
                     UNIVERSISADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – FLORIANOPOLIS, BRASIL 

NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DA PROFESSORA AMÉLIA MINGAS 

Nós, pesquisadores do Projeto kadila, vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina 

manifestamos o nosso profundo pesar pelo falecimento da professora Amélia Mingas, uma 

pessoa de inestimável valor para a ciência e a cultura angolana. Trata-se de uma perda 

inestimável, que deixará uma enorme lacuna no atual quadro dos intelectuais do continente 

africano. 

A professora Amélia nos brindou com a sua presença no Projeto Kadila, a convite do professor 

Samuel Aço. Foi após o falecimento do professor que ela, com grande responsabilidade, 

assumiu, enquanto Decana da Faculdade de Letras da UAN, a coordenação do projeto e do 

Convênio entre as nossas universidades.  

Sua gestão permitiu que o projeto prosseguisse e, mais do que isso, ela esteve à frente de todas 

as iniciativas que foram decisivas para o êxito do mesmo.  

A profa. Amélia demonstrou interesse na qualificação científica dos estudantes e professores da 

UAN, no desenvolvimento da pesquisa e defendeu com grande interesse o legado do professor 

Samuel Aço e a importância dos trabalhos científicos no Deserto do Namibe. Ela esteve à frente 

do Centro de Estudos do Deserto, de sua criação e continuidade. Neste contexto, recebeu as 

missões de cientistas do Brasil com distinção e capacidade de liderança, ciente da importância 

deste intercambio para o desenvolvimento científico dos dois países. 

Ao longo de nossos encontros vislumbramos tratar-se, sem dúvida, de uma cientista que 

dedicou seus estudos às línguas de Angola com grande competência e responsabilidade com a 

história, a memória e os conhecimentos linguísticos tradicionais. 

Sua simpatia e delicadeza nos cativou desde a primeira hora.  Ela demonstrou ser uma figura 

humana de grande valor pois, além de sua alegria de espírito, demonstrava grande força e 

capacidade de gestão nos assuntos universitários mais difíceis e, mesmo perante as maiores 

dificuldades sempre manifestou otimismo e seu apoio à continuidade de nossos projetos. 

Professora Amélia Mingas foi uma grande guerreira e é desse lugar que ela permanecerá em 

nossos afetos e memória. Sua presença sempre será lembrada e esperamos, dessa forma, nos 

unir aos colegas e alunos que a admiravam. Desejamos, também, a seus familiares, o nosso 

abraço fraterno de grande pesar. 

 

                                                                                             Florianópolis, Santa Catarina 13/08/2019 

 

Profa.Dra. Ilka Boaventura Leite (coordenadora) 

Apoiam esta nota: 

-Prof. Dr. Nazareno José de Campos (Geociências) 

-Prof.Dra. Cristine Gorski Severo (Linguistica) 

-Prof. M. Nsimba José José (Literatura) 

-Os alunos e alunas do Projeto kadila/UFSC                                                                                                                                                            


