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Prémios Gazeta 2011
O Júri dos Prémios Gazeta, reunido no Clube de
Jornalistas, no passado dia 28 de Junho, sublinha o
crescente interesse, já revelado no ano transacto, no
seio da classe, pelos mais antigos e prestigiados
galardões atribuídos aos jornalistas em Portugal e que
têm o patrocínio exclusivo da CAIXA GERAL DE
DEPÓSITOS.

análise

IMprenSa
circulações em queda
Por ana Jorge
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sob o olhar da História
Por Francisco Pinheiro

debaTe no porTo
narrativas sobre crónica, fotografia, televisão
e ciberjornalismo
Por maria José Brites

entrevista
MárIo FIgUeIredo 
«a rádio pública está a perder afectos»
Por Helena de sousa Freitas

Fernando MoraIS
«pra buscar a informação o neguinho tem
que sujar o sapato»
Por maria da Paz trefaut

rePortaGem
eSTrada da revolUção
pelas terras da  primavera árabe
Por ana Jorge

Jornal

[44] livros Por silas oliveira, Daniel Cardoso e Carla Baptista

[49] prémio Halcon
[50] livro de Terry gould Por Patrícia Fonseca

[52] Sites Por mário rui Cardoso

memória
Fialho de oliveira, nos anos 50 e 60 
Por Fernando Correia e Carla Baptista

CróniCa
Por alexandre soares
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JJ – Jornalismo e Jornalistas

A única revista portuguesa
editada por jornalistas
exclusivamente dedicada ao
jornalismo

Indispensável para estudantes,
professores, investigadores e
todos os que se interessam pelo
jornalismo em Portugal e no
mundo

Pretende ter um acesso fácil e seguro à JJ?

Assine a nossa revista, recebendo em sua casa, regularmente, 
os quatro números que editamos por ano,
num total de 256 páginas, por apenas 10 euros,
bastando enviar-nos os elementos constantes
do cupão junto 

Dossiês l análises l entrevistas l notícias l recensões

l crónicas l comentários l memórias

Imprensa l Rádio l Televisão l Jornalismo digital

l Fotojornalismo l Cartoon 

Ao longo de mais de dez anos, a  JJ tem-se afirmado, quer nas
salas de redacção quer nas universidades, como uma
ferramenta fundamental para todos os que pretendem estar
informados sobre a reflexão e o debate que, no país e no
estrangeiro, se vão fazendo sobre o jornalismo e os jornalistas.

Assine a JJ

Uma edição do

Clube de Jornalistas

Rua das Trinas, 127 r/c 1200 857
Lisboa
Telef. 213965774
e-mail: cj@clubedejornalistas.pt
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O
Júri dos Prémios
Gazeta, reunido no
Clube de Jornalistas,
no passado dia 28 de
Junho, sublinha o

crescente interesse, já revelado no
ano transacto, no seio da classe,
pelos mais antigos e prestigiados
galardões atribuídos aos jornalistas
em Portugal e que têm o patrocínio
exclusivo da CAIXA GERAL DE
DEPÓSITOS.

Os membros do Júri analisaram,
desde Abril, mais de uma centena de
trabalhos no conjunto das diversas
modalidades a concurso. A reunião
final ditou os seguintes resultados:

PrémiO Gazeta revelaçãO

atribuído a Alexandre Soares pelo
trabalho “O Beijo do Marinheiro
Português”, publicado na Notícias

Sábado DN e onde, a par da história
singular e bem contada de uma foto
envolvendo um militar norte-ameri-
cano de origem portuguesa, se fala
da pouco conhecida participação dos
emigrantes lusos que combateram na
II Guerra Mundial.

PrémiO Gazeta de FOtOGraFia

atribuído a Jorge Simão pela
reportagem “Revolução no Cairo”,
publicada na revista Única, um
conjunto notável de imagens que
ilustram bem a intensidade e
dramatismo da revolta popular na
capital egípcia.

PrémiO Gazeta de rádiO

atribuído a José Manuel Rosendo
pelas reportagens “Tahia Líbia” e
“Descobrir a Liberdade”,
transmitidas pela Antena Um. O Júri
assinalou a qualidade, densidade
informativa e estilo sóbrio e
competente do jornalista da Rádio
pública.

PrémiO Gazeta de televisãO

atribuído, ex aequo, a Amélia Moura
Ramos e Miriam Alves,
respectivamente, pelos trabalhos “O
Volfrâmio Nazi” e “Quem Semeia
Vento ”transmitidos pela SIC. O
primeiro evoca, com imagens e
informação inéditas, a ascensão e
queda - doenças, miséria e abandono
- de duas aldeias de Arouca, onde
ingleses e alemães, exploraram, em
minas vizinhas, em plena 2ª Guerra
Mundial, o minério cobiçado pelos
respectivos exércitos. O trabalho de
Miriam Alves mostra, por sua vez, de
forma expressiva e bem
documentada, como a desactivação
de 500 mil hectares de terrenos
agrícolas na sequência da adesão à
CEE, tornou Portugal um país
altamente dependente em termos
alimentares, tendo gasto, em 2010,
mas de sete mil milhões de euros em
alimentos importados.
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PrémiO Gazeta de imPrensa

atribuído a Paulo Moura pelo
conjunto de reportagens “Diário da
Primavera Árabe” realizadas no
Egipto e na Líbia e publicadas no
Público e na revista Pública, entre
Fevereiro e Setembro de 2011.

O PrémiO Gazeta de imPrensa

reGiOnal, atribuído pela Direcção
do CJ, coube, em 2011, ao Jornal de

Barcelos. Dirigido por Paulo Jorge
Vila, este semanário, com mais de
seis décadas de existência, é mais um
bom exemplo de uma imprensa
regional de qualidade, com uma
informação rica e plural, atenta às
realidades locais, mas sem esquecer
os grandes temas nacionais.

O PrémiO Gazeta multimédia

não foi atribuído. O Júri considerou
que nenhum dos trabalhos
apresentados merecia a distinção.

Finalmente, o Júri deliberou atribuir
o Gazeta de méritO a Fialho de
Oliveira (Santiago do Escoural,
1933), um dos mais antigos
jornalistas nacionais, carteira
profissional nº 31, com uma longa
carreira na Imprensa – Diário da

Manhã, Diário Ilustrado, Diário de

Notícias, A Capital, A Tarde e revista
Mais -  e na TV (RTP). Respeitado na
classe pelo seu carácter solidário, de
invulgar dedicação às grandes causas
dos jornalistas, Fialho de Oliveira
teve uma papel destacado na
organização do I Congresso dos
Jornalistas Portugueses como
membro do Secretariado Executivo;
foi fundador e presidente (1986/88)
do Clube de Jornalistas e presidiu,
durante vários mandatos, nos anos
90 e na actual década, à Direcção e
Assembleia Geral da Casa de
Imprensa.

Composição do Júri: Eugénio Alves
(CJ), Daniel Ricardo (CJ), Elizabete
Caramelo (docente universitária),
Eva Henningsen (Associação de
Imprensa Estrangeira em Portugal),
Fernando Cascais (docente
universitário), Fernanda Bizarro
(free-lancer), Fernando Correia
(jornalista e docente universitário),
Jorge Leitão Ramos (crítico de
cinema e televisão), José Rebelo
(docente universitário) e José
Manuel Paquete de Oliveira
(sociólogo e docente universitário).
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Gazeta de méritO 2011

Fialho de Oliveira

Fialho de Oliveira (Santiago do
Escoural, 1933) iniciou a carreira
profissional aos 23 anos, na
Imprensa escrita, com passagens
pelas Redacções de vários jornais,
matutinos e vespertinos – entre
outros, Diário da Manhã, Diário

Ilustrado, Diário de Notícias, A Capital,

Mundo Português (Rio de Janeiro), A
Tarde - e a revista Mais, quer como
redactor quer em cargos de chefia e
direcção, além da colaboração em
jornais de Luanda, Beira, Lourenço
Marques, Macau e Rio de Janeiro.
Na RTP, começou a colaborar em
1957, tornou-se redactor em 1960 e,
depois de Abril de 1974, exerceu
diversos cargos, desde Director-
Coordenador de Informação (1980 e
1983-84), a assessor e consultor da
Administração, fundador do Museu
do Museu da RTP (1987), Director do
Centro de Documentação e Gestor
da RTP África (2000-2001).
Foi também colaborador do Rádio
Clube Português, da Emissora
Nacional e co-autor  (Carlos Cruz, A.
Rollo Duarte e António Macedo) do
programa “Duplex” da Rádio
Comercial. Ainda no âmbito dos
media, exerceu diversos cargos de
administração, nomeadamente na
ANOP (1980-82) e na TV Guia
Editora (1989-1998).
Fialho de Oliveira teve, entretanto,
um papel destacado nas

organizações da classe, granjeando
respeito e estima dos seus pares pelo
carácter solidário, de invulgar
dedicação às grandes causas dos
jornalistas. Teve, enquanto membro
do Secretariado Executivo, um
contributo decisivo na organização
do I Congresso dos Jornalistas
Portugueses (1983); foi presidente da
Direcção e da Assembleia Geral do
Clube de Jornalistas (1986/1992); foi,
igualmente, presidente da AG
(1991/1999) e do Conselho de
Administração da Casa da Imprensa
(2003/2008).
1999).

Gazeta de imPrensa

Paulo Moura

Paulo Moura é repórter do jornal
Público e ensina Reportagem e
Jornalismo Literário na ESCS de
Lisboa. Foi correspondente nos
Estados Unidos, editor da revista
Pública e realizou reportagens no
Afeganistão, Albânia, Angola,
Caxemira, Chechénia, Congo,
Egipto, Grécia,  Iraque, Kosovo,
Líbia, Mauritânia, México, Rússia e
Sudão.  É autor de uma crónica
semanal  no Público, desde 2006.
Foram-lhe atribuídos vários prémios
de jornalismo portugueses e
internacionais:
- Grande Prémio de Reportagem da
Fundação Luso-Americana para o

Desenvolvimento (FLAD) (1994)
- Grande Prémio de Reportagem
Escrita do Clube português de
Imprensa com um conjunto de
reportagens sobre a Rússia e a
guerra da Tchetchénia (1996)
- Grande Prémio de Reportagem
Escrita do Clube Português de
Imprensa com a reportagem “O
Segredo do País dos Mouros”, sobre
a escravatura na Mauritânia (1998)
- Prémio de Jornalismo “O Futuro da
Europa”, atribuído pela Comissão
Europeia, com o conjunto de
reportagens “As Novas Fronteiras da
Europa”, realizadas na Jugoslávia,
Bulgária, Roménia, Polónia, Hungria
e Ucrânia. (2001)
- Grande Prémio de Reportagem
Escrita do Clube Português de
Imprensa com a reportagem “O
Segredo da Cartuxa (2001)
- Grande Prémio Imigração e
Minorias Étnicas: Jornalismo pela
Tolerância, do Alto Comissariado
para a Imigração e Minorias Étnicas
(2003)
- Primeiro Prémio “Jornalismo

Contra a Indiferença” da Fundação
AMI – Assistência    Médica
Internacional (2005)
Internacionais: Finalista do Lettre
Ulysses Award for the Art of
Reportage, Berlim (2004).
Segundo Prémio Lorenzo Natali For
Journalism, da Comissão Europeia,
Bruxelas (2004)
Publicou na Harper’s Magazine,
New York Times, Courrier
Internacional, Neon, Lettre

Prémios Gazeta 2011
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International Deutschland e Lettre
Romania. É autor dos livros
“Passaporte para o Céu”, “1147, O
Tesouro de Lisboa, “O Segredo da
Cartuxa” e “O Fim das Miragens”.
Reportagens incluídas nas antologias
“Serviço de Reportagem”, (Editorial
Notícias, 1998), “Reportagem: uma
Antologia”, organizada por José
Vegar (Assírio e Alvim, 2001),
“Grande Reportagem”, organizada
por José Manuel Barata-Feyo
(Oficina do Livro, 2006)

Gazeta de rádiO

José Manuel
Rosendo
Os primeiros passos no jornalismo
tiveram lugar na rádio local de
Pinhal Novo. Em 1993, depois de
uma breve passagem pela Rádio
Press, seguiu-se a Antena 1, onde
ainda me mantenho. Durante cerca
de 6 anos na editoria de desporto e
depois disso, na redacção da
Antena 1.
Desde 2003, a partir da guerra no
Iraque, dediquei toda a minha
atenção e dedicação à informação e à
reportagem sobre o Médio Oriente:
Iraque, Israel, Cisjordânia, Faixa de
Gaza, Líbano, Paquistão, Turquia,
Afeganistão, e mais recentemente
Egipto e Líbia.
Colaborações esporádicas com a
Agência Lusa, Jornal de Notícias e

Revista Visão. Também na imprensa
regional: Gazeta de Palmela, Setúbal

Desportivo, O Pinhalnovense e Jornal do

Pinhal Novo.
Autor do livro “De Istambul a
Nassíria - Crónicas da guerra no
Iraque”, Contra Margem, Novembro
de 2007; autor da exposição de
fotografia “Marcas da Guerra”.
J.M.R.(51 anos, natural de Pinhal
Novo).

Gazeta de televisãO

Amélia Moura
Ramos
Jornalista dos quadros da SIC desde
1992, Amélia Moura Ramos passou
por vários programas de informação
daquele canal: “Praça Pública”,
“Casos de Polícia”, “Esta Semana” e,
nos últimos anos, na informação
diária.
Em 2000 foi premiada com o Prémio
Gazeta com a reportagem “Agonia
sem Dor”, que assinou com
Guilherme Lima, na imagem, e Rui
do Ó, na edição de imagem.
Em 2007 recebeu o prémio Cáceres
Monteiro, em colaboração com o
jornalista Luís Garriapa e o editor de
imagem Gonçalo Freitas.
No mesmo ano recebeu uma menção
honrosa no Prémio de Jornalismo “A
Família na Comunicação Social” com
a reportagem “Gente com Raça”,
editada por Marco Neiva e filmada

por Filipe Ferreira.
A reportagem agora premiada, “O
Volfrâmio Nazi”, teve Rafael Homem
como repórter de imagem e João
Nunes como editor de imagem.

Miriam Alves

Nasceu em Lisboa em 1975.
Conheceu o jornalismo por via
paterna e desde cedo lhe pareceu
que era mais um modo de vida do
que um ofício. À excepção de um
breve desejo de trabalhar com
golfinhos que a assaltou já no
terceiro ano do curso de Ciências da
Comunicação da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, nunca
lhe ocorreu fazer outra coisa.
Aos 18 anos começou a colaborar
com o jornal Forum Ambiente. Aos 19
estagiou no jornal A Capital.
Começou pelos jornais e achava que
não gostaria de fazer jornalismo
televisivo mas veio a descobrir,
rodeada de notáveis profissionais de
televisão, que estava enganada.
Percebeu cedo que a Grande
Reportagem era o terreno em que
seria mais feliz e teve a sorte de
poder cultivar esse terreno com
alguns dos melhores e mais
inspirados repórteres de imagem e
editores de imagem do país. Trabalha
com gente de quem gosta e com
quem aprende muito. Vive com
gente que lhe permite dar-se ao luxo
de mergulhar nas reportagens até
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quase perder o pé.  
É jornalista na SIC desde 1999. Em

2001 fez parte da equipa fundadora
da SIC Notícias. Integra a equipa de
Grande Reportagem da SIC desde
2005.
Demorou muito tempo até deixar

de sentir um certo pudor quando lhe
perguntavam a profissão. Não sabe
qual foi o momento exacto em que
percebeu que a palavra jornalista
não é um adjectivo e passou a usá-la
como um substantivo.
Recebeu 12 prémios de jornalismo e

8 menções honrosas. Em 2008
recebeu a Ninfa de Ouro do Festival
Internacional de Televisão do
Mónaco na categoria de
Documentário, com a reportagem “O
Balneário”, que assina com o
repórter de imagem Filipe Ferreira e
com o editor de imagem Ricardo
Tenreiro.
Fica muito honrada por receber

agora o Prémio Gazeta de Televisão
pela reportagem “Quem Semeia
Vento”, que assina com o repórter de
imagem Rodrigo Lobo e com o
editor de imagem Andrés Gutierrez.
É também uma honra receber este
prémio ex-aequo com a jornalista
Amélia Moura Ramos, de quem viu
muitas e inspiradoras Grandes
Reportagens antes de saber como se
faziam. M.A.

Gazeta de FOtOGraFia

Jorge Simão

Nome profissional: Jorge Simão.
Nome: Jorge Miguel Ferreira Simão.
Móvel: 00.351.919857642.
Nascido: 5 de Junho de 1969
Naturalidade: Luanda, Angola.
Nacionalidade: Portuguesa.
Formação: 
Curso de Fotografia do IADE,
Instituto de Arte e Design de Lisboa
de 1990-1991
Curso de Luminotécnia no IFICT,
1988.
Curso de Mecanotécnia, 12.º ano. 
Workshop de Polaroid Transfer por
Paulo Andrade.
Profissão: 
Fotojornalista no jornal
“EXPRESSO” — Portugal, desde
1991.
Colaborações em várias revistas,
Desporto&Aventura, Saúde Mais,
Grande Reportagem.
Fotógrafo publicitário na agência
Ponto&Traço, 1988-1990.
Reportagens em destaque: 
“Gans”, Julho 2000.
“Presos pela Vida”, Doentes renais
de S. Tomé no H.V.C., Nov. 2000.
Cheias em Moçambique, 2000.
Angola a morrer de Fome, 1999.
Droga no Casal Ventoso , Lisboa
1998.
Diamantes de Angola, 1997.
Exposições:
“ Fados Intimos “ – Fábrica do Braço
de Prata 2010.

“Campos Provisórios”- Fábrica do
Braço de Prata 2002.
1º Forum de Imagem de castelo
Branco, Escola Superior de Artes
Aplicadas de Castelo Branco,com  o
trabalho Angola a Morrer de Fome. 
Encontros de Imagem de Braga 2001,
Trabalho- Gang’s na Exposição
Central, “Habitar o futuro”.
Retratos do Mundo”, Fotojornalismo
Contemporâneo Português, Mdm.
Portugal, 
na FNAC, Colombo e Porto,
Setembro 2000. 
Colectiva no Festival Tejo 2000,
Cartaxo — Portugal.
Médicos do Mundo Portugal, na
FNAC, Lisboa e Porto, 1999.
Prémio Luis Valtuena, Belas Artes
Madrid.
Expresso 25 Personalidades.
Expresso 20 Anos, nas capitais de
distrito Portuguesas, 1994.
1.ª Bienal de Fortografia de
VilaFranca de Xira, 1990.
Assistente de fotografia de Greg
Gorman, no workshop em Lisboa,
1999.
Prémios:
Gazeta Fotojornalismo 1999.
Prémio Internacional  Luis Valtuena
2000-Espanha.
Prémio Fujifilm 2002, Categoria
Desporto.
Visão 2002 categoria  Desporto.
Visão 2002 Categria  Retrato.

Prémios Gazeta 2011
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Gazeta revelaçãO

Alexandre Soares

Alexandre Soares tem 25 anos, é
licenciado em Jornalismo e pós-
graduado em Ciência Política e
Relações Internacionais. Fez parte da
equipa fundadora do jornal i e já
colaborou com a Visão, Notícias

Sábado, Notícias Magazine, Público,

Diário Económico, Expresso e San

Francisco Chronicle. Já recebeu o
prémio “Comunidades” e o prémio
“Uma Perspectiva sobre a Medicina
Interna” e foi distinguido com uma
menção honrosa no prémio “Direitos
Humanos e Integração” da
UNESCO. Actualmente vive nos
Estados Unidos, onde é jornalista
freelancer e termina um livro sobre
um episódio recente da história de
Portugal, mas sempre que pode foge
para São Jorge, nos Açores, a ilha
onde nasceu e para onde espera
regressar um dia.

Gazeta de imPrensa reGiOnal

Jornal de Barcelos
– uma publicação
com história

Publicado pela primeira vez em 5 de
Janeiro de 1950, o Jornal de Barcelos é
actualmente a publicação periódica
mais antiga do concelho. O Pe.

Alfredo Martins da Rocha, prior de
Barcelos, foi o seu primeiro director,
razão que explica, em grande
medida, a orientação editorial de
então: “católico e regionalista”.
Uma “resposta dura e corajosa” à
decisão da Câmara, que, na
sequência da publicação de um
artigo na edição de 26 de Junho de
1952 deliberou solicitar “intervenção
judicial”, teve como consequência a
suspensão do jornal por 60 dias e o
pagamento de multa, custas e
imposto no valor de 800$00. O
recurso para o Tribunal da Relação
do Porto – à época fala-se de uma
“perseguição, nunca escondida”, da
Câmara e de uma “facção restrita” da
sociedade ao Jornal de Barcelos –
valeu nova condenação, em 300$00,
já que este confirmou a sentença.
Para “iludir uma suspensão
ordenada judicialmente”, entre 19 de
Janeiro e 26 de Março, publicou-se A
Franqueira, cujo formato e aspecto
gráfico eram precisamente iguais aos
do Jornal de Barcelos. Com isto, os
anúncios quadruplicaram e as
habituais seis páginas passaram a
dezasseis.
Sob a direcção de Zita Fonseca, o
Jornal de Barcelos surge refundado a
13 de Junho de 2001, com uma
particularidade que (quase) o torna
único: os novos proprietários são
maioritariamente jornalistas. No
primeiro editorial, escreviam: “Os
princípios que nos norteiam nunca
nos impedirão de assumir posições
claras e inequívocas sempre que o

interesse público for posto em
causa.”
Esta determinação haveria de fazer
com que a história se repetisse.
Novamente por acção da Câmara e
dos correlegionários que a apoiavam,
empresas e instituições são
aconselhadas a não fazerem
publicidade no Jornal de Barcelos. Em
paralelo, uma sucessão de processos
judiciais visavam asfixiá-lo
financeiramente. Precursora na
imprensa regional, A Toupeira –
página satírica e identificada como
tal – foi intencionalmente
confundida com noticiário. Esta tese,
corroborada pelos tribunais que
condenaram sempre o Jornal de

Barcelos, forçaram-no ao pagamento
de milhares de euros em
indemnizações.
Desestruturado e sem perspectivas
de futuro, na comemoração dos 60
anos, a 5 de Janeiro de 2011, o Jornal

de Barcelos surge totalmente
reformulado e inaugura novas
instalações. É com esta organização
que vê o Clube de Jornalistas
distingui-lo com o Prémio Gazeta de
Imprensa Regional 2011.
Das investigações produzidas desde
a sua refundação e não obstante o
seu âmbito local/regional, destaque-
se aquela em que denunciou a
cobrança de tarifas, por parte da CP
e durante mais de uma década, a
preços muito superiores às que
estava autorizada a praticar.
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Circulações em queda
Os números não mentem: a imprensa vende cada vez menos
em Portugal. Que segmentos registam maiores quedas? 
A tendência é nova ou acentuada pela crise?

Texto Ana Jorge

A
circulação de jornais e revistas de infor-
mação tem decaído e sido pulverizada nos
últimos anos entre vários títulos. Com
efeito, Portugal não tem tradição de ven-
das altas na imprensa, mas na última déca-

da essa tendência tem vindo a agravar-se. À crise
económica que afecta os leitores em geral, junta-se tam-
bém a contracção do mercado publicitário para criar uma
situação muito precária para os jornais e revistas no
nosso país.

A contracção é sentida um pouco por todos os segmen-
tos. Analisando os números da circulação paga (que
incluem vendas em banca, assinaturas, entre outros itens),
segundo dados da Associação Portuguesa de Controlo de
Tiragens (APCT), encarregue de monitorizar e publicar os
números relativos a tiragens e circulação dos meios de
imprensa, os diferentes segmentos apresentam caracterís-
ticas diferentes.

Na categoria dos jornais diários, em 2000, os seis prin-
cipais jornais circulavam em média cerca de 59600
edições, enquanto em 2011 os cinco jornais existentes
(depois do desaparecimento do 24Horas em 2010 e d'A
Capital, aparecendo o i em 2009) vendiam uma média de
58800. No início da década, o Correio da Manhã foi a
excepção a ganhar leitores e ultrapassou o Jornal de
Notícias e continua até hoje a liderar a tabela de circu-
lação. O Diário de Notícias foi o jornal que perdeu mais
peso ao longo da última década, ao passar de uma circu-
lação média de mais de 63 mil cópias diárias em 2000 para
30671 em 2010.

Já nos semanários, o Expresso tem perdido posição de
uma forma cada vez mais acentuada, embora se situe
ainda acima dos 100000 em 2011. Em 2000 vendia mais de
138 mil cópias das suas edições semanais. O facto de o Sol
ter surgido em 2006 pode contribuir parcialmente para
isto, mas este tem-se confrontado com uma difícil imple-
mentação no mercado.

A tendência de quebra generalizada no sector é, contu-
do, de alguma forma contrariada pela expansão do seg-
mento das newsmagazines. Se individualmente Visão
perdeu ligeiramente terreno devido à entrada de outros

players, como a Sábado ou a Focus, na globalidade do seg-
mento quase se duplica a circulação de números destas
revistas informativas entre 2000 e 2010.

Análise
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Entre 2010 e 2011, é possível observar o agravamento da
descida das tiragens. Malgrado o interesse pelos temas
económicos devido à crise que o país atravessa, os jornais
de economia decresceram 6,5% em relação a 2010. Já nos
diários, a liderança continua a ser assegurada pelo Correio
da Manhã, seguido pelo Jornal de Notícias, o único do
segmento a crescer ligeiramente, e Diário de Notícias.

Se quase todos os títulos recuam, o semanário Sol é o
que apresenta a maior descida percentual, na casa dos
21%, só no ano passado.

Em 2011, a Focus é encerrada pela Impala, para citar um
exemplo de publicação informativa, deixando a luta entre as
newsmagazines entregue à Visão e à Sábado.

extinção ou migrAção?

Uma das dúvidas será relativamente à quantidade de
leitores que está efectivamente a abandonar a compra de

jornais e revistas no formato impresso e àquela que tran-
sita para outros formatos ou plataformas. Aquando do
aparecimento dos jornais diários gratuitos, o debate
focou-se na passagem de leitores de jornais e revistas
pagos para estas formas sem custos para o leitor.

Actualmente, as novas plataformas, nomeadamente os
sites ou aplicações para tablets ou telemóveis, estão a levar
jornais e revistas a adaptar os seus modelos de negócio a
estas novas formas de distribuição da informação. As
mudanças tecnológicas e de mercado terão contribuído
para a descida gradual da circulação dos títulos da
imprensa nacional.

outros números dA crise de vendAs

dA imprensA

Directamente relacionados com estes números de vendas
dos títulos de imprensa estão os encerramentos de títulos
e o número de jornalistas a enfrentar situações de desem-
prego.

No total, segundo dados da Entidade Reguladora para
a Comunicação Social, foram encerrados 351 publicações
neste ano que terminou. Só o grupo Impresa deu por con-
cluídos 14 projectos editoriais.

2011
Outras 275

Entidades oficiais (Governo) 38

Entidades religiosas 28

Fonte: Diário Económico, 19/1/2012, segundo Entidade Reguladora para a

Comunicação Social

Quanto aos jornalistas, no último ano houve 134 pes-
soas a pedir o subsídio de desemprego (comparativa-
mente a 115 no ano anterior) e 25 a solicitar o subsídio
social de desemprego, em casos de desemprego de longa
duração. Em sinal contrário, diminuíram os pedidos de
subsídios conducentes à criação do auto-emprego (de 14
em 2010, passaram a metade em 2011) e subsídio parcial, o
que indicia as dificuldades de edificar projectos jornalísti-
cos por conta própria como resposta à crise nas publi-
cações. Este processo insere-se numa diminuição do con-
tingente de jornalistas no activo, elevando para mais de
400 os profissionais jornalísticos que saíram de grupos
editoriais e mediáticos desde 2009.

Fontes

Associação Portuguesa de Controlo de Tiragens, http://www.apct.pt/

"APCT: Em 2011 imprensa volta a cair", in Dinheiro Vivo, 28/2/2012, in

http://www.dinheirovivo.pt/Buzz/Artigo/CIECO036429.html

"Mais de 350 títulos cancelaram licenças em 2011", in Diário

Económico, 19/1/2012, pp. 46-47

"Venda de jornais continuou a cair no ano passado", in Público,

28/3/2006, in http://www.publico.pt/Media/venda-de-jornais-continuou-

a-cair-no-ano-passado-1252130
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Media e Olimpismo
sob o olhar da História
Tem sido entre nós dada pouca importância ao estudo dos processos
sociais e culturais que ligam media e desporto

Texto Francisco pinheiro

A
o longo dos séculos XX e XXI, os media assumi-

ram um papel central na construção das iden-

tidades sociais da sociedade contemporânea,

através dos seus discursos e formas culturais

dominantes. Vários investigadores defendem

mesmo que as sociedades modernas passaram a viver

grande parte da sua experiência cultural através dos

media. E foi derivado disso que estes passaram a ser obje-

to de estudo ao longo das últimas décadas. Um dos cam-

pos privilegiados de análise foi a relação entre media e des-

porto, justificado em grande medida pelas audiências. O

Campeonato do Mundo de Futebol, o Campeonato da

Europa de Futebol, os Jogos Olímpicos, a final da Super

Bowl norte-americana, a NBA de basquetebol, os torneios

do Grand Slam em ténis, o Tour de França em ciclismo, os

combates de boxe de pesos pesados ou a Liga de

Campeões em futebol, só para citar alguns exemplos, são

megaeventos desportivos que lideram as tabelas de

audiências televisivas a nível mundial. 

No caso português, no entanto, tem sido dada pouca

importância ao estudo dos processos sociais e culturais que

ligam media e desporto, isto apesar da enorme relevância

que o desporto (nomeadamente o futebol) desempenha na

sociedade portuguesa. Em 2011, por exemplo, a Seleção

Nacional de Futebol foi líder de audiências, com o jogo de

qualificação para o Euro 2012, contra a Bósnia, em 15 de

novembro, a ser o programa de televisão mais visto do

ano. De acordo com a lista dos 20 programas mais vistos

em 2011 (dados da Marktest), 17 deles estiveram relaciona-

dos com futebol. E em 2012, o jogo Portugal-Espanha, das

meias finais do Euro, realizado a 27 de junho, foi o progra-

ma mais visto da televisão portuguesa desde 2004 (desde

as meias finais do Euro 2004, entre Portugal e Holanda),

com cerca de 3,7 milhões de espetadores. 

Apesar destes dados, a investigação em meio académi-

co (e jornalístico) tem-se mantida relativamente afastada

do estudo histórico e sociológico sobre media e desporto.

Este afastamento torna-se ainda mais surpreendente se

tivermos em conta que uma grande parte da relação dos

portugueses com o desporto passou gradualmente a ser,

nas últimas décadas, profundamente mediatizada, ou

seja, vivida através dos media. 

MediA, oliMpisMo e portugAl

Em ano Olímpico, Londres-2012, em que se comemora

também o centenário da primeira participação olímpica

portuguesa, em Estocolmo-1912, o Grupo História e

Desporto (do Instituto de História Contemporânea da

Universidade Nova de Lisboa e do Centro de Estudos

Interdisciplinares do Século XX da Universidade de

Coimbra – CEIS20) organizou nos dias 31 de maio e 1 de

junho o I Congresso de História e Desporto, na Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de

Lisboa, dedicado ao Olimpismo. De um total de 32 comu-

nicações apresentadas, sete centraram-se na relação entre

os media e o olimpismo, abordando diversas modalidades

e enfoques temáticos. 

Tendo o desporto e os media portugueses como tema de

fundo, foram apresentadas três comunicações, versando

períodos temporais e temáticas distintos. O sociólogo João

Nuno Coelho apresentou «A saga dos 11 de Amesterdão»,

abordando a primeira participação olímpica da Seleção

Nacional de Futebol Portuguesa, em 1928. O processo de

mediatização à volta da Seleção e de alguns jogadores

famosos, como Pepe (a grande figura da equipa), Carlos

Alves (o luvas-pretas) ou Jorge Vieira (capitão de equipa),

foi abordado ao longo da apresentação, que recorreu à

análise dos dois principais jornais desportivos da época,

Os Sports (Lisboa, 1919-1945) e Sporting (Porto, 1921-1952).

A comunicação contou ainda com a apresentação de ima-

gens inéditas (em filme) da Seleção Nacional de 1928, as

mais antigas existentes nos arquivos do ANIM – Arquivo

Nacional de Imagens em Movimento, da Cinemateca

Portuguesa. As imagens eram referentes ao jogo Portugal-

Espanha (acabou 2-2), de 8 de janeiro de 1928, disputado

em Lisboa, no Stadium do Lumiar, perante mais de 25 mil

pessoas, sendo ilustrativas da popularidade da Seleção

Nacional neste período. Dezenas de jornalistas e fotógra-

Análise
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fos acompanhavam já a Seleção, reflexo precisamente da

sua popularidade. 

O cariz mediático da Seleção Nacional de Futebol foi

também abordado por Alcino Pedrosa, na comunicação

«O Estado Novo, a imprensa e o desporto em Portugal na

década de 1960: futebol versus olimpismo, um diálogo

difícil». A década de ouro do futebol português (anos

1960), em especial o Mundial de Inglaterra-1966, em que

Portugal ficou em terceiro lugar, foi abordada nesta apre-

sentação, que analisava os discursos ideológicos (ou a falta

deles) na imprensa, com o futebol e as suas vitórias como

protagonista.

O discurso dos media sobre desporto seria igualmente

abordado pelo sociólogo Rahul Kumar, que em «Os pira-

tas da corrida – elementos para a democratização da prá-

tica desportiva em Portugal» abordou a história do atletis-

mo português e o papel da revista Spiridon. Publicação

bimensal criada em Lisboa em 1978, com o nome do ven-

cedor da maratona dos primeiros Jogos Olímpicos da era

moderna (1896), esta revista teve o papel pioneiro de

divulgar a corrida a pé em Portugal, noticiando as provas

que se realizavam um pouco por todo o país e debatendo

a melhor forma de as organizar. Segundo Kumar, o uni-

verso retratado nas páginas da Spiridon «contribuiu para

transformar o sentido da corrida em Portugal, no contex-

to da popularização e democratização desta prática des-

portiva», merecendo por isso uma análise profunda do

seu discurso e do seu papel na história do desporto portu-

guês. 

uMA «novA espAnhA»

Duas outras comunicações que versaram o papel dos

media e a sua relação com o desporto tiveram como estu-

do de caso a Espanha. O inglês David Hewitt, da

Universidade de Leeds, abordou «O lugar do desporto e a

influência dos Jogos Olímpicos no movimento regenera-

cionista em Espanha». Esta comunicação centrou-se nos

discursos sobre o regeneracionismo espanhol, publicados

na imprensa liberal e desportiva do final do século XIX, e

sobre o papel do desporto e da educação física para esse

movimento e para a criação de uma «Nova Espanha».

Segundo Hewitt, o desporto era apresentado como um

pilar em que devia assentar esta ideia de «Nova Espanha»,

a qual devia emergir no início do século XX. 

Esta mesma ideia de desporto, enquanto fenómeno

regenerador da sociedade, seria também abordada pelo

jornalista e investigador Jordi Badia i Perea, da

Universidade de Vic, de Barcelona, que apresentou «O

movimento desportivo e olímpico na Catalunha dos anos

20 e 30 do século XX. Josep Suñol i Garriga: uma persona-

o professor Moniz pereira defendeu a necessidade dos jornais

darem mais espaço noticioso ao atletismo e às outras modalidades.

no painel dedicado ao treinador olímpico, o fenómeno mediático

que rodeia o olimpismo foi um dos temas abordado pelos

treinadores de atletismo Bernardo Manuel e Moniz pereira, e pelo

treinador de natação adaptada Carlos Mota, sob a moderação do

jornalista Manuel Queiroz  e de rita nunes, da Academia olímpica
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gem-chave». O objetivo desta comunicação foi o de des-

crever o movimento desportivo e olímpico na Catalunha

dos anos 1920 e 1930, através da figura de Josep Suñol i

Garriga, empresário, político, jornalista e dirigente des-

portivo. Suñol foi um burguês de esquerda, industrial rico

do setor do açúcar e de produtos coloniais, assim como

jornalista e proprietário-fundador do semanário popular

La Rambla, deputado pela Esquerda Republicana da

Catalunha nos anos 1930 e um «homem do desporto e do

futebol». Foi presidente da Federação de Futebol da

Catalunha, do Automóvel Clube da Catalunha e do FC

Barcelona. Na opinião de Jordi Badia Perea, Suñol era

«uma personagem que hoje em dia classificaríamos de

mediática», recordando que o pensamento de Suñol se

resumia ao lema que popularizou e que fazia parte do

cabeçalho do seu jornal La Rambla: «Desporto e

Cidadania». A ideia principal deste lema era «educar os

cidadãos através dos valores do desporto», fomentando

para isso a prática desportiva entre as classes populares,

propaganda que Suñol fazia regularmente através do jor-

nal. A sua voz viria a tornar-se tão incómoda para certos

setores da vida política espanhola que seria assassinado

por um comando das tropas franquistas, no início da

Guerra Civil Espanhola.

MediA enQuAnto Fonte e interveniente

O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe consigo um

vasto conjunto de iniciativas no campo do desporto, que

no geral pretendiam a aproximação entre os povos. Uma

dessas iniciativas foi os Jogos do Mediterrâneo, que se

organizaram pela primeira vez no Egito em outubro de

1951, apresentando-se como um momento de paz para

toda a região. Estes jogos, que assentavam no modelo

olímpico, tiveram grande repercussão mediática nos paí-

ses do Mediterrâneo. Analisar o que os principais jornais

turcos escreveram sobre este acontecimento e sobre as

conotações políticas do mesmo foi o exercício levado a

cabo por Selami Ozsoy, da Universidade de Abant Izzet

Baysal, da Turquia, que apresentou a comunicação «Os

primeiros Jogos do Mediterrâneo e a Turquia: os reflexos

na imprensa».  

A dimensão mediática do desporto, em especial do

olimpismo, numa perspetiva histórica, seria o tema trata-

do pela inglesa Ana Adi, da Universidade de Bourne -

mouth, que apresentou «Media e Jogos Olímpicos – uma

análise histórica da evolução dos media e os seus reflexos

no âmbito olímpico». Para esta investigadora inglesa, os

media desempenham um papel fundamental na evolução

do olimpismo. Esta relação evoluiu ao longo dos anos,

influenciada por diversos fatores, como o desenvolvimen-

to tecnológico, as mudanças profissionais dos jornalistas,

assim como pelo entendimento que o Comité Olímpico

Internacional e o movimento olímpico passaram a fazer

do papel dos media. Ana Adi recordou que inicialmente o

movimento olímpico era pouco recetivo aos media e muito

desconfiado do papel que estes podiam desempenhar,

dando o exemplo dos Jogos Olímpicos de Paris de 1924,

em que a rádio foi proibida de entrar no estádio olímpico,

receando-se a perda de espetadores. Traçando um pano-

rama geral desta relação ao longo do século XX, Adi

sublinhou o facto dos primeiros direitos televisivos dos

Jogos Olímpicos terem sido vendidos em 1958, crescendo

o seu valor cada quatro anos, reflexo da popularidade dos

jogos e do aumento das audiências.  

Análise Media e Ol impismo

o
I Congresso de História e

Desporto contou com dois

painéis temáticos em que a

questão dos media, e a relação com o

desporto, foi abordada. No dia 31 de

maio, no painel «O Atleta Olímpico e

Paraolímpico», a hegemonia mediática

do futebol, em detrimento dos outros

desportos, foi sublinhada pelos

antigos atletas olímpicos Gentil

Martins, Dionísio Castro e Bernardo

Mota. Todos eles concordaram que

existe um défice em Portugal na

cobertura noticiosa aos outros

desportos, dando-se um excessivo

relevo ao futebol e aos seus fait-divers,

o que não contribui para a

popularização de outras modalidades.

Esta ideia seria reforçada pelo atleta

paraolímpico David Grachat, que

lamentou o facto do movimento

paraolímpico ser muito discriminado

pelos media, embora reconhecesse que

atualmente o panorama começa a ser

ligeiramente diferente, mas ainda

incomparavelmente atrasado em

relação ao que sucede nos países do

centro e norte da Europa.   

A excessiva centralidade

informativa do futebol seria

igualmente abordada no painel do dia

1 de junho, dedicado a «O Treinador

Olímpico e Paraolímpico». O

professor Moniz Pereira, com 91 anos,

recordou que o futebol sempre

dominou os jornais, desculpando-se

quase tudo ao futebol e aos

futebolistas, e muito pouco aos outros

atletas, quando estes (dando o

exemplo do atletismo) trabalham

muito mais. Esta ideia foi partilhada

pelos dois outros treinadores

presentes, Bernardo Manuel

(atletismo) e Carlos Mota (natação

adaptada), com este último a lamentar

o facto de o paraolimpismo continuar

a ter uma cobertura noticiosa muito

reduzida.
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Contra a ditadura mediática do futebol
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M
anuel António Pina, jornalista e escritor,
tinha como desafio falar de A crónica
ontem e hoje. Conhecido pelas suas cróni-
cas no JN, começou por pronunciar: "Não
sei o que é crónica". O prémio Camões

(2011) referia-se ao facto de actualmente se chamar "crónica
a tudo, desde um simples comentário, uma notícia, o artigo
de opinião, isto para falar de crónica mais próxima do jor-
nalismo". 

O que há de comum entre os diferentes tipos de crónica?
O cronista chamou a atenção para dois elementos, a subje-
tividade e a natureza formal. Quanto ao primeiro, distingue-
a de outros géneros jornalísticos. Habituado a escrever sobre
factos e na terceira pessoa, distanciando-se do objecto, recor-
dou como teve enorme dificuldade em começar a escrever
na primeira pessoa. Hoje sente-se bem nessa pele. Para isso,
como disse, teve de perder "o pudor, para usar eu". Quanto
à natureza formal (que identifica as especificidades dos tex-
tos, sejam jornalísticos sejam literários), referia-se ao cuidado
formal e à importância da linguagem na crónica. "São textos
em que o que se diz é fundamental, a maneira como se diz,
a parte formal, é determinante. As crónicas são jornalismo

anáLise

DeBate no Porto

Narrativas sobre crónica,
fotografia, televisão
e ciberjornalismo

Texto Maria José Brites Fotografia Universidade Lusófona do Porto

Tendo como ponto de partida a ideia de que as histórias ganham cor
se contadas pelas personagens que as viveram, surgiu a ideia de
reunir, na Universidade Lusófona do Porto, cinco jornalistas com
cinco histórias relatadas na primeira pessoa. Manuel António Pina
(JN) falou sobre a crónica, Germano Silva (Visão) assumiu-se como
contador de histórias, Adelino Meireles (Global Imagens) usou a
fotografia na primeira pessoa para falar do fotojornalismo em
Portugal, Maria José Mendes (SIC) recordou os primeiros passos da
televisão por cabo informativa e regional e Helder Bastos
(Departamento de Jornalismo - Universidade do Porto, Centro de
Investigação Media e Jornalismo - CIMJ) regressou a 1995 para falar
do JN online.
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com saudades da literatura e simultaneamente literatura
com remorsos de ser jornalismo", salientou.

Manuel António Pina recorda que em 1971, quando
entrou para o jornalismo, "não se escrevia crónicas com a fre-
quência de hoje, mas eram crónicas, havia uma grande
tradição mesmo antes do 25 de Abril no Diário de Lisboa".
Devido à censura, "não se fazia a crónica política, porque já se
sabia que não passava, sobretudo se não fosse a dizer bem do
regime". Acrescentou ainda: "Apesar de não querermos o cen-
sor dentro da cabeça, acabávamos por ter. Ninguém se lem-
brava de fazer uma crónica de natureza política, sobretudo se
não fosse coincidente com o regime!" Ao invés, procurava-se
outros tipos de crónicas, com
temáticas do quotidiano, fait-
divers, tribunal, vida social, via-
gens e costumes. Neste último
caso "os valores morais não deve-
riam hostilizar o regime".

Essas crónicas de fait-divers e
do quotidiano tinham uma com-
ponente estilística de grande
qualidade, lembrou, constatan-
do que "não há nada mais liber-
tador do que um constrangi-
mento". As temáticas eram neu-
tras, mas tentava-se falar nas
entrelinhas, o humor era subtil.
"Hoje já não é tanto assim",
salientou. Num misto de alento
e de lamento, o cronista constata
que "hoje as crónicas são mais
livres, mas não têm efeito ne -
nhum."

Considera que fazer crónicas
com caracteres controlados, co -
mo acontece hoje, é um ato de
humildade para o escritor. As
palavras, prosseguiu, "precisam
de amor e de disciplina, mas não
as podemos reprimir, pois tornam-se pobres. Se não houver
um controlo, como o pastor controla o rebanho, começam a
falar sozinhas e a falar por sua conta e risco". 

O colóquio continuou com a intervenção do jornalista e
cronista Germano Silva. Desafiado a falar sobre Quando o
jornalista se torna historiador, recusou o peso da palavra
historiador, mas assumiu-se como um "contador de
histórias". Referiu: "O jornalista é um contador de histórias
e este é sempre o mote, contar uma notícia é contar uma
história".

A apetência para contar histórias surgiu fruto da censura.
Foram dois os motivos principais. O primeiro porque, não
havendo escolas de jornalismo, os jornalistas faziam-se nas
redações, eram talhados pelos chefes de redação, os
mestres. Foi aí que encontrou o desafio de contar uma
história além das perguntas básicas das notícias. Se havia

um incêndio, Germano Silva ia além dessa história central e
falava das adjacentes, das ruas, das casas. A partir daí
começa a tentar conhecer as histórias da cidade, das ruas,
das pessoas, dos recantos. Depois foi-se entusiasmando e
passou a falar dos períodos históricos da cidade. Passou
também a frequentar os alfarrabistas do Porto, onde encon-
trava livros e revistas sobre a história da cidade.

Quando as crónicas se tornaram conhecidas e reconheci-
das, começou a dar-lhes um sentido educativo. "A partir de
dada altura comecei a tentar dar um sentido pedagógico às
crónicas, para que as pessoas preservassem as suas ruas, as
casas, partindo do princípio que o fazem melhor se con-

hecerem os locais onde habi -
tam", frisou com orgulho. 

Adelino Meireles começou por
se referir ao facto de que "quem
manda nos jornais nem são os
jornalistas nem os fotógrafos, os
templates estão prontos e é só
preencher os espaços e está pron-
to para a ir para a gráfica". 

Quando se fez fotojornalista,
no Público, na década de 90, teve
a sorte de poder fazer parte de
uma época histórica para o foto-
jornalismo português. "As foto -
grafias em fotojornalismo pas-
saram a valer por elas mesmas,
adquiriram independência em
relação ao texto, deixaram de ser
sobretudo uma ilustração do
texto", atesta. A propósito de
apresentação de uma série de
fotografias sobre violência do -
méstica, disse: "A questão que se
coloca é que não se pode identi-
ficar a vítima, os espaços. É pre-
ciso ver em função do que a pes-
soa diz, sentir por ela".

Embora tenha indicado que "a fotografia é luz, relação
entre a velocidade de obturação e a quantidade de luz que
entra pela objectiva", apresentou uma série de trabalhos que
levantaram algumas das questões que assolam o fotojorna -
lismo, indo além da definição meramente técnica. 

Evocou o primeiro trabalho "importante" da carreira, a
visita de Salman Rushdie ao Porto. Recordou a adrenalina
de tentar (sem conseguir) encontrar nas ruas do Porto o
escritor de Os Versículos Satânicos, um dia antes da presença
agendada na inauguração da estátua do Willy Brandt. No
dia da inauguração, acabaria por obter a fotografia, enqua -
drando-o no meio da multidão. "Foi uma fotografia invul-
gar, não conhecia nem conheci depois fotografias que o
mostrassem assim. Para além disso, esta foto foi o último
fotograma do último rolo fotográfico que tinha!" A partir
daí, passou a usar o digital.

anáLise Debate no Porto

"As crónicas são jornalismo
com saudades da literatura
e simultaneamente literatura 
com remorsos de ser jornalismo" 

Manuel António Pina

"Comecei a tentar dar um sentido 
pedagógico às crónicas, para que
as pessoas preservassem as suas ruas,
as casas, partindo do princípio que
o fazem melhor se conhecerem 
os locais onde habitam"

Germano Silva

"Quem manda nos jornais nem são
os jornalistas nem os fotógrafos,
os templates estão prontos e é só 
preencher os espaços e está pronto 
para a ir para a gráfica"

Adelino Meireles
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Depois de apresentar este lado único e romântico do jor-
nalismo e do fotojornalismo, desfilaram os trabalhos sobre a
pobreza em Rabo de Peixe (Açores), o deslizamento de terras
em Ribeira Quente (Açores) - dando este o mote para abor-
dar a eterna discussão sobre a fotografia de mortos -, e ainda
sobre São Bartolomeu do Mar (Esposende). O último traba -
lho apresentado, e de todos o mais pessoal e não publicado,
incidia sobre a ideia de como a luz altera as cores das ruas do
Porto, nas diferentes fases do dia. Em jeito de lamento,
referiu que este trabalho não teria direito a publicação, por
não se enquadrar no conceito de informação diária. 

a necessiDaDe De inovar

O segundo painel do colóquio foi dedicado aos Canais
temáticos informativos: origem, desafios e especificidades e
ao Ciberjornalismo: o caso do JN e as mudanças posteriores.

Maria José Mendes, falando da sua experiência no Canal
de Notícias de Lisboa (CNL), o primeiro canal regionalista e
de informação em Portugal (veio a ser adquirido pela SIC,
dando origem à SIC Notícias), recordou as dificuldades que
a equipa teve em criar um projeto de raiz, ambicioso, inclu-
sive a nível tecnológico, apesar de à luz dos nossos dias esses
mesmos processos serem anacrónicos. "A redação era con-
stituída por pessoas muito jovens, os mais velhos tinham
vinte e poucos. Não tinham noção de como se fazia um
canal deste género, havia falta de meios, mas não havia mais
nada do género no país", salientou, acrescentando que era
inegável a vontade e capacidade de trabalho. 

No esforço contínuo para serem diferentes, apostaram
no internacional e ainda na secção de economia, neste caso
com recurso a jornalistas especializados em economia, inde-

pendentemente das competências televisivas que possuíam
(o que ainda hoje sucede nos canais temáticos, designada-
mente nas área de mercados e de negócios). Perante uma
plateia maioritariamente composta por alunos de Ciências
da Comunicação e da Cultura, reforçou a necessidade de
nesta área se ser forte para prosseguir com um sonho,
aproveitar oportunidades, mas ter sempre a capacidade de
"ser firme no caminho que se quer seguir". 

Helder Bastos pôde voltar a vestir a pele do jornalista que
em 1995 teve a oportunidade de montar em Portugal a
primeira página de um jornal na internet, o JN. O que sig-
nificou? Helder Bastos fez uma analogia entre a chegada da
internet às redações e a queda da garrafa de Coca-Cola
numa tribo e de como esse acontecimento a alterou (Filme
Os Deuses Devem Estar Loucos, 1980). 

Recordou algumas das questões/inquietações que foram
surgindo quando se instalou um computador com internet
numa mesa redonda no meio da redacção do JN: "O ciberjor-
nalismo entrou com vozes críticas: mas o que é isso? Causou
perplexidade, receio: para o que isto serve? Vai dar cabo do
jornalismo? Vai tirar empregos?" Os jornalistas que lideraram
o processo de implementação no JN foram escolhidos por dois
motivos: um tinha internet em casa há uns meses (Helder
Bastos), o outro percebia de computadores (Nuno Marques).

Depois de uma incursão na história sequente do ciberjor-
nalismo em Portugal, Helder Bastos rematou dizendo que
algumas daquelas questões iniciais acabaram por ser pre-
monitórias e que continuam a levantar-se mais de 15 anos
depois problemas como o modelo de negócio a usar: "Como
se faz dinheiro com os media online? E as pessoas continu-
am a pensar que não vão pagar?".

Germano silva e Manuel antónio Pina, duas grandes figuras do jornalismo portuense e português

JJ
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EntrEvista
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Mário Figueiredo à JJ, no final do
mandato de provedor do ouvinte:

«a rádio pública
está a perder

afectos»
Durante os dois anos como provedor, Mário Figueiredo, acérrimo

defensor do serviço público, deu voz à revolta dos ouvintes pelo fim
da Onda Curta e tomou partido em situações controversas, como a

extinção do programa “Este Tempo”. Na hora da despedida, revela os
altos e baixos de um cargo cuja existência questiona. E fala com

saudade de uma rádio que conheceu por dentro mas não
reencontrou.

Jornalismo & Jornalistas – nos relatórios que escreveu

enquanto provedor do ouvinte, diz não ter notado sinais de

incomodidade ou resistência por parte dos profissionais da

rádio face às suas intervenções. ter 38 anos de ofício con-

tribuiu para este bom acolhimento?

Mário Figueiredo – Quando se é provedor, pode acontecer
que os colegas – nomeadamente os directores de progra-
mas das várias antenas, que são os mais directamente
inquiridos – tendam a pensar algo como: “O que tu que-
rias, o que tu gostavas, era de ser director, e a provedoria
é uma espécie de compensação”. Ora, como eu já fui
director nesta casa e eles sabem que não posso voltar a sê-
lo, essa suspeição está eliminada.

Acresce que tenho relações de amizade e camaradagem
de há muitos anos com alguns deles, o que ajudou nas
minhas funções e pode ter passado a todos uma mensa-
gem do tipo: “Se o director lhe responde, por que não hei-
de eu responder-lhe?”.

Outro contributo pode ter vindo dos meus 23 anos de
docência universitária, durante os quais conheci umas lar-

gas centenas de alunos, alguns dos quais estão agora cá.
O certo é que não senti a mais pequena incomodidade

por parte dos profissionais, nem mesmo dos mais jovens,
nomeadamente da Antena 3, relativamente aos quais
reconheço que posso ter sido mais duro. Isto por entender
que a preparação académica não é, por si só, suficiente, e
que lhes faltam noções de serviço público. Defendo que,
em todos os profissionais, mas principalmente nos que
são novos aqui, esta casa devia incutir essas noções e dizer
quais as obrigações a que o serviço público está sujeito.
Porque a verdade é que os profissionais, sobretudo os
mais jovens, não as têm. Os directores não lhas deram, a
Administração muito menos, e como o centro de formação
desta casa entrou em grande declínio...
JJ – tal como os seus antecessores, tem uma visão crítica do

programa “Em nome do Ouvinte”, escutado apenas “por

acaso ou militância”, como disse um elemento da audiência,

alertando para a eventual ineficácia daquele espaço. Quais

os principais problemas de que o programa enferma?

MF – Os meus antecessores disseram que esta casa não

Texto Helena de sousa Freitas Fotografias Luís Humberto teixeira
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está ainda preparada para os programas do provedor, e
assim é. Faltam condições para dar resposta a obrigações
inerentes ao programa, como o ter uma hora de gravação
determinada, uma hora de emissão determinada.

Era importante que o programa mudasse de horário,
pois a primeira transmissão, a nobre, na Antena 1, é às
17h10 de sexta-feira, depois do noticiário e, efectivamente,
só por militância alguém vai ouvi-lo àquela hora, excepto
se for no trânsito. A repetição, às 13h de sábado, já não é
tão má.

Mas isto entronca tudo no problema da lei da rádio, na
forma como ela está construída e no tempo atribuído ao
programa. Houve alguma generosidade do legislador, ao
definir um mínimo de 15 minutos, mas essa generosidade
não se coaduna com as necessidades de quem faz rádio.
Se o “Em Nome do Ouvinte” não tivesse um tempo míni-
mo, podia passar em horário nobre no canal relativamen-
te ao qual as questões fossem dirigidas.
JJ – a tendência de diminuição na correspondência com os

ouvintes, já sentida – e assinalada – pelo anterior provedor,

adelino Gomes, pode ser reflexo de que algo está a falhar na

comunicação provedor/ouvinte/provedor?

MF – Sem dúvida. A duração do programa e as horas a
que é emitido podem estar na origem desse problema,
menos evidente em 2011 devido às reacções ao fim da
Onda Curta, mas pode haver outra falha: o número de
vezes que passa o spot de promoção à disponibilidade do
provedor talvez seja insuficiente, pelo que muitas pessoas
não sabem que podem enviar sugestões e críticas. 

Temos ainda de considerar outro aspecto: actualmente,
a rádio pública tem 70 ou 80 páginas nas redes sociais,
criadas para um contacto directo entre o “produtor” e o
“consumidor”. Assim, o ouvinte, em lugar de recorrer ao
provedor, dirige-se directamente a quem lhe interessa.
JJ – também podia ter criado e dinamizado um espaço online…

MF – Podia, mas preferi não o fazer. Optei pelo contacto
directo via telefone, que, infelizmente, não funcionou
como eu queria. Mas, se continuasse no cargo, era capaz
de dar um bocadinho o braço a torcer e adoptar a blogos-
fera. Por vezes, faltou matéria-prima para os programas e,
com um blog, talvez pudesse recorrer ao material aí pu -
blicado, já que a forma como os ouvintes escrevem através
do e-mail não facilita essa utilização. Como no e-mail é
tendencialmente assinalada a opção “manter o anonima-
to”, se eu quiser aproveitar esse testemunho, tenho de
escrever à pessoa, pedir-lhe que quebre o anonimato e
que fale para o programa. Se fosse num blog e a pessoa se
identificasse, tornava-se mais fácil.
JJ – Porque não funcionou o referido contacto directo via

telefone?

MF – Eu solicitei e foi instalado, um ano depois de formu-
lado o pedido, um sistema de atendimento telefónico aos
ouvintes no Gabinete de Apoio ao Provedor. Só que este
avariou pouco depois e está praticamente inoperativo.
Portanto, em termos concretos, funcionais, a situação não

está, agora, diferente do que a encontrei quando iniciei
funções.

Aliás, depois de sair deste Gabinete a Fernanda
Mestrinho, cujo prestígio e conhecimento da casa davam
peso à estrutura e até mesmo à figura do provedor, ficá-
mos aqui muito esquecidos.

UM ManDatO, vÁrias POLÉMiCas

JJ – Durante o período em que esteve no cargo, o Gabinete

de apoio ao Provedor foi colocado na dependência da

Direcção de assuntos Jurídicos e institucionais, o que moti-

vou a sua contestação. Quais os riscos inerentes à inclusão?

MF – A primeira contestação foi feita por mim e pelo
provedor do telespectador Paquete de Oliveira. Que os
profissionais do Gabinete dependessem da Direcção de
Recursos Humanos parecia-nos lógico, pois são quadros
da empresa. Porém, o Gabinete no seu todo, nós incluídos,
ser integrado numa direcção, a Direcção de Assuntos
Jurídicos e Institucionais, era grave.

Aliás, um dia alertaram-me que, nas respostas que
enviávamos aos ouvintes, aparecia a informação “fulano
de tal, Direcção de Assuntos Jurídicos e Institucionais”.
Agora imagine-se – e foi esse o nosso protesto – um ouvin-
te a reclamar para o provedor e a receber, aparentemente,
resposta de um técnico da Direcção de Assuntos Jurídicos,
com o que isso possa pressupor.

Esse aspecto foi resolvido no momento, mas o nosso
protesto manteve-se quando, ao ser nomeado um chefe
de gabinete, percebemos que, quando questionávamos a
Administração por um qualquer assunto, quem nos dava
primeiro a resposta era o chefe de gabinete, que por acaso
era director-adjunto da Direcção. Era a prova acabada de
que se pretendia criar um filtro, uma barreira, para que os
provedores não tivessem acesso à Administração, como
deveriam ter e era lógico que tivessem. 
JJ – Durante a sua provedoria, registaram-se algumas contro-

vérsias. Uma delas, a suspensão das emissões em Onda

Curta, a 1 de Junho de 2011; a outra, a extinção, em Janeiro

passado, do programa “Este tempo”, na sequência de uma

crónica de Pedro rosa Mendes sobre angola. as posições

EntrEvista Mário Figueiredo
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que assumiu nestes casos afectaram o seu relacionamento

com a administração?

MF – Afectaram. Eu tive uma atitude de frontal desacordo
face ao fim da Onda Curta. Considerei – e considero – que
os ouvintes tinham razão em protestar e que era minha
obrigação defendê-los numa situação em que o que esta-
va em causa era a nossa língua, a nossa cultura, a nossa
diáspora. Temos de marcar o nosso papel no mundo e esta
foi uma forma de o desbaratar. 

Além disso, estas frequências internacionais são atribu-
ídas anualmente numa mesa onde um grupo de amigos se
junta e diz: “Ok, ficas com essa frequência para transmitir
para São Tomé, para Angola, etc”. Mas, se deixarmos de as
utilizar, as frequências são livres e há quem as queira.

Entretanto, sabe-se que muitos países já começaram a
transmitir para os sítios para os quais nós transmitíamos e
já têm feedback e até pequenos espaços na nossa língua.
Valha-nos isso. Mas é preciso ter em conta que os seus
interesses podem não ser os nossos.
JJ – O fim da Onda Curta, apoiado por dois Governos, foi

ditado por razões estritamente económicas?

MF – Em Março de 2011, o presidente do Conselho de
Administração da RTP, Guilherme Costa, propôs ao minis-
tro Jorge Lacão uma suspensão de três meses, para se pro-
ceder a um estudo. Só que os três meses transformaram-
se em um ano, a suspensão transformou-se em extinção, e
o estudo nunca foi feito. Foi uma forma encapotada de
acabar com a Onda Curta.

A grande preocupação era, unicamente, poupar uns
tostões, mostrar agilidade em engenharia económica, e,
pensaram, “Onde é que podemos poupar? Na Onda
Curta! É uma coisa que ninguém conhece e os portugue-
ses, aqui, não estão mobilizados para isso. Nós cortamos a
Onda Curta aos emigrantes, aos países de expressão por-
tuguesa, e pronto. Eles, se calhar, não protestam e, no
essencial, não se vão manifestar frente à Assembleia da
República. Certamente, não vêm do Luxemburgo nem da
Austrália fazer manifestações em São Bento. E poupamos
ali meio milhão de euros por ano. E os argumentos que
vamos utilizar são que a BBC e a Deutsche Welle deixaram
de transmitir em Onda Curta, que a tecnologia é cara e
está obsoleta, etc”.

Ora, a BBC e a Deutsche Welle não só não deixaram de
transmitir – esse argumento surgiu porque a Deutsche
Welle deixou de transmitir a partir de Sines e foi para Áfri-
ca – como investiram nos transmissores.

A tecnologia é cara? Não é verdade. A tecnologia da
Onda Curta foi cara quando, todas as semanas, era preci-
so substituir lâmpadas nos emissores. Agora, não. E o que
fazer, então, com o centro emissor de Pegões, reinaugura-
do com novos emissores em 2006 e considerado, em 2007,
um dos mais bem apetrechados do mundo? Fecha-se e
está o caso arrumado? Tudo isto faz algum sentido quan-
do, num serviço público de rádio e televisão que custa 300
milhões de euros por ano, a Onda Curta representa pouco
mais de meio dia?
JJ – À data, foram apontadas várias alternativas à Onda

Curta. alguma lhe pareceu viável?

MF – Sim, falou-se na Internet, no satélite, no cabo…
Quem aponta a Internet como alternativa desconhece as
características da nossa emigração relativamente à escuta
de rádio online. Andei pela Europa a dar formação a ani-
madores, e pensar que os nossos emigrantes de 60 e 70
anos vão usar a Internet para ouvir as emissões de rádio é
absurdo.

Também foi sugerido o satélite, sem se referir que isso
exige uma antena de dois metros e meio para captação do
sinal. Imagine-se uma antena dessas numa varanda de
Maputo! E não me refiro à estética, obviamente. Quanto
ao cabo, precisa de ser subscrito, tal como fazemos para a
televisão. Enfim…

No que respeita à Internet, e só para se ter uma noção, nas
mensagens que recebi sobre o assunto, lia-se “pedi ao meu
filho – ou ao meu neto – para escrever”… E os apelos eram
lancinantes: “A rádio era a minha companhia, o meu laço
com a pátria, como é que me cortam isso? Eu, que não acei-
tei a nacionalidade do país de acolhimento… Vou repensar
se continuo a enviar para aí as minhas poupanças”.

E as cartas de ex-emigrantes que já regressaram a
Portugal mas recordam bem a importância da Onda Curta
enquanto ligação ao país? Foram perfeitamente veemen-
tes! Depois, temos os trabalhadores de longo curso, nos
camiões TIR, por exemplo – havia programas na Onda
Curta que lhes eram dedicados. Claro que, agora, os

“Tive uma atitude de frontal
desacordo face ao fim
da Onda Curta.
Considerei – e considero – 
que os ouvintes tinham 
razão em protestar
e que era minha obrigação 
defendê-los.”

“A rádio tradicional
é uma velhinha, mas é uma 
velhinha ainda 
extremamente charmosa.”

“Não faz sentido nenhum 
que tenha estado dois anos 
no cargo, tenha produzido 
dois relatórios, e não tenha 
recebido qualquer 
solicitação da 
Administração para 
conversarmos.”
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podem ouvir pondo um computador no banco ao lado... É
uma falácia sem qualquer lógica. 

E os marítimos? São muito ligados às comunicações e
disseram-me: “Ok, mas agora vou ouvir-vos na Internet?
Eu posso ter satélite, mas custa-me um dinheirão”. Isto até
contraria o espírito de serviço público, gratuito e universal.

Sobre o fim destas emissões, o presidente do Conselho
de Administração telefonou-me porque queria expressar-
se no programa do provedor. Em sequência, eu formalizei
um convite nesse sentido, mas ele nunca respondeu. 
JJ – referiu a escuta de rádio online, e ouvimos, amiúde,

falar na relevância dos novos suportes tecnológicos e na

suposta decadência dos “velhos media”. Em que medida a

rádio online é, verdadeiramente, uma opção à sua congéne-

re tradicional?

MF – Eu acho que, no futuro, pode ser uma alternativa e
sustento que as potencialidades da Internet e dos novos
media não devem ser ignoradas por uma empresa com
responsabilidades de serviço público. Mas também não
podem servir de panaceia. E, quando vários estudos
indicam que a escuta de rádio online é ainda residual,
deixar de investir em novos emissores ou retransmissores
para destinar esse dinheiro à Internet não faz sentido.

Eu acredito – e isto deve ser consequência da minha
provecta idade – que a rádio tradicional é uma velhinha,
mas é uma velhinha ainda extremamente charmosa.
JJ – a extinção da rubrica “Este tempo” foi outro pomo de

discórdia...

MF – Por causa desse caso, fui duas vezes chamado à
Comissão de Ética, na Assembleia da República, onde caí
na asneira – e não estou de todo arrependido – de
desmontar as afirmações que tinham sido produzidas,
naquela mesma sede, quer pelo presidente do Conselho
de Administração, quer pelo ministro Miguel Relvas, que
subscreveu o que a Administração disse.

Ora bem, nesta altura já tinha sido nomeado um direc-
tor-geral da empresa, que tinha vindo directamente de
administrador [Luís Marinho], e o espectro do conflito
relativamente à Onda Curta agudizou-se quando, inopi-
nadamente, perante as minhas declarações na
Assembleia, o director-geral me instou a clarificar o que
tinha dito. Fiquei surpreendido, porque se é prerrogativa
do provedor inquirir os directores, não é prerrogativa dos
directores inquirirem o provedor sobre afirmações que
faz. No entanto, isto aconteceu. 

E que afirmações fizera eu? Acerca das crónicas do “Este
Tempo”, disse que, dos meus 38 anos nesta casa, nunca
ficara com a ideia de se terem tomado decisões com esta
importância desta forma, perfeitamente atabalhoada, que
fazia suspeitar de outras coisas. E, não querendo usar a
palavra “censura”, não tive receio de dizer que haviam
sido cometidos actos atentatórios da liberdade de expres-
são. Porque, no meio daquela confusão de depoimentos,
de verdades, de meias verdades contraditórias, o facto é
que acontecera algo muito grave. Como lembrou a

Comissão de Trabalhadores em comunicado, “à mulher de
César não lhe basta ser séria, tem de parecer que o é” e o
mesmo sucede com a rádio pública, cujo reconhecimento e
credibilidade ficaram afectados pela atitude de extinguir o
programa na sequência da crónica do Pedro Rosa Mendes.

UM “inCÓMODO” CHaMaDO PrOvEDOr?

JJ – Em entrevista à agência Lusa, em Maio passado, referiu

que apenas falou com o presidente da rtP por telefone e

somente uma vez. nunca houve reuniões ou encontros simi-

lares? Como dialogavam, então?

MF – Não dialogávamos. Houve duas reuniões com uma
administradora, apenas para resolver questões burocráti-
cas. Quanto aos meus encontros com o presidente, um
teve lugar no dia da despedida do Adelino Gomes e da
minha chegada, e o outro foi agora, quando me anunciou
que o meu mandato como provedor não ia ser renovado.

Tirando isso, há o caso, que já referi, do telefonema para
intervir no programa do provedor acerca do fim da Onda
Curta, a que se seguiu o contacto por e-mail, e foi tudo.

Não faz sentido nenhum que tenha estado dois anos
no cargo, tenha produzido dois relatórios, e não tenha
recebido qualquer solicitação da Administração para con-
versarmos sobre o que neles escrevi, as acusações que fiz,
as sugestões que dei, a minha relação com os directores de
antena, os profissionais e os ouvintes... Zero! Zero absolu-
to! Aliás, eu acabo o mandato e, à excepção do presidente,

EntrEvista Mário Figueiredo

“Questiono-me se o provedor
não é uma mera figura
de retórica, de fachada, que se
mantém porque a lei obriga.”

“Muitos profissionais da RDP
têm saído desencantados
e, agora mais do que nunca,
é normal que se sintam 
magoados pelo tratamento 
distinto que têm relativamente 
aos colegas da televisão.”
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não conheço os administradores.
Portanto, quando o presidente do Conselho de Admi -

nistração, para justificar a não renovação, me disse discor-
dar de mandatos de provedor superiores a dois anos e ale-
gou que as nossas relações “eram insustentáveis”, estive
para lhe perguntar: “Mas que tipo de relações, se não
houve relações nenhumas?”. Não o fiz porque essa reu-
nião não foi um diálogo mas um monólogo, em que ape-
nas ele falou.
JJ – Escreveu num dos relatórios que estaria, certamente,

“numa posição mais confortável” se contornasse alguns

obstáculos, “evitando confrontações e crispações”. Porém,

prossegue, a missão de um provedor passa “por tomar posi-

ções que, por vezes, podem não ser as que mais agradam a

quem o nomeou”. as tensões do cargo colocam em causa a

existência do provedor?

MF – Creio ter sido o provedor do Washington Post quem, ao
deixar o cargo, disse: “Se eu terminasse o meu mandato de
bem com toda a gente, alguma coisa tinha corrido mal”.

Eu parto tranquilo. Incomodar-me-ia se me fosse
embora em conflito com os directores de antena ou com
os outros profissionais, ou se tivesse tido um grande incó-
modo com os ouvintes, o que não sucedeu. Só tive um
incómodo – com o presidente do Conselho de
Administração –, para fazer jus à frase do outro provedor.

Calculo que os conflitos que se foram gerando e agudi-
zando com a administração são capazes de dar a ideia de
que sou conflituoso, quando na verdade sou de consensos
e não estou aqui para levantar problemas a ninguém.

Todavia, não enjeito o confronto quando acho que tenho
razão e, se via afectados os interesses dos ouvintes, levan-
tava a voz, embora às vezes com muita convicção, com
muita veemência, admito.

Só que, dado este tipo de relacionamento, questiono-
me se o provedor não é uma mera figura de retórica, de
fachada, que se mantém porque a lei obriga. Porque, se a
opinião do provedor, que tem de ser justificada e abaliza-
da, oficialmente não tem efeito nenhum junto de quem
tem a decisão máxima, é de questionar a existência desta
figura.
JJ – Conseguiu a reposição de “Lugar ao sul”, de rafael

Correia, mas os programas eram emitidos numa versão pas-

sível de ferir os direitos de autor. tendo sido director da

sociedade Portuguesa de autores, entre 1995 e 1997, que

se lhe oferece dizer acerca do direito de autor na rádio,

sobre o qual raramente se fala?

MF – Considero que a reposição dos programas não foi
uma vitória minha, pois a luta nesse sentido tivera início
com o José Nuno Martins e foi prosseguida pelo Adelino
Gomes. Também muito motivados pelos ouvintes, creio
que sensibilizámos a direcção de programas para o assun-
to. Porém, julgo que foi uma vitória de Pirro, já que a
reposição se deu a uma hora absurda e os programas eram
emitidos meio retalhados, não correspondendo às expec-
tativas dos ouvintes. Pode ser que, no futuro, os passem a
uma hora diferente e na versão integral, até porque con-
stituem um importante património radiofónico.

Por sinal, pedi recentemente à SPA um parecer sobre o
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caso do “Lugar ao Sul”, para saber se os direitos morais de
autor estavam a ser afectados. Solicitei esse parecer de
forma gratuita, pois não havia verba para o efeito, e sei
que a emissão do mesmo estava iminente. Pensava usar o
parecer para dedicar um programa ao tema dos direitos
de autor na rádio, o que já não poderei fazer.
JJ – E, de certo modo ainda nesta área, continua a fazer sen-

tido falar na percentagem de música portuguesa tocada em

antena?

MF – Estou convencido de que esta casa cumpre o que
está estipulado, embora considere que, com o tempo de
vigência da lei que o determina, esse aspecto devia ser
repensado.

Por outro lado, julgo que a Antena 1 e a Antena 3
entenderam essa preocupação com um excesso de zelo no
sentido de divulgação de música nova: na Antena 3, dos
grupos mais jovens; na Antena 1, da música dita ligeira, o
que é capaz de trazer inconvenientes no que respeita à
escuta da Antena 1.

Explicando melhor: não sendo preocupação da rádio
pública andar atrás das audiências, é certo que a sua con-
corrente directa – a Rádio Renascença – tende a mesclar
música nova e música com memória, portuguesa e outra, o
que, na Antena 1, só acontece com determinados animado-
res. Por norma estão mais concentrados em mostrar músi-
ca nova – o novo disco Antena 1, por exemplo –, ignoran-
do outras músicas que criam empatia com os ouvintes. E,
muito provavelmente, a sua não divulgação leva certos
ouvintes a procurar esses temas noutra estação.

O DECLÍniO Da rÁDiO QUE FEZ EsCOLa

JJ – Estudos concluíram que a rádio está “longamente enraizada

como um media tradicional de uso fácil” (Obercom) e que “os portu-

gueses tendem a manter uma confiança quase sem falhas no serviço

Público de rádio e televisão”, beneficiando a rádio de “maior credi-

bilidade” do que a televisão ou a imprensa (ErC). no entanto, dos

seus relatórios transparece algum desencanto com o serviço público

radiofónico...

MF – Bati nas teclas em que os meus antecessores já tin-
ham batido. Nós os três – o Adelino, mais virado para a
informação, e o José Nuno Martins e eu, mais para os pro-
gramas – reconhecemos uma realidade fácil de constatar:
a rádio pública está a perder afectos. Quando nós começá-
mos a fazer rádio, e até há 15 anos, era muito importante
o ouvinte sentir-se empaticamente ligado a quem lhe fala-
va, enquanto agora... Na rádio pública, até a importância
da voz começou a ser secundarizada. Ainda que a rádio
pública tenha excelentes profissionais, a necessária for-
mação é constantemente ignorada.

A ninguém – e não apenas aos mais novos, da Antena
3 – é dito o que é o serviço público de radiodifusão. Há
outros profissionais, na Antena 1, Antena 2, RDP
Internacional e RDP África, para quem a empatia, os afec-

tos, a importância da voz, são fundamentais, mas que não
o sabem. O centro de formação não lhes diz, porque não
o deixam dizer-lhes, e a cultura de empresa vai-se esboro-
ando. E, no entanto, a RDP foi uma escola de profissio-
nais. Consequência da excelente qualidade desses profis-
sionais, o estigma que marcara a rádio pública nos tempos
da Emissora Nacional foi desaparecendo. Daqui partiram
inúmeras pessoas para as rádios piratas e para a televisão.
A RDP – repito – era uma escola! E, simultaneamente, um
escol. 
JJ – É esse desinvestimento que o leva a dizer que a rDP

que conheceu enquanto jornalista – “uma empresa rentável,

feita por gente da rádio e viveiro de bons profissionais” –

deu lugar a uma espécie de parente pobre da sua congéne-

re televisiva?

MF – Muitos profissionais da RDP têm saído desencanta-
dos e, agora mais do que nunca, é normal que se sintam
magoados pelo tratamento distinto que têm relativamente
aos colegas da televisão.

Porque, para a administração – entidade máxima gesto-
ra –, o que acontece na televisão é que é importante. A
rádio... palavras leva-as o vento. Isto apesar da soma dos
ouvintes do serviço público de rádio que acompanham os
blocos informativos em horário nobre não ficar atrás do
número total de espectadores dos canais de televisão. Só
que a televisão tem imagem e a rádio não, o que, na minha
opinião, até é positivo, pois estimula a imaginação. Mas
continua a ser um parente pobre, de facto, porque esses
senhores se convenceram de que, se aparecer na televisão,
é, enquanto, se aparecer na rádio, pode ser ou não. E estão
tão enganados, tão enganados... 
JJ – Leva essa mágoa, agora que passa a pasta a Paula

Cordeiro?

MF – Não levo essa mágoa, mas levo outras, mais signi-
ficativas. Fica-me uma certa pena de não ter feito progra-
mas com alguns profissionais, alguns colaboradores, de
não ter ressalvado as qualidades de serviços como o
Serviço Nacional de Trânsito... Tudo isso estava agendado
para o futuro e não previ este fim abrupto. Nunca pensei
que esta prerrogativa que a Administração tinha – “se o
provedor for incómodo, há que substituí-lo após o
primeiro mandato” – se concretizasse assim. Aliás, come-
cei por saber da não renovação pelos jornais, nem foi por
um telefonema.

Mas o que mais me custou foi não ter conseguido
inverter o fim da Onda Curta. Ainda hoje me pergunto: se
o Conselho de Opinião, a Comissão de Trabalhadores, os
delegados sindicais, o provedor em representação dos
ouvintes, políticos dos mais variados quadrantes e outras
personalidades da vida pública estavam de acordo e a voz
dissonante era basicamente a da Administração, ainda
que apoiada por dois Governos, como é possível que as
coisas se mantenham? Por que razão as pessoas não dão o
braço a torcer, reconhecendo os erros? Esta, sim, é a gran-
de mágoa que levo comigo.

EntrEvista Mário Figueiredo

JJ
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Fernando Morais à JJ

«Pra buscar
a informação 
o neguinho
tem que sujar
o sapato»

Texto Maria da Paz trefaut

Autor de dez livros, todos best sellers, o brasileiro Fernando Morais
continua a ser, aos 66 anos, um jornalista em busca de boas histórias.
Agora, por exemplo, está empenhado em reunir subsídio para um
livro sobre o ex-presidente Lula. Não será uma biografia, gênero que
mescla em sua obra com as grandes reportagens. Mas uma súmula da
vida política do ex-operário metalúrgico, que despontou como líder
sindical e chegou à presidência. 

EntrEvista
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Marcio Scavone
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a
Ilha, o seu primeiro livro, publicado em
1976, quando o Brasil ainda não mantinha
relações diplomáticas com Cuba, foi um
divisor de águas em sua carreira. Por ser
favorável até hoje ao regime de Fidel e

Raul Castro, o jornalista costuma provocar celeumas em
todas as mesas redondas das quais participa. É um aliado
do regime e ponto final. "Não há diferença no meu com-
prometimento com Cuba, com a Venezuela bolivariana,
com o Morales, na Bolívia, e o Correa, no Equador", diz.
Essa declarada opção ideológica não o impediu de escre-
ver outras biografias e reportagens centradas em perso -
nagens e fatos de outra natureza política. Como Chatô, O
Rei do Brasil, no qual traça o perfil de um homem pouco
escrupuloso que construiu um império jornalístico. 

Fora a atividade como jornalista e escritor, Fernando
Morais foi deputado estadual de São Paulo e secretário da
Cultura e Educação, em governos do PMDB (Partido do
Movimento Democrático Brasileiro). Ainda que, hoje, não
se disponha mais a concorrer a nenhum cargo público,
continua filiado ao partido, que participa da coalizão que
apoia Dilma, e ao qual pertence o vice-presidente da
República.

Na casa-escritório onde trabalha em São Paulo, há
várias fotos suas emolduradas e uma capa da revista Veja,
de 1994, da qual é protagonista. Sobre a mesa, entre livros,
fotos e papeis, está apoiado um pequeno gravador "da

melhor tecnologia", que acabou de comprar para registrar
as sessões com Lula e que precisa aprender a usar. "Estou
trabalhando feito um desesperado", começou por dizer,
com seu sotaque mineiro. E pediu licença para acender
uma cigarrilha. 

O que será exatamente esse livro sobre o Lula?

Será um corte da vida dele, que vai desde a prisão, em
1980, até quando ele passa a faixa presidencial pra Dilma.
a parte mais significativa da vida dele, do ponto de vista

político.

Para o autor é o filé mignon do personagem, né? Na ver-
dade, eu já vinha cercando o Lula há muito tempo.
Construí uma relação muito fraterna com ele na época das
greves, quando eu era deputado, e passei com ele aquele
verdadeiro dilúvio, os quarenta dias da primeira grande
greve.
Em são Bernardo, no aBC paulista...

Sim. Eu tinha acabado de me eleger pelo MDB
(Movimento Democrático Brasileiro), porque só tinha
MDB e Arena no tempo da ditadura. Ainda não tinha PT
(Partido dos Trabalhadores) e PSDB (Partido da Social
Democracia Brasileira). Uma grande maioria desse povo
que hoje tá em outros partidos estava lá, porque só tinha
os dois: um contra e outro a favor da ditadura. E o MBD
era uma enorme frente que tinha de tudo: de burguesia
nacional a empresários...

EntrEvista Fernando Morais

Janete Longo
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O Fernando Henrique, por exemplo.

É. Do Fernando Henrique Cardoso, que era suplente de
senador, a marxistas que tinham vindo da luta armada. Eu
fazia parte desse frentão e, dias depois de assumir meu
mandato, estouram as greves do ABC. Eu me envolvi pro-
fundamente com aquilo e me aproximei muito dos
operários, não só do Lula, que começava a se destacar.
Num dia, à uma da manhã os helicópteros começaram a
sobrevoar o sindicato, que foi cercado pela tropa de
choque. Depois, não me filiei ao PT e, devo dizer, contin-
uo no PMDB, que sucedeu ao MDB, um pouco por inér-
cia. Prefiro não estar ligado umbilicalmente a nenhum
partido, o que me permite fazer opções políticas e não
partidárias. Agora, por exemplo, vou apoiar o candidato a
prefeito de São Paulo pelo PT, o Fernando Haddad.
você continuou próximo ao Lula?

Não. Não sou aquilo que o Itamar (Itamar Franco, ex-pres-
idente da República) chamava de "percevejo de palácio".
Odeio essas coisas! Nos oito anos em que o Lula foi presi-
dente fui duas vezes lá. Uma vez que ele me chamou pra
apresentar o filme "Olga" para as funcionárias do palácio
e outra para fazer uma entrevista para a revista do Oscar
Niemayer, a Caminho. Nessa entrevista, para arrepio de
seu ministro das Comunicações, ele disse, pela primeira
vez em público, que sua candidata à sucessão era a Dilma
Rousseff, então ministra da Casa Civil. Acho que foi uma
espécie de agradecimento para com o Oscar e também

"A primeira coisa que ele (Lula da Silva) 
disse é: Não quero livro em ano eleitoral. 
Vamos esquecer 2012. Pensamos em 2013, 
mas não sei se esse prazo consegue se 
sustentar por conta da paralisação devida
à doença."

"Salvo as exceções de praxe, os jornais são 
bandeiras, são partidos políticos. Tudo bem,
mas devia colocar ao lado do cabeçalho: 
"Nós somos contra o governo do Lula,
da Dilma, do Hugo Chávez, da Kirchner,
do Evo Morales, do Equador". Põe lá no 
jornal ou na revista, aí você sabe que não 
está lendo notícia, mas opinião."

"Pra minha sorte tem gente querendo ler
e editores querendo publicar. Sou um 
jornalista que publica seu trabalho
em forma de livro. Não tenho a pretensão
de ser um literato."  

Em entrevista a FM, em dezembro de 2008, Lula anuncia pela primeira vez que sua candidata à Presidência é Dilma rousseff. Brasília.
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para mim. A gente tinha se perdido de vista, mas sempre
fiz trabalho para o PT em São Paulo. 
Então tinha uma afinidade...

Isso, aquilo que os jovens chamam de química. Quando
ele foi eleito presidente, propus, por interpostas pessoas,
que eu passasse o mandato - a gente nem imaginava que
seriam dois - colado nele. Eu me mudaria pra Brasília e
ficaria por conta da editora, quatro anos, para escrever um
livro como o que o Arthur Meier Sclesinger Jr fez sobre o
Kennedy. A diferença é que o Sclesinger era funcionário
do Kennedy e escreveu a partir das memórias dele.
Mas ele não topou...

Nem pensar! Quando foi reeleito, propus novamente e ele
não quis. Aí, quando a Dilma ganhou a eleição, sugeri a
alguns amigos que intermediassem um livro sobre basti-
dores e eles me disseram pra desistir. Lembraram que o
Ricardo Kotscho, que foi ministro das Comunicações nos
dois primeiros anos do primeiro mandato, tentou e ele
não quis. Para minha surpresa, em junho de 2011, uma
pessoa do círculo do Lula me ligou pra dizer que estava
pintando uma possibilidade. Aí fui conversar e ele, muito
espirituoso, disse de cara: "Fernando Morais, nem pensar
em biografia. Biografia boa é ruim para o biografado".
Então fomos conversando e ele falou que essa história da
infância e adolescência na pobreza já tinha sido muito
explorada. E me ofereceu sua inflexão do sindicalismo pra
política, que se inicia em 1980. 
isso aconteceu antes do câncer, então.

Pois é, cheguei a gravar com ele carequinha e sem barba,
mas quando começou a radioterapia, ele teve a voz com-
prometida e não dava pra continuar. A quimioterapia não
o abateu, mas a radio teve muitas sequelas na voz.  E este
livro depende, fundamentalmente, dele falar, falar, falar.
Estamos tentando marcar uma agenda para trabalhar com
um pouco de regularidade. Como a gente começou a tra-
balhar há um ano, não sei os prazos. A primeira coisa que
ele disse é: "Não quero livro em ano eleitoral. Vamos
esquecer 2012". Pensamos em 2013, mas não sei se esse
prazo consegue se sustentar por conta da paralisação de -
vida à doença. A última vez que gravei com ele foi em
dezembro. Enquanto isso estou ouvindo gente.
Quantas pessoas você vai ouvir?

Não sei se tantas. Queria pessoas que pudessem contar
como conviveram com ele. Pessoas do palácio. Já gravei
com a secretária Clara Ant, assessora especial, que acom-
panhava o cotidiano dele.
aproveitando a frase dele, queria saber se você, um biógra-

fo, acha que biografia boa é aquela que fala mal da pessoa. 

Na verdade, não sei se o Lula tem razão. Por exemplo, fiz
a biografia do Paulo Coelho, um tijolo de 800 páginas, que
expõe lados muitos obscuros da vida dele. Episódios que
tratam de valores caros pra nossa cultura.
a questão das drogas.

Drogas, homossexualismo, satanismo. Induzir a namora-
da a se suicidar, aquelas maluquices... a infância e a ado-

lescência horrorosa que ele teve, com choque elétrico.
Depois, a prisão na época da ditadura sem ele ser um mil-
itante. Ao contrário, quando ele começa a ganhar dinheiro
com rock, como parceiro do Raul Seixas, tem um dia em
que escreve no diário: "Estou morrendo de medo que os
comunistas peguem meu dinheiro todinho". Então, é uma
vida dramática com coisas das quais não sei se ele se
orgulha. No começo o Paulo reagiu um pouco mal, deu
até algumas entrevistas dizendo que não tinha gostado de
se ver daquele jeito, mas somos amigos. Então, não sei se
concordo com o Lula. A biografia boa também pode ser
boa pro biografado. Só não pode ser um livro que sirva ao
processo de canonização do Lula no Vaticano. Porque aí é
ruim pra todo o mundo: para o personagem, o autor e o
leitor.
sempre que a gente entrevista alguém, a pessoa quer ven-

der uma imagem. nossa maior dificuldade é tentar ver quem

está atrás dela.

Claro. Cada ser humano tem o respeito por determinada
impressão, mesma que não seja exatamente a real.
Quando é biografia - o que não é o caso do Lula - chega
um momento em que o autor sabe mais a respeito do
biografado do que o próprio personagem. 
Pelas vias transversas.

Claro, vou ouvir ex-namorada, amigo, inimigo, para com-
por um painel. 
E teus projetos nascem como?

Não há regra. Às vezes me oferecem, às vezes eu vou atrás
quando pressinto que há uma bela história. Recebo muitas
sugestões dos lugares mais malucos, do interior do Ceará.
Aí peço pra alguém de perto farejar, em geral algum jor-
nalista conhecido, e pode ser que vire um livro. Percorro o
Brasil inteiro em noites de autógrafos. Tenho umas 50
caixas na sala ao lado com material prévio.
na tua cabeça neste momento há outros personagens além

do Lula?

Tem o Antônio Carlos Magalhães (empresário baiano já
falecido, que foi grande cacique da política brasileira).
Gravei os últimos nove anos de sua vida e ele me deu seus
arquivos pessoais. Aí empurrei para frente quando surgiu
o Lula, porque o que tenho com ele ninguém vai ter. Tem
o José Dirceu (ex-ministro da Casa Civil) que eu já tinha
começado a fazer e travei por conta do julgamento do
mensalão.  
Mas correu uma história que tinham desaparecido os arqui-

vos de teu computador. 

Sim, mas aquilo é uma bobagem. Eu tinha um rancho de
pescador no Guarujá onde trabalhava e tinha um HD com
um monte de coisas, entre elas, entrevistas do Dirceu e
fotos dele com a cara operada, quando fez uma plástica
para voltar ao Brasil clandestino. 
você viu essas fotos?

Sim. Ele tem muitas e me cedeu algumas numa viagem
que fizemos a Cuba, quatro meses antes da denúncia do
mensalão. 

EntrEvista Fernando Morais
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1. recebendo o premio de Melhor Livro de não Ficção

da i Bienal do Brasil, 2012 - Brasilia

2. FM, deputado, discursa no Palácio do Governo de sP.

À direita, Franco Montoro, Fernando Henrique e José

serra. são Paulo, 1983.

3. FM com o Fernando Collor, quando fazia o perfil

intitulado "O napoleão do Planalto", para a revista

Playboy. Brasilia, 1990.

4. FM recebe Fidel Castro na primeira visita que o

presidente cubano fez ao Brasil após o golpe de 1964.

5. FM à direita, na transamazônica, em 1970. Desta

viagem nasceria seu primeiro livro, "transamazônica"

6. secretário da Cultura de são Paulo, FM assina

convênio com o escritor Gabriel García Márquez,

presidente da Escola de Cinema criada por este em

Cuba. san antonio de los Baños, Cuba, 1989.

7. FM com Yasser arafat. Beirute, 1982
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você tem uma posição ideológica muito definida como jor-

nalista, mas, por outro lado, faz personagens muito diferen-

tes. não dá para gostar do Lula e do antônio Carlos Maga -

lhães, por exemplo. Como você concilia isso?

Depois que lancei "Olga" (biografia de Olga Benário
Prestes, mulher do líder comunista Luis Carlos Prestes),
pensei fazer o delegado Fleury. Meus amigos não se con-
formavam. Diziam: "Como você vai fazer a biografia de

um fascista, de um torturador toxicômano?". Eu respon-
dia: "jornalista que não se interessar pelo delegado Fleury
tem que mudar de profissão". Isso vale para qualquer um.
Meus livros são todos jornalísticos. Procuro gente que
tenha o que dizer. O Antônio Carlos Magalhães (ACM) é
protagonista de 50 anos de história do Brasil - do Juscelino
ao Lula. Se esses caras se dispõem a se contar isso pra
você... O Brasil não é só de esquerda.
O que quero saber é como um cara como o aCM topa você

como biógrafo. 

Ah, leva tempo. Primeiro fiquei procurando ele um tem-
pão. Quando consegui marcar um encontro em Brasília,
ele disse: "ótimo". Mas antes, perguntou quanto ia custar.
Como assim? - respondi. E ele: "O sr tomou um avião de
São Paulo, está hospedado num hotel cinco estrelas,
alguém vai pagar isso, não?". "Isso é conversa minha com
meu editor, não é da sua alçada", disse a ele. Tudo ia bem
até o final, quando eu disse: "Senador, há uma coisa que
preciso lhe informar: o sr não vai ler os originais. Vou
fazer o que sempre fiz. Vou enviar o primeiro exemplar
para o sr, mas na hora em que estiver lendo, algumas
dezenas de pessoas estarão fazendo o mesmo". Aí ele
disse que precisava refletir. Quinze dias depois, ligou me
convidando para almoçar em Salvador e disse que estava
fechado.
O que o levou a decidir?

Ele disse que tinha relido o Chatô. E falou: "Eu sei que o
sr é comunista e o Chatô é um símbolo do capitalismo no
Brasil. Mas o sr o tratou com respeito, ouviu os dois lados.
E eu não me envergonho das coisas que fiz na vida, nem
das feias". O ACM não é da minha tribo, mas é um grande
personagem, um grande frasista. Tem uma coisa ótima
que ele dizia, não sei se é dele ou se apropriou: "Metade
dos jornalistas está interessado em notícias e a outra
metade, em dinheiro. Um bom político deve andar com
noticias num bolso e dinheiro no outro. Agora, precisa
tomar muito cuidado pra não dar dinheiro pra quem
procura notícias e nem notícias pra quem quer dinheiro".
É uma aula de política, de jornalismo.
você disse que não ia deixar que ele lesse antes. isso é uma

premissa do jornalismo, não?

Claro. Eventualmente você pode até mandar trechos para
a pessoa checar a precisão ou imprecisão de dados. Mas
deixar claro: "não estou te pedindo pra dar opinião". Se
você deixa ler, está dando o direito da pessoa dizer não.
Depois que virei político, autor, também nunca pedi para
um jornalista para ler o que ele havia escrito. É falta de
respeito. Ou não te recebo... Mas na hora em que você
entra na minha casa, bebe meu café... 
O que você acha da mídia atual?

Ah, não tem nada a ver comigo. Salvo as exceções de
praxe, os jornais são bandeiras, são partidos políticos.
Tudo bem, mas devia colocar ao lado do cabeçalho: "Nós
somos contra o governo do Lula, da Dilma, do Hugo
Chávez, da Kirchner, do Evo Morales, do Equador". Põe lá

EntrEvista Fernando Morais

caMaLeao

"Quanto mais você escreve, mais aprende.
O que é escrever melhor? Escrever com 
clareza e elegância. E acho que escrevo 
melhor hoje do que vinte anos atrás."

"Às vezes, te entrevistam sem saber
se você é preto ou branco, gordo ou magro, 
se seu sapato tem buraco na sola. (…) 
Nisso, a internet não substitui o contato 
humano. Pra buscar a informação 
o neguinho tem que sujar o sapato. 
Esse é o único jornalismo, o resto é sub." 
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no jornal ou na revista, aí você sabe que não está lendo
notícia, mas opinião. Mas eu acho que a imprensa impres-
sa está com os dias contadinhos. 
acha?

Sim. Eu achava, vinte anos atrás, que a liberdade de
expressão ia ser conquistada nas tribunas, nas barricadas,
nas trincheiras. A tecnologia andou mais depressa do que
a ideologia. Hoje, se você tem um notebook que compra
numa loja popular, em 24 prestações, e uma linha telefôni-
ca que custa o mesmo preço, você é o seu próprio Roberto
Marinho. Se você tiver o que dizer, seu blog, site, não
importa o nome, terá audiência. E se tiver audiência, terá
anúncios. 
tem alguns exemplos assim, de quem começou por conta

própria. Mas são poucos...

Você vê blogs de esquerda pelo Brasil, os chamados blogs
sujos e alguns têm anúncios. Se você somar a "Folha", o
"Estadão" e o "Globo", que são os três maiores jornais
brasileiros, somados, eles vendem um milhão de exem-
plares durante a semana. Um portal como o IG é frequen-
tado por trinta milhões de pessoas! 
isso prova que o que está em questão não é a escrita, mas

o veículo.  

Ah, sim. Acabei de ouvir isso do Gay Talese, que é nosso
papa, e que é um cara da geração do papel. Ele diz que
sempre que você tiver uma boa história pra contar vai ter
alguém querendo ler. Seja longa ou curta. As pessoas
falam que a grande imprensa desistiu das reportagens
porque não tem leitor, que o pessoal hoje quer coisas rá -
pidas, curtas. Como é que eu vendo livros de 800 páginas?
As pessoas não querem ler besteira, bobagem, discurseira. 
Eu queria voltar pra questão ideológica. Uma parte grande

da esquerda, hoje, não vê mais em Cuba o socialismo. você

continua a ver?

Continuo. E por razões muito objetivas. Primeiro, não fico
do lado de quem fica batendo. Eu não falo mal de Cuba -
fora de Cuba, lá eu falo - porque é um país que está em
guerra com a maior potência do planeta, e que está do
outro lado do estreito da Flórida. Segundo, como todo o
mundo em todos os lugares do Brasil me pergunta isso,
tenho dados (da UNESCO, de 2009) no meu Ipad.
Expectativa de vida de crianças ao nascer: 1º lugar, Cuba.
Taxa de mortalidade infantil em menores de um ano: 1º
lugar, empatados, Cuba e Canadá. 
Mas uma grande questão em Cuba é o poder se passar por

consanguinidade...

É, mas é um país que tá em guerra. Atualmente, Cuba está
vivendo transformações econômicas profundas para os
padrões de lá - a revolução foi extremamente radical no
começo com a questão da estatização. Foi um erro. Eu não
sei em que volume do Marx está dito que as manicures
precisam ser estatais, o barbeiro, o carrinho de pipoca.
Estão corrigindo esses erros, mas eu não acredito que
haverá qualquer mudança política enquanto houver o
bloqueio. Acho que, dum ponto de vista otimista, se o

Obama se reeleger, pode ser que no segundo mandato ele
suspenda o bloqueio. Porque ele não vai mais poder se
eleger para nada e não dependerá mais dos grandes
barões cubano-americanos da Flórida, que decidem
eleição nos Estados Unidos.
só pra terminar a história de Cuba, que é muito longa... você

acha legal o jornalista que declara sua posição?

Ah, acho muito mais honesto. A minha posição é pública.
Às vezes as pessoas ficam sentidas comigo: pó, tá apoian-
do fulano de tal! A única coisa que conquistei ao longo do
tempo, seja como autor, seja como ativista político, é a
independência. Faço o que me dá na telha, não tenho que
pedir autorização pra ninguém pra escrever o que escre-
vo. Pra minha sorte tem gente querendo ler e editores
querendo publicar. Sou um jornalista que publica seu tra-
balho em forma de livro. Não tenho a pretensão de ser um
literato.  
Qual é a melhor coisa da profissão?

Tudo. O Gabriel Garcia Marquez tem razão: é a melhor
profissão do mundo! Eu gosto de fazer entrevista, gosto
de escrever. E tenho muita insegurança.
De verdade?

Nossa, quando escrevo é um sofrimento absurdo. Cada
livro que eu faço, sinto o mesmo sofrimento que no
primeiro.  
E dá pra viver bem?

Dá, não sou rico, tenho metade deste apartamento. Mas
não tenho casa em Paris, em Nova York, não tenho
helicóptero.
Mas isso é pra milionário.

Pois é, meu único vício são os charutos. É um vício caro,
mas os cubanos me dão. Tenho uma cave com charutos de
várias qualidades. Eu nunca compro. 
O jornalista é como o vinho: melhora com a idade?

Acho que sim. Quanto mais você escreve, mais aprende.
O que é escrever melhor? Escrever com clareza e elegân-
cia. E acho que escrevo melhor hoje do que vinte anos
atrás.
você também é melhor repórter?

Seguramente. A vida vai te ensinando truques, alguns
muito banais, como deixar as perguntas mais compromete-
doras para o final... Não sei se foi o Gay Talese que disse que
"jornalismo é a arte de sujar os sapatos". Hoje em dia
ninguém suja os sapatos. Isso que você está fazendo comi-
go, de vir na minha casa, ver que tem bandeira do Brasil,
fotos do Fidel Castro, cave de charutos... as pessoas não
fazem mais isso. Usam o telefone, a internet. Você poderia
ter me mandado as perguntas por email e, teoricamente,
nem saberia se era eu que estava respondendo. Às vezes, te
entrevistam sem saber se você é preto ou branco, gordo ou
magro, se seu sapato tem buraco na sola. É um jornalismo
de quinta. Sem contraponto, sem contradições, que fica por
isso mesmo. Nisso, a internet não substitui o contato
humano. Pra buscar a informação o neguinho tem que sujar
o sapato. Esse é o único jornalismo, o resto é sub. JJ
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rePortAgem

D
epois de percorrerem por terra o continente
africano até ao Mundial de Futebol da
África do Sul em 2010, o jornalista, o
repórter de imagem e o fotojornalista queri-
am testemunhar no terreno os processos de

transição para a democracia naquela zona do globo, sem
ficar limitados ao que as agências noticiosas transmitem
sobre estas revoluções. A viagem, que começou em
Janeiro deste ano e que se fez sem recurso a avião depois
de chegarem a Istambul, passou pelas terras em mudança
da Turquia, Síria, Chipre (inicialmente não previsto),
Líbano, Jordânia, Israel, Egipto, Líbia, Tunísia, Argélia e
Marrocos, terminando em Lisboa, em Maio.

O projecto foi difícil de concretizar dado o clima de
crise económica em Portugal, mas possível graças à cola -
boração com o jornal Sol, para o qual escreveram 19
reportagens ao longo da viagem, a produtora BeActive,
com quem produzirão um documentário, e da editora
Oficina do Livro, que publicará um livro sobre o projecto
até ao final de 2012. Com um orçamento de 30 euros por
dia "para cada um de nós, alojamento, transporte, alimen-
tação, tradutores e todos os imprevistos", fizeram-se à
estrada.

A tradução foi mesmo uma das maiores dificuldades.
"Muito poucas pessoas falavam Inglês. Isso obrigou-nos a
arranjar voluntários para fazer tradução ou, à falta deles,
por três ou quatro vezes, a contratar alguns intérpretes
improvisados para traduzir as entrevistas". Foram recep-
cionistas dos hotéis que por vezes os ajudaram a "fazer a

Ver de perto e relatar o processo
de revolução que se regista desde
a Primavera de 2011 nos países do
Médio Oriente e do Magreb foi a
intenção do projecto jornalístico
"Estrada da Revolução", do Tiago
Carrasco, João Fontes e João
Henriques. 

Texto Ana Jorge

Pelas terras da  

Estrada
da Revolução



tradução de árabe para inglês, pois dominam bem as duas
línguas".

Por outro lado, fazer mais de 10 mil quilómetros com
material de necessidade pessoal e todo o equipamento de
trabalho traduziu-se num enorme esforço físico. A estes
obstáculos juntaram-se ainda as dificuldades de deslo-
cação, entre "obtenção de vistos e a escassez de trans-
portes". Em vários momentos, a equipa da "Estrada da
Revolução" contou com a ajuda de jornalistas portugueses
e internacionais que conhecem o terreno e a realidade de
alguns dos países por onde passaram.

JornAlistAs Por contA PróPriA

Entraram clandestinamente na Síria para cobrir o conflito em
que o país se vê envolvido desde há um ano, com o apoio
dos rebeldes. Até essa altura, "apenas meia dúzia de estações
internacionais o tinham feito: CNN, Al-Jazzera, France24,
etc, mas com outras condições: telefone de satélite, manti-
mentos, mudas de roupa, além de terem pago bastante mais
que nós". No Egipto, viram jornalistas nas varandas em
redor da Praça Tahrir, mas estiveram no meio da multidão
para conhecer as facções, acabando por ser perseguidos até
ao hotel. Na viagem de quatro meses, cruzaram-se com ou -
tros jornalistas movidos pelo "amor à sua profissão e uma
tremenda obsessão pelo Médio Oriente": repórteres e fotó-
grafos vindos da Holanda, Estados Unidos ou Espanha, a
trabalhar na Líbia, na Palestina ou na Jordânia, alguns deles
com outras experiências nesta região e que colocam muitas
vezes em causa a sua segurança pessoal no terreno.

O trabalho jornalístico, além da diferença de idiomas,
enfrentou outros entraves, de raiz cultural e histórica.
Apesar de o povo árabe ser hospitaleiro para os viajantes,
no contexto israelo-palestiniano "há uma desconfiança
tremenda, a presença da polícia secreta assombra o jorna -
lista como um fantasma omnipresente, muitas fontes têm
um compreensível medo de falar" e foi a ajuda de ONGs
e de jornalistas que permitiu que cobrissem vários lados
do conflito. Também no Egipto algumas facções mantêm
uma desconfiança em relação a jornalistas ocidentais, o
que dificulta o contacto. O mesmo acontece com as mu -
lheres árabes, que não podem contactar directamente com
jornalistas estrangeiros e têm que ter autorização de pais
ou maridos para serem entrevistadas.

Em países já em período pós-revolucionários, há asso-
ciações que ajudam os jornalistas internacionais em
"pesquisa, tradução, transporte a locais de interesse e
encaminhamento para fontes de informação". Por outro
lado, os movimentos rebeldes, como o Free Syrian Army,
"vêem os jornalistas estrangeiros como o único meio de
denunciar para o exterior os crimes de que têm sido víti-
mas", pressionando uma intervenção internacional como
aconteceu na Líbia. Levam-nos até às fontes, "o que acaba
por impossibilitar um trabalho 100% isento, uma vez que
é completamente impossível trabalhar dos dois lados da
barricada". Carrasco e os colegas procuraram o contacto
com os populares, mas também fontes mais organizadas,
por exemplo no Egipto, "em associações, nas televisões,
nos partidos políticos e nos jornais".
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  Primavera Árabe
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rePortAgem Estrada da Revolução

1
Crianças protestam por uma Síria livre

Binnish, síria, 3/2/2012

João Henriques

No meio da escuridão, dois corpos: o de Anood Mahmoud
Ramadan, de 17 anos, e o de Dalal Rahal, de 14. Tinham o peito e a
face ensanguentados pelos estilhaços de uma bomba, os olhos
inchados e a pele acinzentada. Pouco antes, as duas primas
estavam com mais 40 camponeses, na maioria miúdas como elas, a
colher batatas num campo agrícola próximo do aeroporto. Foram
atacadas por rajadas de metralhadoras e por bombas disparadas
por tanques do exército de Bashar al-Assad. (…) Depois, mostram-
me os estilhaços da bomba: "É russa", diz um dos presentes.
Naquele mesmo dia, a Rússia e a China tinham inviabilizado
através do veto a ajuda internacional ao povo sírio.
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2
Homem em protesto crucifixa-se na Praça Tahrir

Praça tahrir, cairo, egipto, 7/4/2012

João Fontes
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3
Um dos ocupantes do Prédio da Liberdade, onde se decidiu avançar

para a revolução que depôs Kadhafi, observa a foto dos mártires

expostas na parede

Benghazi, líbia, 19/4/2012

João Fontes

rePortAgem Estrada da Revolução
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4
Hamza Zinoubi junto ao cartaz e monumento de Mohamed Bouazizi,

o vendedor ambulante de fruta, de 26 anos, que se imolou a 16 de

Dezembro de 2010, dando origem ao movimento revolucionário na Tunísia

e nos países árabes vizinhos

sidi Bouzid, tunísia, 7/5/2012

tiAgo cArrAsco



Apogeu, morte e ressurreição da  

Política nos jornais portugueses 

do século XIX ao Marcelismo 

CARLA BAPTISTA  
Escritório Editora, 471 pp. 2012 

Texto Silas Oliveira 

O
título promete um trabalho
sobre o lugar da política nos
jornais portugueses. Mas o

livro é mais do que isso: acaba por
ser uma reflexão sobre o
lugar dos jornalistas no
relato da política  e nos
jornais que o faziam,
quando queriam ou
podiam; e nem sempre
valia a pena tentar esse
relato, porque era a
política que faltava à
chamada, que se
esquivava a ser notícia. 
O título promete um
campo de estudo muito
amplo, mais de um século
bem medido entre os
últimos anos da
Monarquia constitucional
e os últimos do Estado
Novo, já com Marcelo
Caetano no poder. Mas
Carla Baptista documenta
bem, com abundância de
testemunhos, três tempos
muito característicos: os
da polémica política
explícita, que vêm até ao
fim da I República; os do
longo silêncio imposto
pela ditadura de Salazar; e
os da ambiguidade da
“Primavera marcelista”,
abrindo apetite para uma
liberdade de palavra que o próprio
novo Presidente do Conselho já não
consegue controlar. 
Para aqueles de nós que são mais
grisalhos, o livro de Carla Baptista é
um regresso a estes dois últimos
tempos; pode ser uma viagem de
nostalgia a uma classe em que todos
se conheciam e em que “reinava uma
grande camaradagem, constituindo
um grupo mais cooperativo do que

competitivo”; mas é também o
retorno às amarguras de um passado
de chumbo e à frustração das
oportunidades perdidas. Estamos lá
todos. 
O primeiro tempo parece-nos hoje
mais estranho e vem coberto de uma
patine que dá o sabor da antiguidade
a coisas que ficam entre o inaceitável
e o ridículo, como alguma
dependência directa dos jornalistas
em relação a proprietários que eram

eles mesmos protagonistas dos
grandes debates políticos da época e
usavam os seus jornais como caixa
de ressonância do partido que
apoiavam na Câmara dos
Deputados. Era um tempo em que
esses debates misturavam exortação
política com estilo literário, e
esperava-se que os jornais
prolongassem, junto dos leitores, o
efeito pretendido. Não foi por acaso
que muitos escritores passaram pelos

jornais; a autora cita um
texto de Raul Brandão,
em que este presta
homenagem à outra
classe profissional, a dos
“pequenos jornalistas, os
trabalhadores de
Imprensa
desconhecidos, que
passam como sombras”. 
No segundo tempo, a
omnipotência do silêncio
imposto pela censura era
uma extensão da
personalidade do
ditador, que não gostava
de viajar nem de
contactar com as massas,
muito menos de dar
entrevistas, e nunca
conferências de
Imprensa. Até no
interior do Governo este
silêncio era sufocante.
Carla Baptista recolhe
um testemunho notável
de Franco Nogueira, que
revela um conselho
recebido directamente
de Salazar: 
“Em Conselho de
Ministros não revele

segredos. Os ministros não merecem
confiança. É o que me diz a
experienciazinha. O que disser ao
Conselho é só para autenticar o que
se souber publicamente (…) Não
gosto que os ministros viajem.
Deixam-se entusiasmar e fazem
promessas que depois não se podem
ou são difíceis de cumprir.” (pág.
132) 
Isto explica a resposta
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O título promete um
campo de estudo muito
amplo, mais de um
século bem medido entre
os últimos anos da
Monarquia constitucional
e os últimos do Estado
Novo, já com Marcelo
Caetano no poder
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desencorajadora que Carla Baptista
recebeu dos jornalistas que
“faziam” a Assembleia Nacional
(Adelino Cardoso, Eduardo
Corregedor da Fonseca, Daniel
Ricardo e outros) quando os
abordou para um trabalho sobre
jornalismo político. Conta a autora:
“A maioria destas respostas radica
no sentimento, muito enraizado
entre os jornalistas que, na ausência
de liberdade de expressão e sujeito
ao ditame da censura, o jornalismo
político era um ramo diminuído do
jornalismo, a evitar por quem não
quisesse confundir-se com a  tropa

de elite ao serviço do elogio aos
governantes.” 
Mais de metade do livro incide
sobre o terceiro tempo, a partir de
Setembro de 1968, quando Marcelo
Caetano substitui Salazar. Mesmo
neste houve dois tempos diferentes.
Carla Baptista documenta
cuidadosamente uma primeira fase,
em que o novo Presidente do
Conselho tenta cativar os
jornalistas, em benefício de uma
imagem pessoal que fosse
“simpática e  fácil de gostar pelo
povo”. Este objectivo foi bem
sucedido durante “dois anos em
autêntico estado de graça”; mas a
autora acrescenta pouco adiante,
citando um dos jornalistas
entrevistados (José Silva Pinto, da
Flama e do Diário de Lisboa), que não
houve mudança na essência do
regime, que manteve “o partido
único, a censura à informação e a
polícia política, embora com nomes
diferentes”. 
A partir de 1969, com “a
diversificação dos protagonistas
dentro do próprio Governo”, as
eleições legislativas e as iniciativas
dos deputados da Ala Liberal, a que
se somam as da sociedade civil (por
exemplo a SEDES) e, a partir de
Janeiro de 1973, a fundação do
Expresso, já existe matéria para uma
verdadeira reportagem política, a
que uma classe jornalística saturada
de décadas de silêncio quer dar
visibilidade. Marcelo Caetano, sem

solução para o problema da guerra
colonial, tenta ainda endurecer o
controlo mas perde tudo em Abril de
1974. 
Carla Baptista tem outros trabalhos
publicados sobre jornalismo:
Portugal no Olhar de Angola (2002)  e
Jornalistas, do Ofício à Profissão (2007)
e  Memórias Vivas do Jornalismo (2009),
estes dois em coautoria com
Fernando Correia. O livro de que
aqui se trata resulta de uma
investigação conduzida no âmbito
da sua tese de doutoramento,
defendida em 2009 na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, onde
é docente no Departamento de
Ciências da Comunicação.

Seduzir ou Informar?

CARLA ROdRIguES CARdOSO
MinervaCoimbra, 2012

Texto Daniel Cardoso

O
recentemente publicado
"Seduzir ou Informar?",
de Carla Rodrigues

Cardoso, procura investigar a
forma como as capas das
newsmagazines se constituem
"enquanto dispositivo de
comunicação", recorrendo a uma
análise comparativa de 4 revistas
diferentes - Newsweek, Veja,

L'Express e Visão - para averiguar
se elas "falavam apenas uma
linguagem comum" (p. 147). Ora,
dado que também um livro tem
uma capa, não é possível pegar
neste sem que a mesma pergunta
se lhe aplique reflexivamente:
estamos a ser seduzidos, ou
informados?
Como Carla Cardoso acaba por
mostrar - e como é de rigor em
qualquer análise académica - a
resposta desafia a própria
dualidade da pergunta: não somos

seduzidos ou informados, antes
participamos de uma série de
processos de informação sedutora
e de sedução informativa. E são
esses processos que são analisados
durante o livro.
Para contextualizar o seu próprio
trabalho - e atestando da
polivalência do livro enquanto
manual de estudo, e não apenas
produto de investigação - Carla
Cardoso começa por fazer uma
(pré-) história da noção e produção
de revistas, passando para as
newsmagazines em concreto e,
logo depois, para o aparecimento e
evolução deste formato editorial
em Portugal.
Do ponto de vista teórico, a capa
das newsmagazines é vista como
um "micro dispositivo de
comunicação", num cruzamento
teórico entre Michel Foucault e
Jean-Pierre Meunier e é lida,
durante a análise empírica, em
comparação e contraste com a
categoria de "cartaz" e "anúncio".
Recorre-se ao trabalho de Sammye
Johnson e Patricia Prijatel,
procurando auscultar
analiticamente a composição das
capas no que toca aos elementos
de design, imagem, cor, e
elementos textuais.
O estudo foi desenhado com o
objectivo de ser "comparativo,
transnacional" e capaz de englobar
"revistas europeias e americanas" -
algo que cumpre efectivamente,
combinando análise de conteúdo
das 48 capas recolhidas (12 de cada
publicação) com a análise
semiológica de 8 dessas capas (com
Roland Barthes como fonte
principal).
Este trabalho permitiu encontrar
vários elementos comuns entre as
revistas (a predominância de
figuras masculinas brancas, a
ausência do 'inesperado' enquanto
temática de capa, entre outros),
mas também diferenças (pela
origem geográfica das revistas, por
exemplo). Nestas diferenças,
destaca-se a Visão: "revelou-se uma



newsmagazine light,
sem a mesma
densidade das
congéneres na
escolha e
abordagem dos
temas de capa e […]
construção do seu
dispositivo de
comunicação" (p.
155), resultado a que
não será alheio o
facto de o corpus se
reportar aos
primeiros três meses
de 1999.
Nem só de
resultados vive o
livro, porém.
"Seduzir ou
Informar?" tem, pelo
menos, mais duas
vantagens
principais: primeiro,
configura-se como
um verdadeiro
manual de apoio e

ensino sobre todos os elementos
que constituem a construção de
uma newsmagazine (com enfoque
especial nas capas), para além da já
mencionada pesquisa histórica;
segundo, apresenta-se como um
ponto de partida para um sem-fim
de outros possíveis trabalhos de
investigação, estabelecendo uma
forte fundação metodológica de
análise e apresentando resultados
que abrem a porta a novas
perguntas. Análises de género,
análises de produção, de recepção
- eis alguns exemplos que não
couberam no âmbito do livro e do
trabalho de investigação, mas que
o têm como ponto de partida. E na
medida em que a capa enquanto
dispositivo é, do ponto de vista
foucauldiano, uma forma de dispor
determinados sujeitos, também a
componente teórica pode ser
alargada em escopo e
profundidade, e assim talvez sanar
o défice de conhecimento que
existe sobre esta área dos media
Portugueses.

Puta que os Pariu – a biografia

de Luiz Pacheco

JOãO PEdRO gEORgE
Tinta da China, Lisboa, 2012,

Texto Carla Baptista

J
oão Pedro Jorge explica na
introdução que este livro busca
reconstituir a identidade de Luiz

Pacheco, a partir de alguns temas
centrais da sua trajetória social e
literária; e explorar a dimensão do
biografado como “escritor maldito”.
Se existe um esforço grande de
sistematização através da criação de
secções temáticas que correspondem
a aspectos recorrentes – as prisões, os
processos literários, os internamentos,
os desdobramentos da actividade
literária – não se abdica da dispersão
e da incoerência que definem a figura
em estudo. 
O objectivo do entrelaçamento de
narrativas é identificar os factos
essenciais da vida de Luiz Pacheco
“sem dissolver a sua personalidade
num caos de historietas ou anedotas
de vida”. Estamos gratos ao autor por
essa vontade, reconhecendo como
seria fácil ter caído na tentação do
fascínio pelo grotesco, pelo absurdo,
pelo trágico e pelo cómico que
abundam em múltiplos episódios
relatados. 
Mas este é um retrato que persegue
com obsessão e honestidade a
pluralidade de dimensões que
simultaneamente compunham e
estilhaçavam Luiz Pacheco: o dono de
uma língua viperina que semeou
maldades e coscuvilhices; o louco que
aparecia nu no Montijo ou de pijama
no largo do Chiado; o pai alcoólico
que abandonou 8 filhos à sua sorte; o
abusador sexual de crianças; o
narrador paciente de milhares de
páginas diarísticas que fizeram da sua
vida a sua maior obra; o editor da
Contraponto (fundada em 1950, foi
primeiro uma revista literária) que
antes de todos os outros leu e
publicou Mário de Cesariny, Herberto
Hélder, António Maria Lisboa, Natália
Correia, Manuel Laranjeira; o tradutor
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O estudo foi desenhado
com o objectivo de ser
"comparativo,
transnacional" e capaz
de englobar "revistas
europeias e
americanas" - algo que
cumpre efectivamente



de Tchekov, Rémy Dubois, Voltaire,
Ionesco, Karl Jaspers, George Lukàcs,
Unamuno, Ortega y Gasset e alguns
textos árabes (no suplemento Letras e

Artes do Diário Popular, assinou
traduções, muito livres, como
“arabista”). 
Foi, acima de tudo, um escritor, um
dos poucos que vivia (mal)
exclusivamente da sua produção
literária (incluindo aqui colaborações
na imprensa, traduções, revisões):
“Somos quantos os escritores ou
escribas (meu caso) profissionais em
Portugal? Dois, três? Ferreira de
Castro, Mário Domingues...e eu? (...) A
minha prosa é profissional. Não faço
outra coisa, nem quero e não saberia
tão bem. Mal ou bem, bolinando
ferozmente, crudamente, sem olhar a
quem feria (martelava? Matava?)
realizei-me. Levei, a bom recato, a
minha Carta a Garcia, fui o Miguel
Strogoff nestas sibérias de pasmaceira
e rotina que são Lisboa e o mais”. 
A Contraponto ocupa páginas
consideráveis porque Luiz Pacheco,
mau grado todas as vicissitudes,
dívidas e esquemas, foi um editor
sério. Desde logo, na revisão das
provas, onde era demorado,
meticuloso, dado a revisões sobre
revisões. Depois, na criatividade,
nascida do engenho provocado pela
necessidade – precisava
desesperadamente de dinheiro e por
isso editou folhetos, postais, em todo o
tipo de material reciclado (papel
manteiga, por exemplo), com restos de
tinta que já ninguém queria e
cravando o “estênsil” a amigos que
trabalhavam em instituições públicas.
Até quando esteve internado em
centros de desintoxicação convenceu
as enfermeiras a colaborarem na
edição de folhetos que depois vendia
na rua. 
Vítor Silva Tavares chamou-lhe
“editor-orquestra”, porque se dedicava
a descobrir talentos, escolher papeis e
cartolinas, emendar textos, desenhar
grafismos, regatear orçamentos,
muitos dos quais nunca pagou;  ou
“editor pirata” porque chegou a
publicar à revelia dos autores – fez isso

com Herberto Hélder e com Cesariny. 
Mas também se documentam neste
livro histórias memoráveis de
obstinação e coragem editorial: por
exemplo, quando enviou uma carta (a
sua atividade epistolar era, aliás,
frenética) a Virgílio Ferreira,
oferecendo-se para editar um livro de
contos de que este se queixara, em
entrevista ao Primeiro de Janeiro, ter
sido rejeitado pela Coimbra Editora.
Como Virgílio Ferreira não respondeu,
apanhou a camioneta para Évora e
surpreendeu-o no liceu local, onde era
professor. 
O relato deste encontro é feito pelo
próprio Pacheco: “Não me pareceu tão
emproado como o Mário Dionísio,
pendurado no seu cachimbo
magistral, mas pessoa muito mais

coloquial. Com a minha ida a Évora,
eu tinha a edição garantida. Havia um
problema: Lima de Freitas fizera uns
desenhos para ilustrar os contos, eram
muito bonitos. Ora eu não tinha
dinheiro para fazer as gravuras, em
hors-texte iriam encarecer muito a
edição. Esse problema resolveu-se,
numa edição aí de 100 exemplares
com os desenhos, e quando soube do
caso foi então o Lima de Freitas que se
recusou a colaborar com a Contraponto

mas não lhe valeu de nada (...) outra
coisa que na altura nem reparei foi
que ele não me convidou nem para
um copo de água”. 
Como em todas as boas histórias,
também há derrotas: inquieto com as
dificuldades surgidas com a edição
dos contos, que saíram em 1954 com o



título A Face Sangrenta (Pacheco foi
adiando, assustado com o número de
páginas), Virgílio Ferreira propôs-lhe a
edição de Cavalo Degolado (título
original de Manhã Submersa) e a
resposta chegou dúbia: “Não me
atrevo a fazer-lhe uma proposta
concreta porque: a) não tenho
dinheiro; b) não calhava à editorial
publicar muito seguidos dois livros do
mesmo autor...”
Mesmo o que correu bem, demorou
sempre muito tempo. A vida de
Pacheco foi difícil e, se por vezes as
suas dores pareciam aventuras
mirabolantes, não deixaram de lhe
causar enorme sofrimento. Conseguiu
editar um ensaio crítico de Mário
Sacramento intitulado Fernando Pessoa,

Poeta da Hora Absurda. Foi
congeminado em 1964, quando o
médico estava na prisão, publicou-se
em 1959, quando Pacheco estava com
um mandado de captura “às costas” e
anunciava por Lisboa que ia fugir para
o Egito. 
Publicou o poema Comunicação, de
Natália Correia, um dos mais
pungentes da autora, escrito num
momento de grande crise interior na
sequencia da morte da mãe, que saiu
em Agosto de 1959 (foi apreendido
pela PIDE, mas já tinha sido esgotado
e Pacheco dizia, a brincar, que o
poema fora a tocha incendiária da
igreja de São Domingos, ardida na
mesma altura e associada “aos frades
inquisidores dominicanos, cujo palácio
era mesmo ali defronte”). 
Sem capacidade para suportar os
custos de uma “barraca” na Feira do
Livro, vendia os livros na banca da
Seara Nova. A memória desses sete
anos de feira foram publicados numa
“anti-reportagem”, saída na revista
Notícia em 1969, dirigida pela amiga
Edite Soeiro: “Uma trincheira
incruenta. Cansativa. Às vezes,
enervante. Proveitosíssima para um
contato direto com a multidão
anónima. Tipos inesquecíveis, dentro e
fora da barraca que era, ali, uma
natural representação de
inconformismo, de reunião de velhas
caras e de gente nova que se

aproximava com um certo respeito ou
ternura ou saudosismo”. 
A relação com os jornais foi outra
dimensão vital da sua existência. Pela
regularidade das colaborações, pela
intensidade das polémicas, pelo
profissionalismo da escrita, Luiz
Pacheco foi, sem dúvida, também um
jornalista. Na década de 60 e inícios da
seguinte, escreveu para a Notícia, para
o Jornal de Letras e Artes (um projeto
animado por Urbano Tavares
Rodrigues, Manuel de Lima, Bruno da
Ponte – Pacheco, mais tarde,
incompatibilizado, chamou-lhes “a
quadrilha organizada”, mas durante
alguns anos foi o seu ganha pão,
escrevendo recensões de livros que,
pela sua mordacidade, lhe granjearam
muitas inimizades), para o Jornal de

Notícias e para o suplemento cultural
do Jornal do Fundão. Depois do 25 de
Abril, a atividade de crítico
intensificou-se e escreveu
regularmente no Diário Popular, onde
foi o primeiro a revelar autores como
José Saramago e Dinis Machado. 
Como escritor, também provou o
veneno da crítica. Foi mal recebido o
livro Crítica de Circunstância, uma
antologia dos textos de intervenção
publicados dispersamente entre 1946 e
1964, editado em 1966 pela Ulisseia,
depois de sucessivos atrasos
provocados pela demora a escrever a
Nota do Autor aos 40 anos, uma
imposição do editor, Máximo Lisboa,
arrancada a ferros e onde Pacheco
anunciou: “Dizer a verdade, toda a
verdade, só a verdade, nada mais do
que a verdade (a nossa, tão pequenina
e tosca, tão atarantada e confusa, por
vezes) – que prazer! Que suprema
ventura! (...) As palavras são um

perigo, comprometem; sim, os
silêncios, esses frequentemente
compensam, porque quem cala consente,
e é isso mesmo que se pretende: o
assentimento geral, fundamentado
(com otimismo fagueiro) no grande
silêncio geral, a paz tumular das
consciências”. 
Eduardo Prado Coelho, então com 22
anos, escreveu no suplemento Vida

Literária e Artística do Diário de Lisboa,
um texto viperino: “É um livro com
graça, sim; é um livro oportuno, é
claro; é um livro com personalidade,
evidentemente, mas – coisa terrível –
não tem ideias. Podemos dizê-lo
(inconsolavelmente): não tem uma

única ideia”. 
Bem...não será com certeza este texto a
marcar o retrato póstumo de Luiz
Pacheco, autor tão inteiro, tão
controverso e febril, que a escrita de
uma recensão sobre a sua cuidada e,
porque não dizê-lo, amorosa biografia,
também levanta problemas éticos:
como dar a ver, neste pequeno texto, a
grandiosa luz da sua atormentada
vida? 
Ele próprio reconheceu que, sendo
escritor, não estava na sua natureza
escrever romances: “não sei.

Precisamente: não sei! Foi a resposta
singela e sincera que dei ao Virgílio
Ferreira quando me indagou, solícito,
quase paternal, porque é que eu não
escrevia romances, como se tal fosse
um objetivo vital não era (para mim).
Algumas vezes pensei nisso, escrevi
linhas, poucas páginas. O género
requer uma persistência (além doutros
dotes), um meio calmo, uma atenção
que raramente me foram
proporcionadas. E uma técnica. Viu-se
o Tchekóv, tão exímio contista, incapaz
de elaborar um romance, nem era
nada fácil, perante os monstros
contemporâneos: Tolstoi, Dostoievsky,
para já não falar de Gogol ou
Turguenev”. 
Não era fácil e, no caso do Luiz
Pacheco, depois de lido este livro, que
tão bem nos mergulha nos seus
universos, afectos, glórias e trevas,
podemos dizer que nada foi fácil, e no
entanto, tudo foi possível. 
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este é um retrato que
persegue com obsessão e
honestidade a pluralidade
de dimensões que
simultaneamente
compunham e
estilhaçavam Luiz
Pacheco

JJ
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Gonçalo Cadilhe vence Prémio
de Jornalismo de Viagens 2011 
Menção Honrosa para jornalista da Rotas e destinos

O
romovido pelo CJ e pela
Halcon Viagens, e destinado a
valorizar a importância social

e cultural do jornalismo de viagem, a
primeira edição do Prémio de
Jornalismo de Viagens teve como
vencedor Gonçalo Cadilhe, da Visão

Vida & Viagens pela sua reportagem
“Navegar o Mekong”.  Foi ainda
atribuída uma Menção Honrosa a
João Lopes Marques, da Rotas &

Destinos

Reunido em Abril passado, na sede do
Clube, o Júri, composto por Fernanda
Bizarro (CJ), Ribeiro Cardoso (CJ),
Salvador Alves Dias (Associação
Portuguesa de Jornalistas de Turismo) e
José Luís Cavalheiro (Halcon Viagens),
congratulou-se pela “elevada
participação e qualidade dos trabalhos
apresentados”, sublinhando o facto de
“o interesse manifestado pelo Prémio
agora atribuído, pela primeira vez”

confirmar a importância que o Clube
de Jornalistas e a Halcon Viagens
atribuem aos trabalhos jornalísticos
que “retratam, através da viagem, o
papel que o turismo pode representar
no desenvolvimento cultural e social
das pessoas”. 
A iniciativa, recorde-se, constitui, por
outro lado, uma homenagem ao
contributo dado ao sector turístico pelo
jornalista Belmiro Santos.
Conforme assinala a acta do Júri, o 1º
Prémio foi atribuído a Gonçalo
Cadilhe, da Visão Vidas & Viagens,
pela “consistência e maturidade da
sua reportagem “Navegar o Mekong”
que nos leva a viajar por um dos
maiores rios do mundo: o Mekong,
onde não há um serviço regular de
turistas, nem mesmo de passageiros.
Do Planalto do Tibete até ao
Vietname, no Sudeste Asiático,
percorremos a província chinesa de

Yunnan, a Tailândia, o Laos e o
Camboja. Um rio poderoso e intenso
como os lugares e as gentes que nos
deu a conhecer.”
A Menção Honrosa foi atribuída a João
Lopes Marques, da Rotas & Destinos

pela forma “original e pelo estilo vivo e
fluente com que descreve a nova
Estónia pós-soviética na sua
reportagem sobre a Capital Europeia
da Cultura 2011. Criada à imagem dos
seus habitantes, inteligente e
sofisticada, “Tallin – Loira, Culta e

ATREVIDA” é sensual e feminina. E
surge como uma “NOVA-MINI-
BERLIM” deslumbrante e sedutora
que todos queremos visitar.”
Com o patrocínio exclusivo da Halcon
Viagens o valor do 1º Prémio é de
3.500 euros e o valor da Menção
Honrosa é de 1.500 euros, ambos a
utilizar na Halcon Viagens, de uma só
vez, numa viagem à escolha.



Texto Patrícia Fonseca

N
a pedra tumular do jornalista
Khalid Hassan, assassinado
no Iraque em 2007, está

gravado um verso do Alcorão: «Não

penses que aqueles que perecem por uma

causa sagrada morrem; continuam vivos,

na presença de Deus.» A leitura da
investigação de Terry Gould,
publicada recentemente em Portugal
(«Assassinaram um Jornalista – morrer

por uma história nos locais mais

perigosos do mundo», ed. Planeta)
grava na mente dos leitores uma
homenagem semelhante aos
homens e mulheres que o autor
escolheu retratar. Estes seis
repórteres-coragem, fiéis ao que de
mais nobre tem a sua profissão,
lutaram em circunstâncias adversas
pela defesa da liberdade e da
verdade em locais do globo onde
esses valores há muito deixaram de
ser respeitados. Pagaram com a vida
a sua audácia mas renasceram
através das palavras de Terry Gould,
não ficando – como os seus
verdugos pretenderiam –,
sepultados pelo silêncio e pelo
esquecimento.
Ler o livro de Gould é também
honrar todos os jornalistas
assassinados (103, apenas em 2011,
mais de 900 nos últimos vinte anos).
É dizer ao mundo que nos
importamos. Só assim viverão para
sempre estes «combatentes
desarmados» que ousaram entrar na
arena pública, enfrentando os
«leões», de peito aberto.

Porque decidiu escrever este livro?

Quando ouvimos falar de repórteres

assassinados imaginamos enviados
especiais ou correspondentes de
guerra apanhados num fogo cruzado
mas, na verdade, quase três quartos
dos mais de 900 jornalistas que
morreram na linha da frente noticiosa
desde 1992 foram alvos
criteriosamente escolhidos e mais de
90 por cento eram jornalistas locais.
Quase todos os assassinos – cerca de
95 por cento – escaparam impunes.
Comecei a escrever este livro, depois
de muitos anos a fazer reportagem em
países onde os jornalistas morriam em
grande número, com uma pergunta
na cabeça: o que leva alguém a
persistir na investigação de uma
história que poderá custar-lhe a vida?
Encontrou a resposta?

Penso que a melhor maneira de
compreender as suas motivações é
reconhecer a dimensão da corrupção
e da violência nas comunidades

onde viviam. Como jornalistas
trabalhando sob ameaça tinham três
opções: ou fugiam; ou aceitavam
ficar em silêncio; ou continuavam a
expor os assassinos e ladrões que
dominam os seus países. Nenhum
deles tomou a sua decisão de ânimo
leve. Mas não eram repórteres
estrangeiros acabados de aterrar em
terras distantes e exóticas, eram
jornalistas que sentiam ser seu dever
lutar pelas suas terras e pelas suas
gentes.
Como selecionou os jornalistas

retratados?

Escolhi escrever sobre profissionais
locais que tivessem morrido num
dos cinco países com maior número
de jornalistas assassinados: Iraque,
Bangladesh, Colômbia, Filipinas e
Rússia. Todos tinham sido
ameaçados de morte, todos tinham
previsto o que lhes viria a acontecer
e todos escreveram até os calarem de
vez.
O que o atraiu especificamente para

cada um deles?

Inicialmente, o fascínio pelas fontes
emocionais complexas onde foram
beber coragem. Guillermo Bravo
Veja [Colômbia] queria redimir-se de
um homicídio que cometera em
jovem; Marlene Garcia Esperat
[Filipinas] procurava continuar o
trabalho do seu marido, um repórter
de rádio assassinado pela sua voz
incómoda; Manik Chandra Saha
[Bangladesh] vivia de forma
absolutamente desinteressada em
prol do bem comum; Anna
Politkovskaya [Rússia] sentia-se
envergonhada com o que se passava
no seu país; Valery Ivanov [Rússia]
queria expor as alianças entre os

Jornal | Livros
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“Muitos jornalistas mortos
foram alvos escolhidos”
Onde vão os jornalistas encontrar ânimo para continuar a escrever a verdade em lugares
onde a verdade os condena à morte? Foi com esta pergunta inquietante que Terry Gould
partiu para a escrita de um livro que honra os «mártires» do jornalismo
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políticos e os mafiosos russos; e
Khalid Hassan [Iraque] estava
determinado a viver como um
homem livre numa terra ainda
dominada por insurgentes e
fundamentalistas islâmicos.
Se apenas pudesse escrever a

história de um destes jornalistas,

qual elegeria?

Todos eram extremamente corajosos
mas aquele que mais me inspirou foi
Manik Chandra Saha. Ele trabalhava
numa pequena cidade, perdida no
meio da selva, onde a população
vive aterrorizada por extremistas
islâmicos e maoistas bem como pela
máfia Bengali. Mais do que um bom
jornalista, ele era um homem bom.
Muitos no Banglasesh acreditavam
que ele era um santo. Eu também
passei a acreditar.
Profissionalmente já visitou alguns

dos locais mais perigosos do

mundo. Esta investigação

apresentou riscos diferentes? Não

temia os assassinos destes

jornalistas?

Sim, eu sou um tipo normal e é claro
que temia ser raptado ou morto.
Além disso, estes jornalistas
morreram ou em zonas de guerra
aberta, ou em áreas controladas por
grupos de guerrilha ou cidades
dominadas por grupos de crime
organizado. Bagdad encaixava até
nestas três categorias... Nalguns
locais contratei seguranças e segui
sempre os conselhos dos jornalistas
locais, procurando ser o mais
discreto possível.
Anna Politkovskya foi assassinada

no momento que voava para se

encontrar com ela. Como recebeu

essa notícia?

Ela ia ajudar-me a investigar a morte
de um outro jornalista russo...
Quando aterrei em Moscovo recebi a
notícia do seu próprio assassinato
através de um representante local do
Comité para Proteger os Jornalistas.
Foi nesse momento que decidi
escrever também a sua história.

Terry Gould Nasceu em Brooklyn (EUA) e notabilizou-se escrevendo

sobre o mundo do crime organizado. Viveu sob protecção policial até

decidir comprar uma quinta no Canadá, onde vive atualmente. Aos

63 anos, já recebeu mais de 50 prémios internacionais.

Debate no Clube
de Jornalistas

O lançamento do livro
Assassinaram um jornalista foi
assinalado na sede do Clube de
Jornalistas, a 9 de Maio, com
um debate em que
participaram Ricardo
Alexandre, da Antena 1, e João
Carvalho Pina, fotojornalista
freelancer, com moderação de
Patrícia Fonseca, jornalista da
Visão e autora da entrevista que
publicamos. João Pina cobriu a
Primavera árabe na Tunísia, na
Líbia e no Egipto, onde
morreram vários jornalistas, e
Ricardo Alexandre recordou
alguns dos repórteres que
conheceu nos Balcãs e no
Iraque e que morreram
prematuramente. Porém,
ambos concordaram que, tal
como fez Terry Gould, é
urgente honrar sobretudo os
jornalistas locais – aqueles que
não têm bilhete de ida e volta
para os locais de reportagem,
trabalhando sob condições
muito difíceis, sujeitos a todo o
tipo de pressões.

JJ
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Por Mário Rui Cardoso > marioruicardoso@rtp.pt

www.cjr.org/behind_the_news/seven_lessons_scandinavian_med.php

O modelo de sucesso dos media

S
uécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca ocupam
posições de topo nos rankings de liberdade de
imprensa e democracia participativa. São países

que têm, também, dos mais elevados índices de leitura
de jornais do mundo, e a maior diversidade de
publicações nacionais e locais per capita. A que se deve
a saúde da paisagem mediática escandinava? Desde
logo ao facto de serem países que não foram muito
afectados pela crise financeira e que, por isso,
continuam a poder apostar numa política de
investimentos francamente generosa para os serviços
públicos, incluindo a educação superior e os media. Mas
não só. Lauren Kirchner passou dois meses a analisar
órgãos de comunicação daqueles quatro países, e as
conclusões dessa investigação foram publicadas na
Columbia Journalism Review. 

Primeira ideia: transversalidade. Os serviços públicos
escandinavos de rádio e televisão são pagos através de
uma taxa anual obrigatória, levando a que os
programadores mantenham uma preocupação de

abrangência. As programações são vastas e variadas,
equilibrando formatos sérios e populares, de modo a
justificarem os financiamentos públicos, mantendo-se
diariamente relevantes para diferentes extractos da
população. Confiança é outra palavra chave. Porque
pagam o serviço público de rádio e televisão, os
escandinavos sentem que ele lhes pertence, por isso
exigem equidade e independência nos conteúdos. Por
essa razão,  os serviços públicos mantêm departamentos
de pesquisa que elaboram estudos regulares de feedback
e análises quantitativas, sobre o espaço dado aos
diferentes partidos, por exemplo. Também são
promovidas avaliações externas, com frequência. Como
resultado, os órgãos de comunicação social públicos são
encarados como os mais fiáveis pelos escandinavos.
Encontram-se, inclusive, entre as instituições dignas de
maior crédito. A rádio pública, por exemplo, é a segunda
companhia mais credível da Suécia, logo atrás do IKEA… 

Não complicar é outro dos segredos. Um dos mais
populares serviços de notícias na Escandinávia é o



JJ|Jul/Set 2012|53

     escandinavos

teletexto, uma tecnologia que praticamente não se
desenvolveu, em 30 anos, mas que é simples e rápida.
Por isso, em vez de encerrarem os teletextos, como a BBC
fez com o Ceefax, os nórdicos estão a actualizá-los, para
atrairem audiências mais jovens, e a adaptá-los a novas
plataformas, como os smartphones. 

A auto-regulação é ainda outra das virtudes do
sistema. Opera através dos conselhos de imprensa, que,
apesar de financiados e geridos pela indústria dos media,
são organizações verdadeiramente independentes,
instâncias de recurso para quem tiver queixas a
apresentar contra órgãos de comunicação. Nestes
organismos híbridos de tribunal e de provedor dos
leitores, as partes apresentam as respectivas
argumentações e, no final, um júri composto por
jornalistas, editores e membros do público delibera.
Quando um conselho de imprensa conclui que foi
quebrada uma norma deontológica, o meio de
comunicação é obrigado a publicar uma notícia a assumir
o facto. A sujeição dos media a estes conselhos é

voluntária, mas quase todos aderem. Nos EUA, tentou-se
implementar um modelo semelhante de auto-regulação
da imprensa, mas sem sucesso. Afigurou-se
extremamente difícil obter a adesão da generalidade dos
meios a um sistema que os forçava a submeterem-se a
um código deontológico e a avaliações independentes e,
ainda, a terem de pagá-lo. No fundo, uma demonstração
das limitações que se apresentam às tentativas de
transposição de fórmulas para outros contextos. Um
modelo de infiltração simples em sociedades étnica e
religiosamente coesas - sociedades assentes num amplo
consenso -, como as do Norte da Europa, falhou num
ambiente mais fracturado, como o norte-americano. 

Ainda outra razão do sucesso do modelo escandinavo:
uma legislação forte a proteger jornalistas e meios de
comunicação. A Suécia tem a primeira lei de liberdade de
imprensa do mundo e é o país com a legislação mais
restritiva. Só pedir a um jornalista que divulgue uma
fonte anónima já é considerado ilegal. Mas a
transparência é um aspecto crucial de todas as
sociedades escandinavas, pelo que a noção de que
qualquer documento público deve ser de acesso
incondicional é transversal a todas elas. Os funcionários
públicos são mesmo encorajados a cedê-los. 

Por último, a questão da formação. Na Dinamarca, por
exemplo, a instituição de referência no ensino do
jornalismo é a Escola Pública de Media e Jornalismo, que
surgiu, em 1962, com currículos que resultaram de um
entendimento entre as organizações de media e o
sindicato de jornalistas. Uma escola gratuita, com exames
de acesso rigorosos e candidaturas anónimas, para
promover uma verdadeira meritocracia. Este primeiro
estabelecimento dinamarquês de ensino do jornalismo
fixou o padrão que veio a ser seguido por todos os
outros que se lhe seguiram. 

Porém, como acontece com quase tudo, também esta
realidade aparentemente imaculada possui um reverso
da medalha: numa paisagem mediática fortemente
apoiada pelo Estado, os meios públicos asseguraram
condições concorrenciais com as quais os media privados
dificilmente conseguem competir. 
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http://gigaom.com/2012/06/29/should-you-be-first-or-right-with-the-news-yes

O que é imediato nem sempre é verdade

E
stá aceso o debate, nos EUA, sobre o frenesim
com que os media avançam para a publicação de
notícias, ainda mais num tempo em que a

Internet, e em especial o Twitter, possibilitam uma
instantaneidade nunca vista no processo
de disseminação da informação. A
controvérsia é já antiga, mas reavivou-se
quando, em Junho, a CNN noticiou de
forma completamente errada a decisão
do Supremo Tribunal sobre a Lei da
Saúde de Barack Obama. O próprio
Presidente pensou que a legislação tinha
sido chumbada, até ao momento em que
o SCOTUSblog, uma pequena
publicação gerida por uma firma de
consultoria jurídica cujo analista principal é um antigo
repórter de 81 anos, publicou a informação
acertadamente, forçando a CNN a retractar-se. 

O que aconteceu foi que a cadeia televisiva, com a
pressa de publicar antes da concorrência, não analisou
convenientemente as 193 páginas do relatório do
Tribunal. Mathew Ingram pega no episódio e recupera,
na Gigaom, todo o debate que tem existido em torno da
questão da velocidade da informação e de como ela

tantas vezes prejudica a verdade. Há quem menorize
esses factos, considerando que eles fazem parte de um
conceito que se vem instalando e que se define pela
assumpção de que a informação está sempre "em

progresso" e que o erro é inerente ao
processo. Mas também há aqueles que
contrapõem que, se as falhas são
admissíveis quando se relata em tempo
real algo que está a acontecer no
momento, o mesmo não acontece
quando se tem pela frente um
documento acabado, como foi o caso do
relatório do Supremo sobre a Lei da
Saúde. Na mesma linha de

argumentação, defende-se que a rapidez
pela rapidez nada vale. A "informação em progresso"
apenas é meritória quando aquilo que se vai dando de
novo sobre um determinado assunto acrescenta valor ao
que foi publicado antes sobre o tema.  

Esta discussão tem andado de braço dado com uma
outra, referente ao que valem hoje as "cachas", tal como
as entendemos. É que as "cachas" assumem-se cada vez
mais como uma forma de "narcisismo mediático", em vez
de um serviço ao leitor. 

U
m grande mosaico de imagens, palavras e sons nasceu na
Internet, por iniciativa do informático, desenhador e
fotógrafo Jonathan Harris, para dar forma a uma "nova

modalidade de jornalismo participativo assente nas histórias
simples que estão por detrás dos acontecimentos mediáticos
maiores". A Cowbird, assim se chama esta rede social, já com oito
mil utilizadores e cerca de 200 entradas diárias, é uma
comunidade de contadores de histórias que se relacionam
mutuamente dando corpo às "sagas", áreas temáticas que são
lançadas e dão origem a um encadeamento de textos, imagens e
sons de pendor muito pessoal. Uma criação repleta de potencial
e bom gosto para acompanhar com a devida atenção.  

www.cowbird.com 

Uma rede social para contadores de histórias
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www.digiday.com/publishers/inside-the-aps-social-strategy 

Como a Associated Press
utiliza as redes sociais

N
a sua já longa história de quase 150 anos, a
Associated Press (AP) foi sempre a agência
noticiosa que conduziu as inovações

tecnológicas. E agora, em pleno apogeu das redes sociais,
a casa continua fiel a essa postura de constante evolução
e adaptação aos novos tempos. A AP tem montadas
operações para o Twitter e Facebook com diferentes
estratégias para cada plataforma. No caso do Twitter,
existem uma conta geral e mais de uma vintena
temáticas, cada qual com a sua estratégia individual. Mas
todas servem uma mesma finalidade: serem utilizadas

como ferramenta primordial para procurar testemunhas
oculares e fontes especializadas sempre que ocorre um
facto noticioso. Mais de uma centena de jornalistas estão
incumbidos unicamente de gerir essas contas. No que
respeita ao Facebook, as contas são muito menos e têm
como objectivo essencial assegurar uma maior
proximidade da AP com o público. Isto porque os
responsáveis da empresa entenderam que, num mundo
marcado pelas redes sociais, o posicionamento
tradicional da agência - de relacionamento indirecto com
os leitores, mediado pelos órgãos de comunicação
clientes da AP - tornou-se obsoleto. 

Em síntese, a agência utiliza o Twitter para
desenvolver breaking news e, ao mesmo tempo,
promover os seus repórteres, enquanto que o Facebook é
encarado como uma plataforma mais estática, para onde
são canalizadas só as histórias mais importantes, capazes
de gerar um grande envolvimento dos leitores. No
entanto, há um aspecto que não é esquecido: os clientes
da AP não são os consumidores finais da informação,
mas sim os órgãos de comunicação. Por isso, é a estes que
a agência continua a enviar as notícias em primeiro lugar,
e não às plataformas Twitter e Facebook.

J
á com mais de 50 milhões de utilizadores - e a crescer a um
ritmo de cinco milhões de novos adeptos por semana -, a
Instagram acumula um acervo de imagens que, nalguns casos,

possui valor noticioso. Mas como disseminar os instantâneos
"instagramizados" que podem ter interesse público? A pensar nisso,
a Statigram, plataforma de divulgação de instagrams na Web, criou
o Breaking News (http://statigr.am/breakingnews), já com milhares
de seguidores. Jeff Sonderman explica, no "site" do Poynter
Institute, como tirar partido desta ferramenta. 

www.poynter.org/how-tos/digital-strategies/179441/how-to-curate-instagram-by-reposting-newsworthy-photos

Como divulgar imagens Instagram
com valor noticioso
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Fialho de Oliveira, nos anos 50 e 60 

“Havia um espírito de

MEMÓRIA
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e grande camaradagem”
Entrou para a profissão nos
anos 50 do século passado.
Passou por vários jornais e
revistas e depois também
pela televisão. Foi
testemunha e participante
num período de grandes
transformações no
jornalismo português. Fialho
de Oliveira, distinguido
recentemente pelo Clube de
Jornalistas com o prémio
Gazeta de Mérito, fala-nos
aqui de um tempo em que
os cerca de 300 jornalistas
profissionais existentes em
Lisboa e no Porto formavam
“uma espécie de
confraria”…*

Texto Fernando Correia e Carla Baptista

Fotos Alexandra Silva
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Como é que entrou para o jornalismo?

Entrei em 1950. Dirigia no Diário da Manhã a página da
juventude, chamada “Presença do Futuro”. Essa página
tinha sido dirigida anteriormente por Baltazar Rebelo de
Sousa, pai de Marcelo Rebelo de Sousa. Até que, um dia,
ingressei nos quadros do jornal, em circunstâncias curio-
sas: a página tinha publicado um artigo sobre a liberdade
e a educação religiosas na Mocidade Portuguesa, um arti-
go muito crítico em relação à instituição. Aquilo deu uma
certa agitação nas hostes e fui chamado à Mocidade
Portuguesa – na altura, eu já era lá dirigente,  tinha sido
antigo graduado – e o senhor comissário, que era o profes-
sor Gonçalves Rodrigues, por quem nós não tínhamos
consideração nenhuma...
Que era professor na Faculdade de Letras?

Esse mesmo. Depois de Nobre
Guedes,  Marcelo Caetano e
Luís Pinto Coelho, aparecer
Gonçalves Rodrigues, realmen-
te... parecia agora, depois de Sá
Carneiro e de Cavaco aparecer
Santana Lopes... Bem, fui cha-
mado e o homem queria saber
como é que aquilo tinha aconte-
cido, se eu estava de acordo. Eu
disse: eu dirijo a página, se isto
saiu é porque eu estou de acor-
do, embora a opinião seja do
autor do artigo.
Que idade tinha nessa altura?

Tinha 20 e poucos anos. Então o
homem pôs-se aos gritos, eu
também saí aos gritos do gabi-
nete dele, no Palácio da Independência, fechei-lhe a porta
na cara e nunca mais apareci na Mocidade. Isto foi em 55. 

Aconteceu que era director José Manuel da Costa, um
homem que tinha sido secretário de Salazar, que depois
foi Secretário Nacional de Informação, depois foi deputa-
do e depois foi director do Diário da Manhã, a seguir a
Manuel Múrias (Manuel Múrias pai, claro)... Então, para
minha surpresa, cheguei à conclusão que tinha entrado
para o Diário da Manhã como repórter porque entretanto
ele tinha sido obrigado a acabar com a página. 

Foi uma espécie de compensação por terem acabado
com a página, algo que José Manuel da Costa considerou
uma injustiça, uma estupidez total. Foi assim que entrei
para o Diário da Manhã.
A própria direcção do jornal teve de acabar com a página?

Foi forçada ou pressionada a isso. O fecho dessa página
teve duas consequências para mim: uma foi ter entrado
para o quadro do Diário da Manhã como repórter, e a outra
foi ter sido surpreendido com um convite, uns meses mais
tarde, da própria Mocidade, para representar Portugal na
primeira reunião da OTAN de directores de jornais juvenis. 

Representei Portugal nessa reunião, quando a página

já nem sequer existia. Nessa altura, quem era sub-secretá-
rio da Educação, era Baltazar Rebelo de Sousa. Portanto,
Baltazar enviou-me para Paris para participar nessa reu-
nião. 
Como era a redacção do Diário da Manhã?

Era uma redacção pequena, calma, por incrível que pare-
ça, os jornalistas fartavam-se de fazer notícias mas não
faziam artigos de opinião, que eram escritos por pessoas
de fora, por isso a redacção era tranquila...
Quando diz pequena, refere-se a quantos jornalistas?

Não sei, talvez 20. Cerca de 20.
Era bastante menos do que no resto dos principais jornais.

Sim, nessa altura, o Diário de Notícias já tinha, creio, uns 50
jornalistas. Eu no Diário da Manhã fiz tudo. Comecei pela
secção de Estrangeiro, chefiada por um grande jornalista

chamado Bessa Ferreira, que depois passou
para a RTP. Era ele, um jovem que depois foi
embaixador chamado Cunha Matos, e o outro
elemento era o António Moreira da Câmara,
que foi redactor durante muitos anos e tam-
bém era locutor da Emissora Nacional.

Uma curiosidade: a secção de Estrangeiro
estava numa sala pequena, que tinha janelas
para a Rua das Gáveas... Em frente havia uma
casa de meninas, que nós todas as tardes cum-
primentávamos respeitosamente, porque
eram nossas vizinhas e colegas de trabalho! 
O noticiário de estrangeiro era basicamente

feito a partir dos telexes?

No princípio ainda não havia telexes. O que
havia era umas folhas, distribuídas por estafe-
ta, de bicicleta... umas máquinas de stencil

faziam aquelas folhas e recebíamos da ANI e
também da Lusitânia, que distribuía apenas notícias rela-
tivas ao Ultramar. A ANI distribuía a United Press.

Quando o Presidente da República fazia uma viagem lá
fora, por exemplo ao Ultramar, a ANI, que era mais profis-
sional do que a Lusitânia, mandava alguém acompanhar
e fazia o relato da visita. Havia também  delegações da
France Press e da Reuteur.
As notícias que vinham dessas agências internacionais eram

filtradas?

Não, não eram filtradas pelas agências, eles utilizavam só
critérios jornalísticos, ainda que não traduzissem nem
enviassem para os jornais algumas notícias que, à partida,
já sabiam que iam ser censuradas. É que a Censura só
actuava depois das notícias serem distribuídas para os jor-
nais. Recebíamos as tais folhas das agências e a seguir vi -
nham os cortes, uns parciais, outros totais. A Censura
informava-nos: telegrama número não sei quanto, corta
não sei o quê, corta tudo ou fica suspenso... Isso quer dizer
que as redacções, em relação ao mundo exterior, tinham
acesso a toda a informação. Depois, cada jornal seleccio-
nava as suas notícias, com base no material que a Censura
deixava publicar.

MEMÓRIA Fialho de Ol iveira

“Não havia telexes.
O que havia era umas 
folhas, distribuídas por 
estafeta, de bicicleta... 
umas máquinas de 
stencil faziam aquelas 
folhas e recebíamos 
(das agências) ANI e 
também da Lusitânia, 
que distribuía apenas
notícias relativas ao 
Ultramar.”
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No noticiário das agências havia muitos cortes, e até se
percebe: como havia um grande volume de telegramas
distribuídos diariamente, a Censura tinha uma acção
muito mais directa nesses telegramas do que propriamen-
te nos noticiário nacionais. 

Em relação ao noticiário nacional, os jornalistas já
sabiam o que é que normalmente podiam e não podiam
dizer, havia uma autocensura de cada um. E havia a cen-
sura do chefe, como há em todos os jornais ainda hoje:
“Não quero isto, não quero aquilo, não quero isto tão des-
envolvido, desenvolva mais aquilo..”. 

Quando as matérias chegavam à Censura já iam muito
diluídas pela auto-censura do jornalista, pela censura do
chefe, consoante o jornal, como é óbvio, portanto eles ti -
nham uma intervenção menor. Tinham uma intervenção
maior no noticiário internacional, que era
menos mediado por estas outras censuras
anteriores. 
No Diário da Manhã, os cortes da Censura eram

menos frequentes e menores do que nos outros

jornais, por motivos óbvios. Os próprios jornalis-

tas…

Atenção: o Diário da Manhã era oficialmente
um órgão da União Nacional. No entanto, a
maior parte da redacção, para não dizer a
quase totalidade da redacção, não pertencia à
União Nacional. Se era um órgão oficial da
União Nacional, até podiam obrigar os seus
redactores a serem filiados. Mas isso não acon-
tecia. Creio que a totalidade ou a esmagadora
maioria dos jornalistas não tinha nada a ver
com a União Nacional. O que não significa, claro, que fos-
sem da oposição!
Nos anos 50, como se organizava o jornal em termos de

secções?

Eu vou falar do Diário da Manhã, mas o Diário de Notícias,
onde eu cheguei nos anos 60, também era semelhante.
Aliás, creio que todos os jornais da época eram, neste
aspecto, mais ou menos semelhantes. Havia a chefia,
depois a seguir à chefia havia a Agenda, que era funda-
mental, depois havia um redactor de “expediente”, um
homem que nos jornais da manhã estava lá a tarde toda a
receber a correspondência e as notícias que vinham nos
jornais da tarde e não estavam marcadas para o nosso jor-
nal do dia seguinte. Depois havia o Desporto, o
Estrangeiro e o Geral... 
Não se distinguia Política, Economia... Mas havia o peso

grande da chamada Província, não era?

Pois, havia a Província. No DM havia menos, no Diário de

Notícias e no Século essa secção era muito importante.  No
DN, cheguei a ser chefe de uma coisa chamada Secção de
Expansão Regional (parece-me que era isso), que agrupa-
va os correspondentes todos. Nessa altura, o Diário de

Notícias tinha quase 2 000 correspondentes! O Diário da

Manhã também tinha correspondentes que mandavam

para lá notícias, mas não chegava a ser  propriamente uma
secção. Havia ainda a chamada Página Literária, mas isso
não era secção. Como envolvia opinião, era feita por gente
de fora...
Quem é que a coordenava nos anos 50?

Era Barradas de Oliveira quem tratava disso, e também
dos artigos de opinião - isto antes de ser director. No
Diário de Notícias a Página Literária foi feita durante mui-
tos anos por Natércia Freire. 
Barradas de Oliveira era o homem mais directamente ligado

ao regime?

Esse era muito ligado, por isso é que foi para director.
Barradas era impressionante, porque como era funcioná-
rio da Caixa Geral de Depósitos, e ia para o jornal mal dor-
mido, começava a escrever e a determinada altura estava

de olhos fechados... Cochilava,
abria os olhos, continuava a
escrever… fechava os olhos de
novo… Ele escrevia muito bem,
mas realmente é uma imagem
que ainda hoje tenho é Barra -
das a escrever os artigos de
fundo e editoriais enquanto
cochilava.
Já havia máquinas de escrever na

redacção?

Nesse tempo, havia só um
redactor, o Pires Gomes, a
quem compraram uma máqui-
na para ele escrever. Havia uma
razão: é que o Pires Gomes es -

crevia de uma maneira que ninguém compreendia. Tanto
era assim que a Agenda marcava-lhe os serviços que não
eram importantes. Ele escrevia umas coisas que ninguém
lia, só havia um tipógrafo que conseguia decifrar aquilo, o
Leonel. Quando o Leonel estava de folga ou doente não
havia notícias do Pires Gomes. Então, compraram-lhe
uma máquina de escrever. 

Quando eu passei pelo Diário Ilustrado, em 1957, já
havia máquinas de escrever e o expoente máximo dessa
nova tecnologia era o Nuno Rocha, que, como dizia o
Baptista-Bastos, escrevia mais depressa do que pensava… 
Portanto, a sua primeira experiência com a máquina de

escrever foi no Diário Ilustrado, já no final dos anos 50?

Havia máquinas no jornal mas eu não cheguei a utilizar,
escrever, ainda se escrevia muito à mão. Eu passei os anos 60
no Diário de Notícias e já lá havia  máquinas de escrever, mas
muita gente ainda escrevia à mão, mesmo muita gente...

Eu só aprendi a escrever à máquina muito tarde, por-
que entretanto passei de repórter para a chefia do Diário

da Manhã e tinha pouca necessidade de escrever. 
Que tipo de serviços é que se faziam nessas secções que refe-

riu? No Estrangeiro, era fazer o tratamento do que chegava...

Pois, era a leitura e selecção dos telegramas, ajeitar alguns
parágrafos para não serem iguais aos outros jornais, e

“Quando eu passei pelo
Diário Ilustrado, em 
1957, já havia 
máquinas de escrever 
e o expoente máximo 
dessa nova tecnologia 
era o Nuno Rocha, que, 
como dizia o Baptista-
Bastos, escrevia mais 
depressa do que 
pensava…”
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colar nas folhas de original...
E no resto das secções, o que faziam? Era tudo muito insti-

tucional?

Então não era?! A agenda era constituída por conferên-
cias, inaugurações, posses, funerais. Isso é que era o prin-
cipal. Nos jornais mais desenvolvidos, como o Diário de

Notícias, havia uma secção muito importante, que era a
Cidade. A Cidade eram os desastres, os crimes, os hospi-
tais, os tribunais... tudo o que desse notícia pequena ia
para a Cidade, tudo o que fosse notícia maior saía da
Cidade.
A Cidade era só o que se passava em Lisboa ou incluía

outras cidades? Porque eram jornais nacionais...

Era centrada em Lisboa, porque o resto era dado pelos
correspondentes e ia mais para a Província. Se era um
grande desastre, um grande acidente, um grande incên-
dio, saltava para o Nacional, se
era uma coisa pequena, ia para
a Província.
Era raro haver uma reportagem

com a cor local, uma entrevista,

outro tipo de géneros jornalísticos?

Havia algumas reportagens. Por
exemplo, lembro-me de ter feito
no DM uma reportagem sobre a
pesca numa traineira, passar
dois dias ao largo, até lhe cha-
mei: “Uma cidade flutuante a
vinte milhas da costa” - não sei
onde é que eu fui buscar as vinte
milhas... Outra reportagem que
foi muito bem recebida foi sobre
o telejornal da época, eu explica-
va como é que um jornal de tele-
visão se mede em segundos e
não se mede em espaço...

No Diário de Notícias, nos
anos 60 havia muita reporta-
gem, eu fiz bastantes. Fiz de vagabundo em Lisboa, fiz os
prostitutos jovens que andavam pelo Parque Eduardo
VII... Fiz a chamada cidade proibida.
Não era complicado abordar esses assuntos no DN?

Está publicado… Foi uma série de reportagens, em que se
fala da marginalidade, da cidade do crime, etc. É claro que
a Censura intervinha... quer dizer, era proibido que as pes-
soas se suicidassem, não se podia ser jovem e suicidar-se,
não se podia ser jovem e cometer assaltos... Havia uma
concepção da moral...
Também não se podia ser homossexual?

Não, não podia  haver notícias sobre homosexualidade.
Mas fiz outras reportagens, com pára-quedistas, com sub-
marinos... tudo o que imaginava, fazia.
Entre o Diário de Notícias e o Diário da Manhã, sentiu uma

mudança qualitativa grande? Ou foi só uma questão de evo-

lução de época, dos anos 50 para os anos 60?

Não foi só uma questão de época. Enquanto o DM era um jor-
nal restrito, uma pequena família, o DN já era um grande jor-
nal. Mas eu beneficiei muito da experiência de um pequeno
jornal porque no DM tinha de fazer tudo: passei pela Agenda,
pelo Estrangeiro, pelo Desporto, pela chefia, pelo fecho… 

No Diário da Manhã fui subchefe de redacção com um
homem que também trabalhava no Diário Popular, o Costa
Júnior, e o Costa Júnior saía à meia noite e eu entrava à
meia noite. Ele deixava uma coisa a que chamávamos o
“Alcorão”, um papel dobrado, em que punha uma série de
coisas que achava que eram para a primeira página,
segunda página, etc. Ele dava-me o “Alcorão”, conversáva-
mos cinco ou dez minutos, no máximo, depois eu ficava
para fechar o jornal.
E isso era…

Lá para as quatro e meia, cinco horas.
Acontecia muitas vezes fugir ao alinhamento do

tal Alcorão, por entretanto ter acontecido algu-

ma coisa ?

Não muito, já tinha o jornal na cabeça, o
que não quer dizer que em algumas noites não
se alterasse alguma coisa que se tivesse que
alterar... um desastre, um incêndio... de resto,
aquilo andava sempre certo.  
Quantas pessoas ficavam nessas madrugadas?

Era o chefe ou o subchefe que fechavam o jor-
nal e um jornalista de piquete. O DN, normal-
mente, tinha dois piquetes, no DM era só um. 
Mesmo com jornais tecnologicamente pouco avan-

çados, o fecho era bem mais tardio do que hoje… 

Há uma razão principal para isso: os jornais na
época tinham rotativas. O DM tinha a sua
rotativa, o DN tinha rotativa, o Popular, o
Lisboa, o Século, o Novidades.... Diga-se que o
Diário de Lisboa foi o primeiro jornal que teve
offset, embora A Capital tenha sido o primeiro
que saíu com um suplemento em offset. Havia
aquela coisa do Lopes do Souto [administra-

dor do DL] dizer que o Diário de Lisboa era o primeiro jor-
nal a ter offset. Então – eu estava  na Capital - fizemos um
contrato com a União Gráfica, que tinha acabado de com-
prar uma máquina de offset e, no dia 1 de Outubro, come-
çámos a pôr os suplementos em offset. Aquilo correu-nos
tão mal que o primeiro suplemento, em lugar de ter saído
em quatro cores, saiu a duas, e ainda por cima era um
suplemento feminino de moda! 

Entretanto, as empresas começaram a deixar de ter
máquinas próprias e isso levou a que ficassem dependen-
tes de uma grande empresa de impressão, a Lisgráfica.
Como a Lisgráfica imprime vários jornais e revistas ao
mesmo tempo, obriga os seus clientes a entregarem os
fotolitos cedo, de modo que os jornais da manhã começa-
ram quase a ser os jornais da tarde dos anos 50 ou 60… 

O Diário da Manhã fechava às 4 e 30, 5 horas, no limite.
Vinha um servente com aquela coisa às costas, a rama,

MEMÓRIA Fialho de Ol iveira

“A agenda era 
constituída por 
conferências, 
inaugurações, posses, 
funerais. Isso é que era 
o principal. Nos jornais 
mais desenvolvidos, 
como o Diário de 
Notícias, havia uma 
secção muito 
importante, que era a 
Cidade. A Cidade eram 
os desastres, os crimes, 
os hospitais, os 
tribunais...”
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pesadíssima, descia as escadas desde a tipografia até cá
abaixo, onde estava a máquina. No Diário de Notícias, já era
por elevador, monta-cargas. O DN fechava às 5 horas,
fechei frequentemente a essa hora.
Voltando à página de juventude do DM, a “Presença do

Futuro”... Noutros jornais as páginas para os jovens ganharam

uma grande importância, nomeadamente no Diário de Lisboa

(com  Mário Castrim e  Costa Dias) e no República (com  Costa

Dias). No DM, qual era a importância dessa página?

Já tinha havido uma página, creio que chamada “Juven -
tude”, dirigida pelo Baltazar Rebelo de Sousa, e depois
veio esta, “Presença do Futuro”, com temas da juventude.
Era realmente feita por jovens?

Claro, começando por mim, que era o director! Esta pági-
na, como é natural sendo o DM um órgão da União
Nacional, abrangia principalmente temas relacionados
com a Mocidade Portuguesa, foi por isso que saiu o tal
artigo sobre a liberdade religiosa e a doutrinação religiosa
naquela organização. 

Eu tenho lá publicada uma “Carta aberta a Salazar”,
que deve ter sido a minha primeira atitude inconsciente
de falar contra a Censura. Era um artigo em que eu dizia
como seria bom se o senhor Presidente do Conselho logo
pela manhã lesse nos jornais o que se passava realmente
no país para poder actuar... É evidente que havia uma
certa ingenuidade da minha parte, nessa época...
E obteve resposta?

Não.
Isso leva-nos a outra questão que é saber até que ponto a

Censura actuava em função dos diferentes jornais. Por

exemplo, essa “Carta Aberta a Salazar” passou no DM. Mas,

se fosse no Diário de Lisboa ou no Popular...

Não passava. Talvez por uma simples razão: no DM, nem
todas as coisas iam à Censura, por isso é natural que neste
caso concreto não tenha ido à Censura. Porque não acre-
dito que uma “Carta Aberta a Salazar” destas tivesse pas-
sado, nem mesmo no DM. 
Sim, mas pelo menos teriam actuado à posteriori, expressa-

do o seu descontentamento, e isso não aconteceu, pois não?

Não. Quando eu era director da revista Rádio & Televisão,
aconteceu uma coisa engraçada: fiz um depoimento para
o Diário Popular sobre televisão em que dizia da RTP as coi-
sas piores: que estava cheia de gabinetes, que em Espanha
já chegava às Canárias e cá ainda não chegava à Madeira...
O Diário Popular publicou e eu, como era director da Rádio

& Televisão, achei interessante transcrever aquilo, e publi-
quei. A Censura cortou!
Depois de já ter saído no Popular?

Exactamente. Então eu indignei-me, fiz sair aquilo mesmo
assim. E não houve problema. Como outras coisas da
Censura. Por exemplo, eu na Rádio & Televisão tinha que
mandar as capas à Censura, um dia mandei uma capa
com uma actriz (ou uma cantora…) que não estava despi-
da, realmente estava a mostrar a perna, mas não era nada
de extraordinário. Eles cortaram. Eu pensei assim: “Espera

aí que eu a partir de hoje não mando mais nada”. E não
me aconteceu nada. Também havia coisas destas.
Esteve no Diário de Notícias até quando?

Estive até 71, estive os anos 60 quase todos. 
Só lá?

Não, como aliás era normal na época. A Rádio & Televisão é
de 57, quando apareceu a televisão. Nessa altura, estava
em vários empregos. Cheguei a estar ao mesmo tempo no
Diário da Manhã, no Diário Ilustrado e na Rádio & Televisão.
Ou então estava no DM, na ANI, na Rádio & Televisão e na
RTP. Portanto, fui sempre acumulando.

MEMÓRIA Fialho de Ol iveira
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E com horários para cumprir?

Em alguns casos, sim. Cheguei a estar no Diário Ilustrado e
no Diário da Manhã com horário rígido.
Portanto, corria muito!?

E sem automóvel, de eléctrico. Era frequente meter-me no
eléctrico nos Restauradores para ir para a RTP, ultrapassar a
paragem da televisão, no Lumiar e ter que voltar para trás,
simplesmente porque adormecia. Dormia em qualquer
lado. Nessa época fazia crítica de cinema e era frequente –
é uma vergonha dizer isto, mas é verdade – ir a uma estreia
e no intervalo adormecer. E tinha 20 e tal anos. Cheguei a

entrar no Diário Ilustrado às seis da manhã e depois ia até às
cinco no Diário da Manhã, quando estava de piquete! Ia dor-
mir duas horas ou ia directo para o Diário Ilustrado...
Muita gente conciliava um jornal da manhã com um jornal da

tarde?

Muitos. Olhe, o Costa Júnior...
O noticiário partilhava-se tranquilamente por todos os jor-

nais? Como é que ficava aquela ideia jornalística do furo, da

cacha, do exclusivo?

Também havia essa pretensão, mas partilhava-se muita
coisa. A propósito de partilhas, lembro-me de estar no
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Diário de Notícias e ter feito um julgamento no Tribunal
Militar. No Século, quem cobria aquilo era o Albano
Negrão, que até tinha uma avença dos tribunais. O
Negrão não foi ao tribunal e então telefonou-me para o
Diário de Notícias, a pedir se eu lhe dava a notícia, ou me -
lhor, se eu lhe dava uma prova da notícia, foi assim que ele
pediu. Disse-lhe: “Pá, a prova não dou, dou-te é a notícia.
Diz lá o que é que queres saber...” 

Disse-lhe tudo pelo telefone. Mas era vulgar trocarem-
se provas. Portanto, a concorrência aí não entrava. 
No entanto, havia jornais com estilos muito diversos, por

exemplo entre o Diário de Notícias e o Diário Ilustrado. As

pessoas não vestiam a camisola quando entravam?

Não. Nessa época, em que eram cerca de 300 os jornalistas
profissionais em Lisboa e no Porto, havia um
espírito de grande camaradagem, portanto
não se faziam grandes distinções entre quem
estava no Diário da Manhã e quem estava no
República ou no Diário de Lisboa. Era uma espé-
cie de confraria. Aliás, o Diário da Manhã

emprestava papel para imprimir o jornal ao
República. Quando o República tinha falta de
papel, a administração do DM emprestava-lhe
o papel.
Eram talvez regras de boa vizinhança, visto que

estavam situados um em frente do outro, na Rua

da Misericórdia... 

Não era só isso. Dávamo-nos todos bem,
nunca senti nenhuma hostilidade por ser do
DM, um jornal que tinha aquelas conotações
politicas, e andei muito tempo na rua como
repórter. Por exemplo, estive doze anos a fazer
a Assembleia Nacional, fiz a Assembleia
Nacional para o Diário Ilustrado, para o Diário da Manhã e
para o Diário de Notícias.
Falando desse seu trabalho: fazia igual para todos?

Dependia do jornal. No Diário Ilustrado era mais em fun-
ção do que ia acontecer. Como eu estava há muitos anos
na Assembleia, tinha uma longa prática daquilo, conhecia
toda a gente, a minha função era antecipar-me à sessão da
Assembleia. Normalmente, acertava. Como o DI saía às 13
horas e as sessões da Assembleia eram às 15, eu fazia uma
previsão do que iria acontecer, dos discursos que iam ser
feitos e publicava os discursos. 

No Diário da Manhã, era uma visão da União Nacional,
do órgão de apoio ao regime, claro... Em relação ao DN, já
era uma visão mais alargada, desde que não colidisse com
a Censura. Aliás, eu fiz no Diário de Notícias pela primeira
vez aquilo que eu chamava um comentário, uma coluna
chamada Tribuna de Imprensa, em que fazia uns comentá-
rios à actividade da Assembleia Nacional.
Como eram as coisas na Assembleia, tinha proximidade com

os deputados? 

Tinha, tinha. Na Assembleia, nos anos 50 e 60, normal-
mente cada deputado que fazia uma intervenção levava

um papel escrito. Portanto, a função do jornalista era mais
a de caçar os discursos, e depois ter a sua rede de contac-
tos, com quem ia falar, tentar obter informações, etc.
Os deputados distribuíam cópias dos discursos pelos jorna-

listas?

Geralmente, sim. Mas nem sempre, e então era assim:
quando eu fazia a Assembleia para o DM, tinha grande
dificuldade, apesar de ser o jornal que era, em obter os
discursos. Quando estava no Diário da Manhã, era o pri-
meiro a chegar à tribuna dos jornalistas, quando estava no
Diário de Notícias normalmente era o último, e a diferença
estava em que quando ia pelo DN tinha os discursos todos
dos senhores deputados que iam falar, mas quando ia pelo
DM não. Tinha de os andar a mendigar ou tinha mesmo

de pedir ao camarada do lado
para me emprestar o discurso
dele para eu copiar...
Qual é a explicação para isso?

O DN tinha penetração, tinha
audiência, o DM não. E o Diário da

Manhã até ligava muito mais à
Assembleia Nacional. Enquanto
eu no DM publicava grande parte
dos discursos, às vezes quase na
íntegra – e mesmo assim eles
reclamavam sempre! – no DN,
por exemplo, quando um tipo ia
fazer um discurso para defender
o fontanário lá para a terra dele,
coisa que acontecia com frequên-
cia, eu dizia simplesmente:
“Subiu à tribuna fulano de tal que
foi pedir um fontanário para a

terra dele”, ponto final parágrafo e passa ao outro. E eles agra-
deciam-me. Se fosse no DM tinha de pôr o estendal todo...
Esses reparos dos deputados, eram feitos pessoalmente?

Eram feitos de várias formas. Às vezes directamente: “Foi
pena você não ter dado relevo ao meu discurso, que era
tão importante!”. Mas normalmente era via director. No
fundo, cada deputado funcionava como porta-voz de
algum membro do governo; por exemplo, se estava a tra-
tar de obras públicas, não queria melindrar o ministro res-
pectivo, antes pelo contrário, a fim de conseguir obter os
benefícios que queria lá para a terra dele. Às vezes, eram
os próprios ministros que se queixavam junto do director,
porque não se tinha dado relevo a este ou aquele assunto
que eles consideravam muito importante… 

Aliás, eu no Diário de Notícias era o sacrificado a cobrir
os debates do Orçamento Geral do Estado. Lá me apare-
ciam três calhamaços para tratar, o jornal publicava pági-
nas e páginas daquilo!

*Esta entrevista foi realizada em 7 de Julho de 2004 e
pela primeira vez publicada no livro Memórias Vivas do

Jornalismo, Caminho, 2010.
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“No fundo, cada 
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como porta-voz de 
algum membro do 
governo (…). Às vezes, 
eram os próprios 
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O
homem repetia a ideia com um
vocabulário de gestor, para conferir
a autoridade do conhecimento
científico às suas palavras, e,

eventualmente, convenceu a audiência. Sim,
claro, ir além do online. É isso! Durante
meses, a redacção do novo jornal tentou fazer
o impossível: produzir diariamente uma
versão aprofundada dos acontecimentos do
dia anterior. Conseguiram algumas vezes,
falharam quase sempre. Em todo o mundo,
noutras redações, milhares de pessoas
continuam a tentar. Primeira lição: não se
aprofunda a realidade em oito horas; nem os
consumidores desses trabalhos, que existem,
os procuram num ritmo diário. Esse tipo de
informação precisa de outros espaços, em
papel ou não, com outra periodicidade.

Um cisne bebé tinha desaparecido no
Palace of Fine Arts, em São Francisco. Era essa
a minha história. Pensei que estavam a brincar
quando mo disseram, mas lembrei-me do dia
chuvoso em que um editor português me
tinha pedido para contar lugares de
estacionamento e percebi a sorte que tinha.
Parti para a reportagem convencido de que o
trabalho acabaria por não ser publicado.
Depois de investigar o desaparecimento - e
descobrir um caso de violência doméstica
entre irmãos cisnes, a passagem de um deles
por clínicas de recuperação, um terrível
histórico de mortalidade infantil e um
assassinato por estrangulamento -, regressei
ao jornal e percebi que um dos redactores
principais ia escrever a história comigo. Ele
era especialista naquela família de cisnes.
Sabia tudo sobre ela. A história ocupou uma
página e, durante algumas horas, milhares de
leitores transformaram a saga daquela família

alada na história mais lida do site. Segunda
lição: independentemente do meio, as
histórias locais criam proximidade com o leitor
e diferenciam da concorrência mais
generalista.

O cronista era bem-intencionado, mas
cometia um erro de diagnóstico a cada nova
linha. Defendia que o problema dos jornais
portugueses é uma questão de marketing.
Assim como os políticos estão cheios de boas
intenções mas têm problemas de
comunicação, sugeria o cronista, também os
jornais falham ao passar a mensagem. O que
o especialista ainda não tinha percebido é que
a era dos jornais como meio de comunicação
de massas acabou. Os últimos relatórios de
tiragens são como 37.5 graus de febre - a
cabeça ainda não está às voltas, mas a gripe já
está aí.

Ú
ltima lição: os jornais diários são
hoje, por comparação, um mau
produto. Anacrónico. Não têm
vantagens significativas em relação

à internet e isso não se resolve com uma nova
estratégia de comunicação. Dentro de alguns
anos, serão como as navalhas de fazer a barba
- usados por uma minoria com necessidades
nostálgicas - e lidos pelos mesmos motivos
por que se enche uma garrafa de água na
fonte da aldeia, apesar de ela existir
canalizada há mais de 50 anos. Enquanto
esses dias não chegam, enquanto as receitas
geradas online não cobrem os custos da
informação e o jornalismo agonia em busca de
soluções de financiamento, estas lições de um
jornalista inexperiente serão sempre inúteis.
Eu avisei.

Três lições inúteis
de um jornalista inexperiente
para um futuro imprevisível
Os botões da camisa do consultor espanhol mostravam uma resistência
impressionante, quase tão expressiva como a capacidade de alheamento dos
jornalistas que enchiam a sala. "Os jornais não vão acabar", explicava o volumoso
especialista, "só precisam oferecer um produto diferenciado, que vá além do
online." 

AlexAndre

SoAreS

CróniCa

JJ
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