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E sta publicação, que te -
ve apenas três nú    me -
ros, con verteu-se num
mar co da luta ne gra ra-
dical e é uma das se-

mentes do movimento que resistiu
de 1911 até 1933, ano da instaura-
ção do Estado Novo.

A aparição deste jornal, a 9 de mar -
ço, aconteceu apenas cin co me ses
após a proclamação da Re pública.
Vivia-se uma atmosfera de entu-
siasmo e lutava-se nas escolas,
nas fá bricas e nas ruas por mais li-
berdades e direitos. Os partidos, os
sindicatos, a im prensa e os mais di -
versos movimentos sociais, no -
mea damente este movimento ne -
gro, envolviam-se ativamente nes-
tas mo bilizações. Lá fora, viviam-se
igual  men te tempos de es pe ran ça e
os poderes es tabelecidos eram
ques tionados; no en tanto, ao mes -
 mo tempo, as potências imperiais
desenvolviam uma cam panha
atroz à escala mundial pela con-
quista de territórios e de influ ência.
Poucos anos depois, seri am esca-
vadas as trincheiras da Grande
Guer ra na Europa, um con flito que
se es ten deu a Áfri ca, Ásia e ao
Oce ano Pacífico. Nela, milhões de

pessoas, en tre militares e civis,
tombaram em nome da afirmação
de projetos de cariz imperialista.

A Primeira República, que procla-
mava a igualdade e liberda de em
Portugal, defendia, contraditoria-
mente, um nacionalismo colonia-
lista. Procurava, si mul ta neamente,
distinguir-se do “fra cas so” da mo-
narquia perante o Ultimato inglês,
e afir mar um pro jeto de ascensão
económica com base na explora-
ção colonial. Sobre es ta contradi-
ção e suas consequências, en con-
tramos no jornal O Ne gro várias crí-
ticas. O republica nis mo reforçou as
campanhas militares de ocupação,
designadas eufemisticamente de
“pacificação”, que tinham sido ini-
ciadas pe la monarquia no rescaldo
da Conferência de Berlim. Estas
ex pe dições confrontaram-se com a
resistência dos povos africanos
que, numa luta com intensidades e
configurações di fe rentes, durou até
às independências.

Nesse período, no Atlântico Ne gro,
despontava também um con junto
de ativistas que abra çavam a cau sa
pan-africanista e que se estendia da
diás pora ao continente afri ca no.

Nos Estados Unidos da Amé rica,
onde, apesar da abolição da escra-
vatura, intensificava-se o regime
se gre gacionista de Jim Crow, reor -
ganizava-se um movimento pelos
direitos civis de onde iriam surgir fi-
guras como Booker T. Was hington,
W.E.B. Du Bois e Mar cus Garvey.

Este periódico, que celebra ago  ra
110 anos, será pioneiro num con-
junto de órgãos de imprensa lis-
boetas liderados por negros que
serão lançados nos anos se guin -
tes. Entre 1911 e 1933, surgiram A
Voz D’África, a Tri bu na D’Áfri ca, O
Eco D’Áfri ca, Portugal Novo, A No -

UMA SEMENTE DE UM 
MOVIMENTO NEGRO 

SILENCIADO
Em 1911 era lançado em Lisboa o jornal O Negro: Órgão dos Estudantes Negros. Este foi o primeiro periódico edi   -
tado de uma geração de ativistas que, durante 22 anos, organizou-se em torno do pan-africanismo, da lu ta con -
 tra o racismo e da reivindicação de direitos para os territórios colonizados. O jornal, que era dirigido por es tu  dantes
negros em Portugal, pretendia combater as «iniquidades, opressões e tiranias», apelava à cons tru ção de um par-
tido africano e exigia da República o fim da desigualdade racial. Reivindicavam uma Áfri ca que fosse «pro  priedade
social dos africanos» e não retalhada pelas nações e pessoas que a conquista ram, rou baram e escravizaram. 

Membros do III Congresso Pan-Africano, Lisboa, maio de 1923: (Sentados) Luiz
Alberto de Pinho, Manuel Herminio Paquete, W.E.B. Du Bois, José de Magalhães,
Pascoal Pires dos Santos, Lourenço Pires Amado. (De pé) Manuel Maria Ribeiro,
Angelino Costa, Sebastião N. d'Alva Teixeira, Augusto de Magalhães, Tomé
Agostinho das Neves, Manuel Afonso de Barros e Pascoal Betencourt. 
Fonte: Fundação Mário Soares e Maria Barroso/Arquivo Mário Pinto de Andrade

Terça-feira, 9 de março de 2021
Edição comemorativa do 110º aniversário

Por: Cristina Roldão, José Augusto Pereira e Pedro Varela



2

va Pátria, O Protesto Indígena, o
Correio de África, A Mo cida de Afri-
cana, a África Magazine e o jornal
Áfri ca. A maioria de les era porta-
voz de organizações que serão fun-
dadas du rante esses anos, co mo a
Associação dos Estudantes Ne-
gros, a Junta de Defesa dos Direi-
tos de África, a Liga Afri cana, o
Partido Nacional Africano, a Li ga
das Mulheres Africanas, o Grémio
Ké-Aflika na e o Mo vi  mento Nacio-
nalista Africano. 

Esta geração pretendia unir pes -
soas negras da “metrópole” e das
colónias. Exigia também mais au-
tonomia para os territórios africa-
nos e direitos para os seus po vos.
Propunha-se, por fim, lutar contra o
racismo, integrando ativamente o
movimento pan-africanista que
cres cia pelo mun do. A importância
internacional do que se passava
em Portugal levará W.E.B. Du Bois,
uma das figuras cimeiras do movi-
mento ne gro norte-americano da

épo ca, a reunir-se com a Liga Afri-
cana em 1923, no que ele cha mou
a sessão de Lisboa do III Con gres -
so Pan-africano. Dois anos antes,
já os dirigentes da Liga, José de
Magalhães e Nicolau dos Santos
Pinto, tinham sido delegados no II
Congresso Pan-africano em Paris
e Bruxelas.

De acordo com o que se sabe ho -
je, a maioria destes ativistas nas -
ceu, sobretudo, em São To mé e

Príncipe, mas também em Ango la,
Cabo Verde, Gui né-Bissau e Mo-
çambique. Che  garam à “metrópole”
ainda crian ças, na com pa nhia das
suas famílias, ou na condição de
estudantes, jovens trabalhadores
ou pro fissionais liberais. Tratava-
-se, em gran de me  dida, de pes-
soas provenientes de setores mé-
dios da população negra desses
territórios, e que, a contas com o
impacto da opres são colonial, se   -
riam, posteriormente, vítimas da di-
tadura militar e do sa la za rismo.
Entre estes ativistas, desta caram-
se figuras co mo o advo  gado João
de Castro, o mé di co-professor Jo -
sé de Magalhães, a pianista Geor-
gina Ri bas, o jornalista e escritor
Má rio Domingues, o médico Ayres
de Menezes e o jornalista Artur
Mon teiro de Cas tro. 

João de Castro e José de Maga-
lhães foram dirigentes centrais des -
ta geração, liderando jornais e
or ganizações de defesa dos direi-
tos dos negros e africanos. Fo ram
igualmente elei tos para a Câ mara
dos Deputados, respetivamente em
1918 pelo Partido Socialista Por -
tuguês e em 1922 pela Liga Afri-
cana, ambos pelo círculo elei toral
de São Tomé e Príncipe. Mui to pro -
vavelmen te, es tes foram os primei-
ros de puta dos negros em Portugal,
uma representatividade pa radoxal
num tempo em que o colonialismo
português se virava decididamente
para Áfri  ca. 

Destacou-se, do mesmo mo do,
Geor  gina Ribas, uma feminista ne -
gra e dirigente de or ganizações
como o Partido Na cional Africano,
a Liga das Mulheres Africanas ou o
Grémio Ké-Aflikana, sendo que
esta última se evidenciou na defesa
da cultura negra em Lisboa. 

Outra figura-chave deste movimen -
to foi Mário Domingues, um conhe-
cido escritor, redator do jor nal anar -
quista A Batalha e dirigente de pu-
blicações do mo vi mento negro de
então. Na déca da de 1920, será a
primeira voz em Portugal na defesa
da inde pen dência para as colónias.

Dos fundadores do jornal O Ne gro
avultam duas outras importantes
personalidades, Ay res de Menezes
e Artur Mon teiro de Cas tro. Ayres
de Menezes dirigiu organizações
deste movimento e tornou-se um
co nhe cido médico na sua terra na -
tal, São Tomé e Príncipe, dando ho -
je o nome ao principal hospital do
país. Tal co mo ele, Artur Mon teiro
de Castro, ir mão de João de Cas-
tro, nasceu neste ar quipélago e, ao
longo de vários anos, foi dirigente
de publi ca  ções do mo vi men to, es -
cre ven do igualmente pa ra A Bata-
lha.

Ainda pouco se sabe sobre as mu-

Ayres de Menezes (no centro) com Lázaro da Graça e Januário da Graça, Lisboa, 1918
Fonte: Fundação Mário Soares e Maria Barroso/Arquivo Mário Pinto de Andrade
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lheres ativistas desta geração. Pa -
ra além da já referida Georgina
Ribas, surgem figuras como Ma ria
Dias d’Alva Tei xeira, Maria Nazaré
Ascen so, Ursula Cardoso e Ange-
lina Praia. A maio ria pertenceu às
duas organizações encabeçadas
exclusivamente por mu lheres, a
Liga das Mulheres Afri canas e o
Grémio Ké-Aflika na. Permanece
ain da por escrever a história des -
tas mulheres ne gras.

Um jornal 
negro radical
O Negro foi a ferramenta de im -
 pren  sa da Associação dos Estu-
dantes Negros e da Liga Aca dé-
 mica Internacional dos Negros, no
entanto, quase na da se sabe so bre
essas organizações. O jornal teve
em Ay res de Menezes, Artur Mon-
teiro de Castro, Alberto José da
Costa, Pedro Gamboa e J. Cu nha
Lisboa as suas principais figuras.
Destes, aqueles de quem conhe-
cemos a biografia eram originários
de São Tomé e Príncipe. Estas
ilhas eram, na épo ca, a “jóia do im-
pério”, a partir das quais uma pe-
quena elite negra local, que seria
rapidamente esmagada pelo co -
lonialis mo, enviava alguns dos
seus filhos para estudar na “me tró -
pole”. 

A redação do jornal encontra va-se
no rés-do-chão do n.º 47 da Rua
Maria, perto da Aveni da Almirante
Reis. Distinguiu-se pela forte radi-
calidade das suas posições, influ -
enciada pe los ideais re pu bli canos,
pe los debates em torno do so -
cialis mo, pelo anticlericalismo e,
prin cipalmente, pela referência
cons  tan te à luta ne gra que des-
pontava em alguns lugares do
mundo, em particular nos EUA,
mas também no Brasil. Encontra-
mos, por exemplo, alu  sões à cha-
mada Revolta da Chibata (1910),
na qual mari nhei ros afro-brasilei-
ros, liderados por João Cândido, o
"Al mi rante Negro", se insurgem
con tra os maus-tratos racistas infli-
gidos na Marinha.

Dos vários jornais deste movi men -
to, este foi dos mais destemidos.
Sublinhem-se, a este propó  sito, as
palavras que inau  guram o primeiro
número acerca de um combate
contra uma «escravidão secular
dos negros», exigindo a libertação
de todas as formas de «tirania e
exploração». 

Nesse número, defendia-se, a par
disso, uma África que fosse «pro-
priedade social dos africanos e não
retalhada em proveito das nações
que a conquistaram e dos indiví-
duos que as colonizam, roubando
e escravizando os seus indíge-
nas». No seu últi mo número, de-

nunciavam, depois da celebração
do primeiro aniversário da Repú-
blica, as pro messas de li ber da de e
igual dade não cumpridas pelo novo
regime.

O percurso deste jornal não foi fá -
cil. No segundo número, a re dação
do jornal anunciava que tinha rece-
bido ameaças em cartas anónimas.
E, no terceiro número, alu de-se
àqueles que têm insultado O Ne -
gro, criticando-os veementemente
e declarando que o que move o jor-
nal não é o rancor, o ódio ou a vin-
gança, mas sim «um pensamento
de amor e de justiça» que pretende
emancipar os negros e todas as
pessoas. 

As denúncias das injustiças nos

territórios colonizados, principal-
mente em São Tomé e Prín cipe,
atravessam as páginas do jornal
com menções a fraudes em elei-
ções,  casos de pobreza extrema
e prisões por motivos políticos.
Surgem também várias notícias
sobre lutas operárias, greves e re-
voluções que se desenrolavam
pelo mun do. E, em dois números
di ferentes, é recomendada a lei -
tura de várias obras literárias do
dramaturgo marxista russo Máxi -
mo Gorki. Quanto às lideranças
afro-americanas, por mais do que
uma vez, é destacada a figura do
educador Booker T. Washington
que, naquela época, era o mais
proe minente líder do movi men to
negro dos EUA e de quem Du Bois
divergirá politicamente.

Antirracismo,
um combate 
urgente 110
anos depois 
A herança desta geração de ativis-
tas foi apagada da memória cole-
tiva portuguesa e têm sido es -
 cassos os esforços empreendidos
para trazer à ribalta o seu contri-
buto. Tal circunstância, a que não é
alheio o peso de 48 anos de dita-
dura salazarista, é reflexo de um ra-
cismo profundamente enraizado na
so ciedade. É por isso que, mais de
um século depois, não nos deixa-
mos surpreender pela atualidade
das reivindicações pre sentes no jor-
nal O Negro. 

Georgina Ribas
Fonte: Africa Magazine, 1932
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Os questionamentos suscitados
nas páginas deste periódico quanto
ao modelo colonial seguido pelo
novo regime republicano evoluem,
após a II Guerra Mundial, para uma
recusa frontal de todas as formas
de dominação colonial. Nesse com-
bate pela independência de Ango -
la, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo -
 çambique e São Tomé e Príncipe,
esteve envolvida aquela a quem
Mário Pin to de Andrade apelidou de
“ge ração Cabral”. Es tes dirigentes
nacionalistas conduziram uma luta
armada vitoriosa, conquistando a
independência dos po vos africanos
e estando na gé nese da Revolução
dos Cravos, que ditou o derrube do
fas cismo. 

O 25 de Abril de 1974 trouxe con-
sigo promessas de democracia e
igualdade: “Democratizar, Descolo-
nizar, De senvolver”. No entanto,
mais de 45 anos depois, este le ma
continua por cumprir quando fala-
mos da comunidade negra e ainda
persiste o racismo estrutural e de
Estado. Infelizmente, ainda hoje, é
preciso descolonizar a sociedade
portuguesa.

Nestas últimas décadas, floresce-
ram associações de bair ro, de imi-
grantes e antirracistas que se cons -
  tituíram como herdeiras do movi-

mento negro pan-africanista das
primeiras décadas do século XX. E,
nos dias de hoje, uma nova gera-
ção de negras e negros luta contra
a discriminação, o racismo de Es-
tado e pelos direitos das mulheres
negras. Algumas das exigências
centrais prendem-se com o fim da
brutalidade policial e do “cerco aos
bairros”; a luta contra a discrimina-
ção no acesso à nacionalidade e à
arena política; a exigência do direito
à habitação con digna e à igualdade
no trabalho e na educação; o direito
à memória; e o reconhecimento da
existência do ra  cis mo institucional
através da recolha de dados étnico-
raciais e de medidas de ação afir-
mativa. Esta geração tem cons -
truído coletivos po líticos, ór gãos de
comunicação social, e tem forjado
po  derosas formas de expressão ar-
tística. Todas estas manifestações
dão conta da diversidade de um
movimento ne gro que, em várias
ocasiões, tem saído às ruas para
denunciar a violência racista de que
tem sido alvo constante. O grito
“Vidas Negras Importam” tem ecoa -
do em Portugal, assim como nos
Estados Unidos e um pouco por
todo o mundo, com um vigor que
chega a desafiar o quadro de pan-
demia por que passamos.

Da mesma forma que O Negro nos
lembrava que a Primeira República
fora proclamada pa ra pôr fim aos
privilégios entre os cidadãos, sem
diferenças de origens e raças, rei -
vindican do que os novos governan-
tes republicanos fossem fiéis a tais
propósitos, esta nova geração de
ativistas luta para que as promes-
sas da democracia se traduzam em
igualdade, justiça e dignidade para
as comunidades racializadas. 

Trazer para o presente este jornal
e revelar a importância do movi -
men to que ele despoletou é ferra-
menta imprescindível para ques -
 tionar o si lenciamen to constante a
que os afrodescendentes são vota-
dos. É tam bém homenagear e dar
con ti nuidade ao trabalho de Mário

Pinto de Andrade que, no livro As
Origens do Nacionalismo Africano,
nos deixou pistas preciosas para
que as gerações seguintes pudes-
sem lem brar, ao mesmo tempo, a
sua presença multissecular em so -
lo português e a resistência histó-
rica de que são her dei ros. 

Assim sendo, reeditar O Ne gro, 110
anos depois, não se resume a uma
mera comemoração de uma efe-
méride. Cons titui o exercício do di-
reito à memória que é, acima de
tudo, um instrumento de combate
antirracista na atualidade.
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Uma publicação FALAS AFRIKANAS 

José de Magalhães na sessão de 
Lisboa do III Congresso Pan-Africano,
maio de 1923.
Fonte: Fundação Mário Soares e Maria
Barroso/Arquivo Mário Pinto de Andrade

João de Castro
Fonte: A Voz D’Africa, 1926


























