
PRESENTES! Africanos e Afrodescendentes no Porto 
de José Sérgio

Presentes! Africanos e Afrodescendentes no Porto é um primeiro esforço 
para fixar um retrato colectivo, certamente incompleto e aberto a actua-
lizações, de uma comunidade em acelerado crescimento na cidade mas 
cuja inscrição no espaço público permanece deficitária. E é também um 
esforço para que, confrontado com este seu talvez inesperado espelho, o 
Porto possa reconhecer-se - e festejar-se! - como uma cidade não exclu-
sivamente branca. 
Maioritariamente encontradas ao acaso, em deambulações aleatórias pela 
cidade, as 40 pessoas que aqui aparecem fotografadas - algumas recém-
-chegadas, outras aqui nascidas; algumas de passagem, outras profunda-
mente enraizadas - materializam uma comunidade cuja presença física e 
simbólica foi, até ao momento, pouco documentada, ou mesmo generica-
mente ignorada. Eu próprio um membro desta multidão, junto-me a elas 
nesta instalação que pode ser vista como uma manifestação, uma vigília, 
uma festa, ou apenas como uma assembleia de afroeuropeus, afroportu-
gueses, afroportuenses - sem hífen - na cidade a que chamam casa.

Nota biográfica

José Sérgio nasceu em Maputo, Moçambique, em 1970. Iniciou-se na fotografa ainda na 
adolescência, na associação cultural Casa Velha, e completou a sua aprendizagem no 
Centro de Documentação e Formação Fotográfica. Integrou a equipa de fotografia do Ins-
tituto Nacional de Desenvolvimento de Educação de 1989 a 1994 e foi, paralelamente, 
fotojornalista do Jornal de Notícias e do Desafio. Em 1998, juntou-se à organização Mé-
dicos Sem Fronteiras, para a qual supervisionou diversos projetos de saúde e saneamento 
e assegurou a cobertura fotográfica do Programa Cólera. Já em Portugal, foi fotógrafo dos 
semanários Blitz (2000-2006) e Sol (2006-2015). Vive no Porto e trabalha actual-
mente como freelancer. Sucedendo a A viagem que Guerra Junqueiro nunca fez, esta é 
a sua segunda exposição individual.
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