeiramente, eu fico no
meio do salão assim a cruzar os pés à toa.

MM: [Risos]

LVD: Agora a minha irma, as minhas irmas é que dançavam muito bem...eram...já frequentavam
farras.

MM: Ah, elas também cantavam?

LVD: Elas já nasceram no sítio, ou numa altura em que o meu pai já não se preocupava muito
com elas.

MM: Ah, por ser a mais velha?

LVD: Preocupava-se comigo e dizia que eu tinha que dar bons conselhos, tinha que dar boa
imagem e bons conselhos. Como é que ele dizia...para as minhas irmas me imitarem...como é
que se diz? Epa já nem me lembro bem.

MM: Para dar um bom exemplo, ou ser um bom modelo.
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LVD: Exactamente, estavam sempre comigo a sarnar-me o juízo. E as minhas irmas eram o
contrário, já sabiam dançar muito bem porque elas frequentavam farras e tudo, eu não.

Eu até dizia: ‘tá ver comigo andaram com tantos truques e agora as filhas dele vão aí a todas as
farras...

MM: [Risos] Onde quiserem não é! Então a Tia Lourdes é que pagou por todos.

LVD: Exacto.

MM: Elas tiveram muito mais liberdade. E gostou do trabalho que fez na Rádio?

LVD: Ah, gostei, gostei. Aprendí muito. Preparei a minha voz, uma dicção boa. Nós tinhamos
assim uma forma, eramos assim preparados antes de falar. Tinhamos que ver a boca - os dentes
tinham que estar certos. Iamos ao dentista tratar da boca. Não podia ter falhas nos dentes para
falar. Tinhamos pessoas que nos davam explicações, e corrigiam tanto os programas como a
forma de falar.

MM: Então davam formação mesmo dentro do Rádio?

LVD: Sim, sim, faziamos noticiários em português mesmo.

MM: Hum, huMM em português e em kimbundo.

LVD: Sim, em português e em kimbundo também.

MM: E o vosso programa, o programa na Rádio Club, o que fazia lá?

LVD: Também eram em kimbundo. Davamos conselhos a certas pessoas. Explicavamos como é
que elas se deviam portar; explicavamos como e que elas tinham que fazer quando um acidente;
quando tivessem...e eu lembrei-me porque eu depois quando tive o acidente eu não sabia, eu
explicava aos ouvintes o que tinham que fazer se tivessem queimados e não sei que...o que
tinha que por; e eu quando me queimei não pus nada não soube fiz à toa, fiz...pus agua sei lá pa.
Fiquei tonta nem liguei aquilo que eu aconselhava, e não soube fazer para mim.

MM: Ya, também é sempre diferente no momento de aflição.

LVD: Dava conselhos sugestões, passavamos assim coisinhas de curiosidades.

MM: E qual era a ideia que usavam?

LVD: Educar.

MM: Educar as pessoas mesmo. E foi emitido só para Luanda ou para o país inteiro?

LVD: Sei que os programas eram feitos ali mesmo e eram copiados e mandados para o regional,
para o regional.

MM: Hum, huMM e quando é que o Rádio Club foi para...?

LVD: Ah, não me lembro.
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MM: Na altura qual era a consciência que tinha da política? O seu primo foi preso na altura né?

LVD: E por acaso, as minhas irmas mais novas é que eram mais conhecedoras da matéria.
E sabe porque, eu como estava sempre dentro do quarto...‘Tá ver então elas como andavam
com amigas e iam daquí pra ali - de tal maneira que a minha irma até fez parte do movimento.
A minha irma saíu daquí sem nós darmos conta e fugiu para Cabinda na altura, foi lá para
namorar e não só. ‘Tá ver, e eu não sabia nada não entendia nada porque que ela fugiu. Alguma
necessidade ela sentia, ela foi atrás do namorado que também era revolucionário. Ela afastou-se
por uma tempão em Cabinda. Foi para Alemanha, casou-se lá na Alemanha. Eu aquí até é que
lhe tratei dos papeis, mas eu nao entendia nada isso. Não estava nem aí.

MM: Não estava aí, ya ya ya... Mas isso era possível...só que tinha que ser tudo muito
clandestino. Então era muito possível não saber mesmo nada.

LVD: Depois tinha medo, umas das outras, e acho que as minhas irmas já estavam dentro do
assunto porque já lhe tinham explicado só que ela ficava também com medo de me dizer e que
eu podia dizer a alguem e pois ela iria presa. Assim só depois de ela se afastar é que eu tive o
conhecimento que ela fugiu.

MM: HuMMm, e ela ficou então muito tempo fora?

LVD: E porque que fugiu? Ela fugio porque tinha conhecimentos politicos - eu não. E não é
porque? Isso de ficar sempre em casa...mas é o meu feitio. Eu estou sempre aquí, so saio daquí
para ir actuar, e não sei que, ou quando me convidam mas o meu lugar é sempre aquí.

MM: Hum huMM...cada um tem o seu feitio.

LVD: Quando não tenho, assim, o que fazer arranjo aquí formas: consulto os meus livros,
consulto aquí consulto ali, só visto. Até vou consultar os livros em inglês que eu nunca mais
aprendo inglês, mas estou sempre aquí agarrada. [risos]

MM: [risos] Imagino que na altura era difícil estar separada do marido?

LVD: Na altura era difícil? Não sei, eu com a ajuda da minha mãe eu consegui-me separar do
meu marido.

MM: Ficou com a sua mãe no Marçal?

LVD: No Marçal sim.

MM: E como era o Marçal?

LVD: O Marçal era assim um bairro lamacento quando chuvesse, não tinha assim... era um
bocado incomodo.

MM: Estavamos a falar do Marçal na altura...mas tinha muitos músicos não é?

LVD: Quase todos. Quase todos moravam lá naquelas bandas. Era o bairro também onde nós
podiamos pagar, mais económico não é?

MM: Hum huMM...vivia numa casa de madeira?
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LVD: A minha casa...lembro-me que era de madeira sim senhor, e o meu quarto lembro-me que
nem sequer era cimentado, mas era tão bonito e tão arrumado sempre com copinhos furrados. O
meu pai é que dizia “Oxalá que encontres um marido que saiba apreciar” [risos].

MM: [risos]

LVD: Que eu tinha cá um jeitinho para decorar. Tinha assim tudo forradinho e o chão sempre
limpinho, e o meu quarto nem parecia não ser cimentado. Eu tinha sempre muito jeito e gosto
para decoração, e as plantas eu sempre gostei de plantas. Era uma latinha com planta e em
cima da mesa, já tinha no sei quantos, depois os folhinhos que eu tinha de volta da mala - o meu
quarto era impecável.

MM: Hum huMM...uau...e...

LVD: De tal forma que as vizinhas da minha mãe gozavam com ela e diziam “a tua filha já esta a
lamber o quintal.” Diziam em kimbundo: “munulo wesakia oh dibata” [risos].

MM: [risos]

LVD: Mas ela fica com uma raiva de mim porque eu estava constantemente com a vasoura.

MM: E a sua mãe aprendeu também kimbundo?

LVD: Ficava limpinho. Hum?

MM: A sua mãe também falava kimbundo?

LVD: Sim falava um bocado mas a madrasta dela, que vivia com ela, era uma senhora de panos,
pronto falava kimbundo. Maís ou menos, mas era mais umbundo que ela falava.

MM: É uma língua muito bonita.

LVD: Então cantado é uma maravilha.

MM: É. Imagino que na altura estava a trabalhar na rádio e também estava a actuar?

LVD: Sim, quando me convidassem eu ia.

MM: E conseguiu viver da música na altura?

LVD: Não, não, nunca. Mesmo agora eu não acho que as pessoas conseguem viver da música.
As pessoas tenhem que ter sempre alguma coisa a fazer.

MM: Sim, a fazer.

LVD: A música é um trampolin.

MM: Ya.

LVD: A música é portanto um passatempo. É um passatempo senão ficasse aquí na miseria.
Como e que vai comer? Quanto é que a gente recebe quando vai cantar? Como é que se vai
comer? Quando é que a gente recebe quando vai cantar? Nunca recebe quase nada.
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MM: Hum huMM..mas porque que isto é? Pôrque, por exemplo, há ocupações em que as
pessoas conseguem viver da arte deles - como escritores.

LVD: Também não conseguem, ou conseguem?

MM: Conseguem, acho que conseguem, há muitos que fazem outras coisa mas alguns que acho
que conseguem viver da arte.

LVD: Não, porque dedicam-se so à isso. Eu não me dedico só à cantoria. Talvez no caso
do Carlos Burity - tem impressão que ele dedicasse só assim não faz mais nada. Mas se eu
realmente me libertasse de tudo, e posse-me so a fazer música, a ensaiar, e a cantar, e gravar
talvez conseguisse viver - mas eu desconfio um bocado.

MM: Ya é arriscado.

LVD: E depois eu tenho um compromisso: tenho as minhas netas, tenho a minha filha que eu
tenho que lhe assistir. Se eu fosse completamente livre eu talvez fizesse o que o Carlos Burity
faz. Mas eu tenho que me subdividir, então, tem que haver sempre ou só nas horas vagas é que
eu...prontos va uma outra forma de viver.

MM: Mas na altura em que trabalhava na Rádio conseguiu viver do salário da Rádio?

LVD: Não. Eles pagavam muito bem. Nós ganhavamos muito bem. Mas também era uma bocado
puxado o nosso trabalho também. Nós abriamos secção - saía de casa as 4 horas e abriamos a
secção as 5 horas - e tinhamos que sair mais cedo para treinar o noticiário, para não ler broncas
ou não ler à toa. Faziamos a sessão do programa, batiamos à maquina, eláboravamos, batiamos
a maquína.

MM: Hum huMM...

LVD: Passavamos para revisão a ver se está bem, ora era corrigido ou não, se ‘tá bem ‘tá, se não
‘tá eles corrigiam qualquer coisa. Depois eles corrigiam qualquer coisa depois permaneciamos
lá o tempo integral. Lá na emissora era muito expedito, eles pagavam muito bem. Ganhavamos
muito bem. O convite que nos foi feito era mesmo para ganhar bem. Nós fechamos os olhos e
fomos. Eu na altura já estava separada e queria arranjar um emprego para ajudar a minha filha,
para ela estudar e tirar um curso bom. Ela fez um curso. Hoje é formada graças ao meu esforço
e pronto. Sempre que eu recebesse algum, a primeira coisa era ir levar onde a minha filha estava
a ser criada, no local onde ela estava a ser criada. Porque eu morava fora de portas, eu arranjei
uma casinha boa fora de portas, mas ela não podia permanecer comigo porque não lhe dava jeito
para estudar. Depois atrapalhava a mim e a ela também. A minha sogra, que era a mãe do pai
dela, quis que ela tivesse a educação que o pai dela tinha.

Então eu também preferí que ela também tivesse assim uma educaçãozinha exemplar e meti
a ela nessa senhora que é tia do pai dela. Mas eu sempre que recebesse o meu vencimento
ia lá levar para ela poder comprar o melhor - do pãozinho, a carne, o peixe - fazia assim umas
comprinhas razoaveis para ela, e pronto habitue-me a cuidar da minha filha e graças a Deus ela
fez uma curso muito bom e hoje ela sustenta-se sozinha.

MM: Diz que fecharam os olhos para entrar na Rádio? Fecharam os olhos?
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LVD: Fecharam os olhos?

MM: “Nós fechamos os olhos.”

LVD: Fechamos os olhos a um convite que nos fizeram, bom eu estou aquí... venho para ser
convidada para ir trabalhar num local e achei que o vencimento era razoável. Dava pra eu viver
e ajudar a minha filha. Porque se me fizessem um outro convite para trabalhar num outro sítio a
ganhar menos eu talvez não aceitasse.

MM: Hum huMM...

LVD: Porque não me ia chegar o dinheiro não me ia chegar, mas depois também ví que o tal
dinheiro que eu ganhava não me estava a continuar a chegar, já estava maís exigente já tinha um
carro, já queria comprar uma casa. Depois começei a ver que aquele dinheiro não dava e afastei-
me do rádio também. Montei o meu salão aquí porque pensei que haveria de ganhar melhor.

MM: Ah ah, mas isto foi depois da...

LVD: Isso foi depois. Foi na altura em que eu me queimei. Porque houve uma altura em que eu
foi convidada a trabalhar para a televisão, mas eu tinha medo de falar para a televisão.

MM: Depois de se queimar ou mesmo antes?

LVD: Não mesmo antes, fui fugindo, fui fugindo. Depois convidaram me pra ser professora - não
aceitei com receio de não ensinar bem. E por aí fiquei.

MM: E é verdade que também houve ou teve uma escola de música?

LVD: Eu frequentei na academia durante algum tempinho para fazermos um estudo com notas e
não sei que, e agora estou novamente a estudar.

MM: Uau. E aquí fez o salão - aquí em casa?

LVD: Sim, fiz aquí em minha casa. Tenho muito espaço graças a Deus. Não está bem
aproveitado porque não tenho dinheiro. E a medida que vou tendo vou investindo e qualquer dia
vou fazer aquí a minha vida mesmo. O meu ganha pão será mesmo aquí. E o salão e o sector de
flores, o sector quer dizer penso assim em establecer-me aquí na minha casa.

MM: E na altura qual era a noção que tinha de ser angolano? Noção – sentia-se angolana ou
sentia-se portuguêsa? No tempo colonial Angola era considerada parte do Portugal, qual era a
educação ou a ideia que...?

LVD: Eu era ‘a Maria vai com as outras,’ não é? Como lhe disse eu não entendia nada de política.
Era ‘Maria vai com as outras.’ Eu era portuguêsa. Eu tinha o meu cartão de identidade que me
dava a origem a ser portuguêsa, mas depois tudo modificou fugi também como ‘a Maria vais com
as outras’ e agora sou angolana, não é.

MM: Então foi seguindo as coisas como eram?

LVD: Exacto.
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MM: E como aconteceram?

LVD: Exactamente.

MM: E hoje em dia, o que é ser angolana para si?

LVD: É ser uma cidadã compredora da sua lei, respeitadora das suas obrigações, eh eh eh, mas
nada.

MM: E quais são as diferenças que marcam um angolano de um namibiano, por exemplo?

LVD: Diferença, diferença...

MM: As pessoas que gostam de comer um funge, um bom funge ao sabado, ou ouvir certas
musicas.

LVD: Eu acho que a diferença é muito pouca. Nós temos quase os mesmos feitios. Fim de
semana farra...e os que não gostam, como eu, para poderem dormir.

MM: Hum huMM. Domir faz bem.

LVD: É...
MM: No tempo colonial...

LVD: Mas há dias que eu sinto falta e quer mesmo conviver.

MM: Ya.

LVD: Há dias que eu gosto de conviver, mas tenho os meus dias, e tudo depende do estado fisico
em que eu me levanto. Há dias que sinto saudades - acúmulo assim qualquer coisa e convido
alguem...mas pronto as vezes acabo por não convidar ninguem.

MM: Hum huMM...Lembra-se de outra musica na altura que cantava para além...disse que
estavam sempre a pedir que cantasse o Monami? Quais eram as outras músicas?

LVD: Primeiro fiz o Monami, depois fiz o Ngasakidila - porque o Monami foi um lamento de um
filho meu, da morte do filho meu e depois foi o Ngasakidila pra agradecer porque tive novamente
outra filha - depois fiz o Ngiloloke, depois fiz...o Ngasakidila já estava...mas fiz vários: o Chiquito,
Ngongo Ya biloka, e mais algumas que estão assim registadas em fita magnetica mas não
cheguei a gravar. Não gravei muito, fui uma das pessoas que não gravou muito.

MM: Das outras músicas que tocavam na Rádio, lembrasse de alguma que lhe impressionou
muito? Músicas dos outros conjuntos e das outras cantoras?

LVD: A música da Belita. Gostava muito da música dela. Ela tinha um cantar mais ou menos
idêntico ao meu. Tinhas mais ou menos as mesmas características. De tal maneira que eu canto
muito bem as músicas dela. E causou uma certa confusão. Entre a minha voz e a voz da Belita. É
principalmente quando cantavamos as duas juntas. É difícil localizar a [voz] de uma à da outra.
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MM: Foi durante muito tempo que cantavam juntas?

LVD: Talvez por sermos parentes, porque nós eramos parentes. Mesmo a outra, a Conceição
[Legot], também era minha prima, eramos tres primas.

MM: E a Alba [Clington] também?

LVD: A Alba também era minha prima.

MM: Mas a Alba era mais velha?

LVD: A Alba era mais velha sim.

MM: E ela depois continuou a cantar ou não?

LVD: ...ela depois foi viver para fora.

MM: Continua lá fora?

LVD: Ela agora já veio, já está cá.

MM: Uau. E a sua filha canta também?

LVD: A minha filha canta e tem uma voz muito bonita. O professor dela da academia - porque ela
fazia parte na academia - até hoje gaba a voz dela. Diz que era a voz mais potente que encontrou
lá no coiso...no grupo.

MM: Hum huMM...E porque é que acha que houve, e continua a haver, tão poucas mulheres
involvidas na música?

LVD: A questão é que era um tabu que apareceu, e ainda...apesar que agora já há muita miuda
a cantar. E porque o tempo agora é diferente. Não é como antigamente que os papás estavam
sempre en cima das filhas. Mas agora hoje já há uma aberturazinha. Já há muitas vozes bonitas
a cantar. Ha muitas meninas.

MM: É verdade...

LVD: Ja há aí umas seis ou sete meninas a cantarem.

MM: Hum huMM... Então acho que isso tinha a ver antigamente com a noção, talvez do sítio onde
a musica estava a ser tocada - não era um sítio para uma boa rapariga?

LVD: Sim, e aquela impressão sempre da pessoa que canta é maluca - e não sei que - canta
em frente do publico é atrevida - e não sei que - que eu ultrapassei. Ultrapassei e me sinto uma
vedeta.

MM: Mas tinha que lutar com isso?

LVD: Sim, mas eu...

MM: Tinha que lutar com aquilo então, as pessoas chamavam nomes?
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LVD: Eu aí sinto-me vedeta porque eu ultrapassei isso, e não quero saber. Não quero saber.

MM: Mas as pessoas chamavam nomes, e diziam que uma mulher não devia...?

LVD: Sim, sim exactamente.

MM: Ai-é?

LVD: “Eh minha filha, minha filha não...” a tempos também uma pessoa bem conhecida entre nos
disse “não, não eu não meto minhas filhas nessas coisas.”

MM: Uau, impressionante. Eu acho muito impressionante porque com as cantoras com quem
tenho falado - são pessoas como a Tia Lourdes - poucos saem de casa, cantam porque gostam
mesmo de cantar, não tenhem escolha pois esta no sangue, e não tenhem mais nada com outra
coisa como os ambientes ou qualquer coisa. Mas parece que permaneceu esta ideia de que
realmente a vida artistica é um bocado mais...

LVD: ...mesmo assim ja são mais pra frentex.

MM: Ya é verdade...

LVD: Mesmo assim há uma colega minha - um pouco mas nova do que eu, não muito tempo
- eu noto nela uns comportamentos que eu não podia ter. Eu notava, não digo assim atrevida,
não tem medo de enfrentar, vaí a qualquer lado, a qualquer hora, sai. Eu já tenho uma bocado
de receio disso. Prontos, é a juventude dela, é parte dela. E a juventude dela é um pouco mais
abaixo da minha e ela tem menos medo, menos receio, está pra frente.

Elá uma vez chamou-me a aténção: “olha tu és muito antiquada.” E eu disse: “ai-é, mas deixa me
estar assim que eu gosto.”

“Se não fosses tão antiquada não aparecerias de panos.” Foi o que ela disse a mim. Eu disse:
“Olha, sabes que eu sou? Eu tenho que dar uma ideia tenho que te mostrar qual é o caminho que
tu tens que seguir e tenho que te dar uma exemplo.”

“Então eu apareco assim para tu aprenderes.” Foi isso que eu lhe disse.

MM: E sempre que actuava vestia panos... a Tia Lourdes?

LVD: Depende muito do local e do tipo de festas, porque há locais que eu nem preciso de me
preocupar em ir de panos porque eles não estão nem aí. Mas há pessoas que reparam ou
que apreciam a minha forma de ser como angolana, como pessoa de tempo, de outrora. Eu
preocupo-me e apareco como ‘bessangana,’ mas quando eu sei que é um lugar que não estão
nem aí, eu apareço de fato de cerimónia. Prefiro locais que devo me apresentar assim. Mas gosto
de sistematicamente tem aparecer assim para as mais novas irem vendo qual o caminho que
tenhem a seguir. Qual a sua origem, porque tem que respeitar a nossa origem.

Eu gosto de diversificar, gosto de aparecer de fato de cerimónia - gosto muito - mas também
gosto de mostrar qual é a minha origem. Como é que os meus antepassados viviam, como é que
os meus antepassados apareciam, sobretudo a minha avó que cantava. As cerimónias em que
ela era convidada não iniciavam enquanto elá não chegasse e não cantasse uma música, ela
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chegava cantava e so depois e que começava a cerimónia. O meu avô é que me explicava isso.
O meu avo dizia, “sais à tua avó.” Era assim - ele falava muito rapido.

MM: Uau.

LVD: E é o nome, o titulo, que eu dei a meu disco. “Kilamba” era o meu avô e para alem de ser
uma oferta para Deus, eu disse que gostava dele e peço perdão por todos nós - era uma apelido
que o meu avô usava. A minha avó era uma senhora fina que gostava de cantar e as amigas dela
sempre que houvesse uma cerimónia chamavam-lhe para cantar, e enquanto ela nao chegasse a
cerimónia não começava. O meu avô e que me explicou isso.

MM: Uau... e ela era a mãe do seu pai?

LVD: Era a mãe do meu pai. E tem o meu nome também – chamava-se Lourdes.

MM: Chegou a conhecer, ou era muito pequena?

LVD: Não, não cheguei a conhecer. Só ouvia o meu avô a falar.

MM: Ela cantava aonde?

LVD: Nas festas em que ela era convidada.

MM: Aquí na cidade? Aquí em Luanda?

LVD: Em Luanda.

MM: Eram rebitas?

LVD: Talvez. Pra aí kazakutas - eram assim as reuniões...diziam que era um grupo. Acho que
não havia necessidade dela cantar ou esperarem para cantar, acho que tinha um grupinho assim
de amizade que esperavam que ela aparecesse para lhe convidavam a cantar.

MM: Uau...

LVD: E o meu avô dizia que eu saia a ela: “A tua avo também cantava muito bem, tens uma voz
muito bonita.” [risos]

MM: [risos]

LVD: Então tenho a quem sair!

MM: Ya. O que é que se lembra do carnaval?

LVD: Do carnaval não tenho assim... também não andava assim. Mas via através da televisão
geralmente também não frequentava assim carnaval.

MM: Mesmo lá no Marçal?

LVD: Não, eu não ia, eu era muito tida a casa; as minhas irmas é que eram...

MM: Pois é, exactamente.
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LVD: Exactamente, as minhas irmas é que eram mais de sair, e às vezes faziam festas de
quintal, farras e chamavam-me mas eu fugia.

MM: Ai-é! [risos]

LVD: Uma vez elas andavam sempre a sondar a quem disesse mal de mim, eu como já cantava
tinha fama de maluca.

MM: Hum huMM...

LVD: Eles diziam, “a tua irma não sei que... a tua irmã não sei quanto,” o que? Elas juntavam-
se todas e iam surrar a pessoa que falasse. Então uma vez elas disseram, “ouve lá, nós tivemos
que dar uma surra a fulana de tal,” que já nem me lembro do nome, “e tú estavas muito bem aí no
quarto.” Eu disse, “eu quero lá saber. Eu não vos mandei bater a ninguem.” [risos]

MM: [risos]

LVD: “Eu quero lá saber o que as pessoas dizem de mim, nem sei porque que voces estão a
ligar, não liguem também.” Então elas ralharam comigo porque eu não fui também lutar. [risos]

MM: [risos]...a defender o seu nome.

LVD: Nao fui e não fui.

MM: Mas como e que passou isso? Devia ter sido dificil de ouvir e ter as pessoas a chamarem
nomes.

LVD: Diziam a minha irmã, e a minha irma quando ouvisse, surrava-lhes. “A tua irma isso, e a
tua irma assado, a tua irma canta não sei que, não sei quantos” e elas surravam-lhes. E eu dizia
“porque que tu batestes?” Elas respondiam, “porque estava a falar mal de ti.” “Então deixa lhes
falar. Eu não quero saber.” Mas mesmo assim juntaram-se e foram bater uma outra. Depois eu
soube de que a surra era por falarem mal de mim. Depois ainda ralharam comigo, “ouve lá, nós
fomos bater fulana e beltrana e tu estavas aí muito bem sentada sem vires nos ajudar.” “Eu quero
lá saber se voces bateram. Eu não vos mandei bater a ninguem.” [risos]

MM: [risos]

LVD: “Façam como eu, eu quero lá saber que falem ou deixem de falár não tem importância.”

MM: Ya...Chegou a conhecer o grupo “Bota Fogo”?

LVD: Sim, ouvi falar...talvez tenha ido cantar algum dia lá. Era na Avenida Brasil.

MM: E esse seu ultimo disco, está a ser bem recebido? Está satisfeita?

LVD: Eu devo dizer que não estou satisfeita com o meu trabalho.

MM: Porque? Queria gravar mais musicas né?

LVD: Sim, sim, sim. E prontos, eu acho que não me deram tempo de dizer nada. Nem de eu fazer
o que queria. Eh, porque senão na verdade eu colocava...eu queria outras músicas de show.
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Porque eu fiz duas maquetes e apresentei as duas maquetes. Acontece que eles ouviram a
primeira maquete e ficaram satisfeitos com a primeira maquete e nem sequer se preocuparam
em ouvirem a outra. Mas normalmente fizemos as maquetes escolhemos as músicas e queremos
ver com a ajuda de outras pesssoas quaís são as melhores, não é? E assim que eu faço. Mas
acho que eles gostaram logo da primeira maquete, e tal está bem, está bem... eram aquelas, mas
não estavam lá todas que eu queria apresentar. Havia uma da mulher que eu não queria que se
colocasse...

[gravação acaba de repente]


