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Resumo 

 

A pesquisa sobre a imprensa das colônias de expressão portuguesa, realizada pelo 

Prof. Dr. Antonio Hohlfeldt, promove o estudo sobre a criação das primeiras publicações 

jornalísticas, suas características, o desenvolvimento e momento histórico em que os 

periódicos oficiais e independentes surgiram, especificamente em Angola, Cabo Verde, Goa e 

Moçambique, atuais nações que, desde o século XV até os anos 1974/1975 estiveram sob a 

autoridade portuguesa.  

Portugal era país metrópole, e tinha suas notícias impressas desde 1626 

(HOHLFELDT,2009). O Brasil, sua maior colônia, teve a independência conquistada quase 

um século antes, se comparado aos quatro atuais países. O Brasil já possuía imprensa 

jornalística desde junho de 1808, com o Correio Brasiliense, apesar de editado em Londres. 

Pouco tempo depois, em setembro de 1808, surgia a Gazeta do Rio de Janeiro, editado na 

então capital do império português. 

             Certamente as colônias tiveram um grande atraso na produção impressa, se 

comparado a Portugal. Angola, por exemplo, teve seu primeiro diário oficial apenas em 1845, 

com a edição do Boletim do Governo Geral da Província de Angola. Quanto a Moçambique, 

começou apenas em 1854. Goa, na Índia, que recebera a imprensa ainda no século XVI, após 

1750, com a expulsão dos jesuítas, pelo Marquês do Pombal, só vai produzir impressos a 

partir de 1821. E Cabo verde passou a conhecer a imprensa a partir de 1842. 

Vários pesquisadores classificam em três etapas a história do jornalismo das colônias 

africanas, assim como o faz Lopo a respeito da comunicação em Angola (TENGARRINHA, 

1989). O primeiro período iniciou com o Boletim Official, em 13 de setembro de 1845, época 

da imprensa oficial. O segundo período marca a criação de um jornal mais autônomo, A 
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civilização da África Portuguesa, na cidade de Luanda, em 1866; e o terceiro período é 

caracterizado por um padrão mais profissional, a partir de 1923, também em Luanda, com o 

jornal A Província de Angola, fundado por Adolfo Pina. Lopo acredita que esses três períodos 

satisfazem a sistematização da evolução jornalística durante a possessão portuguesa. Por outro 

lado, Hohlfeldt (2009) defende que é necessária uma quarta etapa, posterior aos 

acontecimentos do 25 de abril de 1974, que se desdobraram e se concretizaram em projetos 

independentistas das colônias, com conseqüências mais do que evidentes. 
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