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Edição comemorativa do 110º aniversário

UMA SEMENTE DE UM

MOVIMENTO NEGRO
SILENCIADO
Por: Cristina Roldão, José Augusto Pereira e Pedro Varela

Em 1911 era lançado em Lisboa o jornal O Negro: Órgão dos Estudantes Negros. Este foi o primeiro periódico editado de uma geração de ativistas que, durante 22 anos, organizou-se em torno do pan-africanismo, da luta contra o racismo e da reivindicação de direitos para os territórios colonizados. O jornal, que era dirigido por estudantes
negros em Portugal, pretendia combater as «iniquidades, opressões e tiranias», apelava à construção de um partido africano e exigia da República o fim da desigualdade racial. Reivindicavam uma África que fosse «propriedade
social dos africanos» e não retalhada pelas nações e pessoas que a conquistaram, roubaram e escravizaram.
sta publicação, que teve apenas três números, converteu-se num
marco da luta negra radical e é uma das sementes do movimento que resistiu
de 1911 até 1933, ano da instauração do Estado Novo.

E

A aparição deste jornal, a 9 de março, aconteceu apenas cinco meses
após a proclamação da República.
Vivia-se uma atmosfera de entusiasmo e lutava-se nas escolas,
nas fábricas e nas ruas por mais liberdades e direitos. Os partidos, os
sindicatos, a imprensa e os mais diversos movimentos sociais, nomeadamente este movimento negro, envolviam-se ativamente nestas mobilizações. Lá fora, viviam-se
igualmente tempos de esperança e
os poderes estabelecidos eram
questionados; no entanto, ao mesmo tempo, as potências imperiais
desenvolviam uma campanha
atroz à escala mundial pela conquista de territórios e de influência.
Poucos anos depois, seriam escavadas as trincheiras da Grande
Guerra na Europa, um conflito que
se estendeu a África, Ásia e ao
Oceano Pacífico. Nela, milhões de

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

Nos Estados Unidos da América,
onde, apesar da abolição da escravatura, intensificava-se o regime
segregacionista de Jim Crow, reorganizava-se um movimento pelos
direitos civis de onde iriam surgir figuras como Booker T. Washington,
W.E.B. Du Bois e Marcus Garvey.

Nesse período, no Atlântico Negro,
despontava também um conjunto
de ativistas que abraçavam a causa
pan-africanista e que se estendia da
diáspora ao continente africano.

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

A Primeira República, que proclamava a igualdade e liberdade em
Portugal, defendia, contraditoriamente, um nacionalismo colonialista. Procurava, simultaneamente,
distinguir-se do “fracasso” da monarquia perante o Ultimato inglês,
e afirmar um projeto de ascensão
económica com base na exploração colonial. Sobre esta contradição e suas consequências, encontramos no jornal O Negro várias críticas. O republicanismo reforçou as
campanhas militares de ocupação,
designadas eufemisticamente de
“pacificação”, que tinham sido iniciadas pela monarquia no rescaldo
da Conferência de Berlim. Estas
expedições confrontaram-se com a
resistência dos povos africanos
que, numa luta com intensidades e
configurações diferentes, durou até
às independências.

Este periódico, que celebra agora
110 anos, será pioneiro num conjunto de órgãos de imprensa lisboetas liderados por negros que
serão lançados nos anos seguintes. Entre 1911 e 1933, surgiram A
Voz D’África, a Tribuna D’África, O
Eco D’África, Portugal Novo, A No-
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Príncipe, mas também em Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Chegaram à “metrópole”
ainda crianças, na companhia das
suas famílias, ou na condição de
estudantes, jovens trabalhadores
ou profissionais liberais. Tratava-se, em grande medida, de pessoas provenientes de setores médios da população negra desses
territórios, e que, a contas com o
impacto da opressão colonial, seriam, posteriormente, vítimas da ditadura militar e do salazarismo.
Entre estes ativistas, destacaramse figuras como o advogado João
de Castro, o médico-professor José de Magalhães, a pianista Georgina Ribas, o jornalista e escritor
Mário Domingues, o médico Ayres
de Menezes e o jornalista Artur
Monteiro de Castro.

João de Castro e José de Magalhães foram dirigentes centrais desta geração, liderando jornais e
organizações de defesa dos direitos dos negros e africanos. Foram
igualmente eleitos para a Câmara
dos Deputados, respetivamente em
1918 pelo Partido Socialista Português e em 1922 pela Liga Africana, ambos pelo círculo eleitoral
de São Tomé e Príncipe. Muito provavelmente, estes foram os primeiros deputados negros em Portugal,
uma representatividade paradoxal
num tempo em que o colonialismo
português se virava decididamente
para África.

Destacou-se, do mesmo modo,
Georgina Ribas, uma feminista negra e dirigente de organizações
como o Partido Nacional 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 movimento foi Mário Domingues, um conhecido escritor, redator do jornal anarquista A Batalha e dirigente de publicações do movimento negro de
então. Na década de 1920, será a
primeira voz em Portugal na defesa
da independência para as colónias.

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

va Pátria, O Protesto Indígena, o
Correio de África, A Mocidade Africana, a África Magazine e o jornal
África. A maioria deles era portavoz de organizações que serão fundadas durante esses anos, como a
Associação dos Estudantes Negros, a Junta de Defesa dos Direitos de África, a Liga Africana, o
Partido Nacional Africano, a Liga
das Mulheres Africanas, o Grémio
Ké-Aflikana e o Movimento Nacionalista Africano.
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Esta geração pretendia unir pessoas negras da “metrópole” e das
colónias. Exigia também mais autonomia para os territórios africanos e direitos para os seus povos.
Propunha-se, por fim, lutar contra o
racismo, integrando ativamente o
movimento pan-africanista que
crescia pelo mundo. A importância
internacional do que se passava
em Portugal levará W.E.B. Du Bois,
uma das figuras cimeiras do movimento negro norte-americano da

época, a reunir-se com a Liga Africana em 1923, no que ele chamou
a sessão de Lisboa do III Congresso 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 hoje, a maioria destes ativistas nasceu, sobretudo, em São Tomé e

Dos fundadores do jornal O Negro
avultam duas outras importantes
personalidades, Ayres de Menezes
e Artur Monteiro de Castro. Ayres
de Menezes dirigiu organizações
deste movimento e tornou-se um
conhecido médico na sua terra natal, São Tomé e Príncipe, dando hoje o nome ao principal hospital do
país. Tal como ele, Artur Monteiro
de Castro, irmão de João de Castro, nasceu neste arquipélago e, ao
longo de vários anos, foi dirigente
de publicações do movimento, escrevendo igualmente para A Batalha.

Ainda pouco se sabe sobre as mu-

lheres ativistas desta geração. Para além da já referida Georgina
Ribas, surgem figuras como Maria
Dias d’Alva Teixeira, Maria Nazaré
Ascenso, Ursula Cardoso e Angelina Praia. A maioria pertenceu às
duas organizações encabeçadas
exclusivamente por mulheres, a
Liga das Mulheres Africanas e o
Grémio Ké-Aflikana. Permanece
ainda por escrever a história destas mulheres negras.

Um jornal
negro radical

O Negro foi a ferramenta de imprensa da Associação dos Estudantes Negros e da Liga Académica Internacional dos Negros, no
entanto, quase nada se sabe sobre
essas organizações. O jornal teve
em Ayres de Menezes, Artur Monteiro de Castro, Alberto José da
Costa, Pedro Gamboa e J. Cunha
Lisboa as suas principais figuras.
Destes, aqueles de quem conhecemos a biografia eram originários
de São Tomé e Príncipe. Estas
ilhas eram, na época, a “jóia do império”, a partir das quais uma pequena elite negra local, que seria
rapidamente esmagada pelo colonialismo, enviava alguns dos
seus filhos para estudar na “metrópole”.

A redação do jornal encontrava-se
no rés-do-chão do n.º 47 da Rua
Maria, perto da Avenida Almirante
Reis. Distinguiu-se pela forte radicalidade das suas posições, influenciada pelos ideais republicanos,
pelos debates em torno do socialismo, pelo anticlericalismo e,
principalmente, pela referência
constante à luta negra que despontava em alguns lugares do
mundo, em particular nos EUA,
mas também no Brasil. Encontramos, por exemplo, alusões à chamada Revolta da Chibata (1910),
na qual marinheiros afro-brasileiros, liderados por João Cândido, o
"Almirante Negro", se insurgem
contra os maus-tratos racistas infligidos na Marinha.

Dos vários jornais deste movimento, este foi dos mais destemidos.
Sublinhem-se, a este propósito, as
palavras que inauguram 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 «propriedade social dos africanos e não
retalhada em proveito das nações
que a conquistaram e dos indivíduos que as colonizam, roubando
e escravizando os seus indígenas». No seu último número, de-

Georgina Ribas
Fonte: Africa Magazine, 1932

nunciavam, depois da celebração
do primeiro aniversário da República, as promessas de liberdade e
igualdade não cumpridas pelo novo
regime.

O percurso deste jornal não foi fácil. No segundo número, a redação
do jornal anunciava que tinha recebido ameaças em cartas anónimas.
E, no terceiro número, alude-se
àqueles que têm insultado O Negro, criticando-os veementemente
e declarando que o que move o jornal não é o rancor, o ódio ou a vingança, 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, principalmente em São Tomé e Príncipe,
atravessam as páginas do jornal
com menções a fraudes em eleições, casos de pobreza extrema
e prisões por motivos políticos.
Surgem também várias notícias
sobre lutas operárias, greves e revoluções que se desenrolavam
pelo mundo. E, em dois números
diferentes, é recomendada a leitura de várias obras literárias do
dramaturgo marxista russo Máximo 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
proeminente líder do movimento
negro dos EUA e de quem Du Bois
divergirá politicamente.

Antirracismo,
um combate
urgente 110
anos depois

A herança desta geração de ativistas foi apagada da memória coletiva portuguesa e têm sido escassos os esforços empreendidos
para trazer à ribalta o seu contributo. Tal circunstância, a que não é
alheio o peso de 48 anos de ditadura salazarista, é reflexo de um racismo profundamente enraizado na
sociedade. É por isso que, mais de
um século depois, não nos deixamos surpreender pela atualidade
das reivindicações presentes no jornal O Negro.

3

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

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 combate pela independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe,
esteve envolvida aquela a quem
Mário Pinto de Andrade apelidou de
“geração Cabral”. Estes dirigentes
nacionalistas conduziram uma luta
armada vitoriosa, conquistando a
independência dos povos africanos
e estando na génese da Revolução
dos Cravos, que ditou o derrube do
fascismo.

O 25 de Abril de 1974 trouxe consigo promessas de democracia e
igualdade: “Democratizar, Descolonizar, Desenvolver”. No entanto,
mais de 45 anos depois, este lema
continua por cumprir quando falamos da comunidade negra e ainda
persiste o racismo estrutural e de
Estado. Infelizmente, ainda hoje, é
preciso descolonizar a sociedade
portuguesa.

Nestas últimas décadas, floresceram associações de bairro, de imigrantes e antirracistas que se constituíram como herdeiras do movi-

mento negro pan-africanista das
primeiras décadas do século XX. E,
nos dias de hoje, uma nova geração de negras e negros luta contra
a discriminação, o racismo de Estado 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 discriminação no acesso à nacionalidade e à
arena política; a exigência do direito
à habitação condigna e à igualdade
no trabalho e na educação; o direito
à memória; e o reconhecimento da
existência do racismo institucional
através da recolha de dados étnicoraciais e de medidas de ação afirmativa. Esta geração tem construído coletivos políticos, órgãos de
comunicação social, e tem forjado
poderosas formas de expressão artística. Todas estas manifestações
dão conta da diversidade de um
movimento negro 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 ecoado em Portugal, assim como nos
Estados Unidos e um pouco por
todo o mundo, com um vigor que
chega a desafiar o quadro de pandemia por que passamos.

Da mesma forma que O Negro nos
lembrava que a Primeira República
fora proclamada para pôr fim aos
privilégios entre os cidadãos, sem
diferenças de origens e raças, reivindicando que os novos governantes republicanos fossem fiéis a tais
propósitos, esta nova geração de
ativistas luta para que as promessas da democracia se traduzam em
igualdade, justiça e dignidade para
as comunidades racializadas.

Trazer para o presente este jornal
e revelar a importância do movimento que ele despoletou é ferramenta imprescindível para questionar o silenciamento constante a
que os afrodescendentes são votados. É também homenagear e dar
continuidade ao trabalho de Mário

João de Castro

Fonte: A Voz D’Africa, 1926

Pinto de Andrade que, no livro As
Origens do Nacionalismo Africano,
nos deixou pistas preciosas para
que as gerações seguintes pudessem lembrar, ao mesmo tempo, a
sua presença multissecular em solo português e a resistência histórica de que são herdeiros.

Assim sendo, reeditar O Negro, 110
anos depois, não se resume a uma
mera comemoração de uma efeméride. Constitui o exercício do direito à memória que é, acima de
tudo, um instrumento de combate
antirracista na atualidade.
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