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TIPO DE CAMAROTE

DIA

ITINERÁRIO DO CRUZEIRO - SETEMBRO 2014

707 200 201                      HALCON.PT

PORTOS DE ESCALA CHEG. PART.

Interior (L)

Exterior com varanda (C2)
virados para Central Park

Exterior com varanda  (D5)
Virados para o  mar

Preços por pessoa em camarote duplo

Sáb, 13 Set

Dom, 14 Set

Seg, 15 Set

Ter, 16 Set

Qua, 17 Set

Qui, 18 Set

Barcelona, Espanha

Navegação

Civitavecchia (Roma) - Itália

Nápoles (Capri) - Itália

Navegação

Barcelona, Espanha

7:00

7:00

5:00

19:00

20:00

20:00

859 €

959 €

1.179 €

129€

129 €

129 €

988 €

1.088 €

1.308€

PREÇO BASE TAXAS TOTAL

3ª e 4ª cama disponíveis em camarote interior ou 
exterior com varanda, virado para o Central Park: 
50% de desconto sobre o preço base.

Inclui:  Cruzeiro de 5 noites no camarote seleccio-
nado, em pensão completa (bebidas não incluí-
das). 
Não inclui: Gratificações obrigatórias (a pagar 
directamente a bordo). Despesas de reserva 
(30€, por processo).
Lugares limitados.

SAÍDA DE BARCELONA  
A 13 DE SETEMBRO DE 2014
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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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TEMA A REPORTAGEM NA RÁDIOEntre o investimentoe a ameaça 

ENTREVISTA MINO CARTA ANÁLISE MÉDIA E PUBLICIDADE MEMÓRIA ADOLFO SIMÕES MÜLLER
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Laboratórios
de Jornalismo

ANÁLISE > O futuro da imprensa: O momento crucial
> A Informação Televisiva > Olhando as estrelas nas

páginas dos jornais ENTREVISTAS > Daniel Hallin > Cristina
Ponte e Lídia Marôpo

4|Abr/Jun 2013|JJ

04_NOVA.qxd_04_NOVA.qxd  13/07/16  09:38  Page 4



JJ|Abr/Jun 2013|5

Comentadores, jornalistas e analistas

OSCAR MASCARENHAS
PROVEDOR DO LEITOR DO ‘DIÁRIO DE NOTÍCIAS’

“O pluralismo nada tem a ver com a proporcionalidade eleitoral das ideias dominantes:
estamos a falar de informação, não de propaganda. Estamos a falar do cão a morder a
velha, não de um coro de velhas a atenazar-nos os ouvidos com a lenga-lenga do
pensamento mainstream.”

JJ - Que apreciação faz ao facto de
nas área política e económica o
nosso espaço de opinião estar
invadido (na televisão, mas não só)
por políticos,geralmente ex-
governantes ou candidatos a
governantes?
OM - Se fosse um espaço de análise
– isto é, uma avaliação e
interpretação distanciada do
fenómeno político ou económico,
por ex-protagonistas de relevo e
mérito reconhecido (esta segunda
condição é importante) – poderia
configurar-se como um serviço de
esclarecimento do público, alargando
a capacidade de perceção dos
cidadãos. Por outras palavras, inserir-
se-ia na categoria da informação,
com a finalidade de proporcionar ao
público as condições para
tomardecisões mais ponderadas.
Infelizmente, em regra, trata-se da
convocação de políticos e
economistas ainda com vontade de
regressar à ribalta – quando não
estão ainda no ativo, como no
Conselho de Estado, lugares
autárquicos, comissões do Estado ou
de empresas (no caso dos
comentadores económicos) – ou que
se assumem como quinta-coluna de
fações partidárias ou lóbis
económicos. Isto constitui um ato de
relações públicas ou de propaganda,
ou seja, está nos antípodas
do jornalismo, funciona
como um tempo de
antena não equitativo e
que nada tem a ver com
a informação. Mais: no que
diz respeito ao chamado serviço
público de televisão, é uma clara
violação dos termos

contratualizados.
JJ - Como avalia o facto de
na maioria dos casos a
intervenção dos
comentadores ser
feita sem
verdadeira
mediação
jornalística,
ainda que
muitas vezes
com a
“participação” de
jornalistas?
OM - Isso, para mim,
não é problema: não se trata
de uma entrevista mas de um espaço
de exposição de análise, cujos temas
podem estar previamente
concertados entre o analista e o seu
interlocutor. A forma de (falso)
diálogo é uma ressurreição dos
diálogos platónicos, com Sócrates (o
original) a expor as ideias por essa
forma.
Além do mais, a chamada
“mediação”, nestes casos, dá muito
mau resultado, dado o desnível
intelectual e cultural entre os que
peroram e as “mediadoras” que os
interrompem, ora com
deslumbramentos de falsa
infantilidade (morder o beicinho aos
50 anos!?) ou tentando completar as
frases que não perceberam onde vão
acabar.
O modelo mais honesto seria o de
palestra, como no tempo de Vitorino
Nemésio, ou, mais recentemente, a
solução do Ponto Contraponto de
José Pacheco Pereira, mas o facto é
que perdem vivacidade, mesmo que,
no segundo caso, se note um esforço
para fugir a um programa de rádio

na televisão.
JJ - Apenas um reduzido

número de
jornalistas exerce

a função de
comentador.
Como
interpreta
esta
situação?
OM - Se
há um

número
reduzido

de jornalistas
comentadores,

esse número é
excessivo. Os jornalistas
devem ser analistas.
Quando são
comentadores, não são
jornalistas, são autores,
pessoas influentes. É outra coisa e
deve ficar clara a distinção.
JJ - Fazendo uma avaliação do
conjunto de comentadores e de
comentários que, neste domínio,
circulam no espaço mediático,
entende que existe entre nós um
verdadeiro pluralismo de opiniões?
OM - O verdadeiro pluralismo de
opiniões deveria favorecer a
discriminação positiva daqueles que
têm menos acesso a que as suas
opiniões sejam conhecidas.
O pluralismo nada tem a ver com a
proporcionalidade eleitoral das
ideias dominantes: estamos a falar
de informação, não de propaganda.
Estamos a falar do cão a morder a
velha, não de um coro de velhas a
atenazar-nos os ouvidos com a
lenga-lenga do pensamento
mainstream.

>>>CURTAS E DIRECTAS

JJ
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A situação da imprensa na Madeira
“A imprensa ou é instrumentalizada pelo líder do Governo Regional ou então é vítima de
violência doméstica e dos mau tratos infligidos pelo jardinismo (…) Jardim ri-se pois põe
em causa de forma grave o pluralismo, incita a prática de dumping, distorce as regras do
mercado e nada lhe acontece.” 

JJ - Qual o panorama actual da
imprensa escrita na Madeira?
RO - Em termos editoriais, apesar da
instabilidade crescente, há
diversidade de conteúdos. Uns
facciosos, outros tóxicos, alguns
humorísticos, mas também muitos
sérios e rigorosos.
No caso do DIÁRIO de Notícias da
Madeira, o único matutino  que se
vende em banca,  o jornalismo faz-se
com gosto, de forma livre e
independente, próxima daqueles que
servimos e numa dinâmica
multimédia. Lutamos pela verdade,
marcamos a agenda, resolvemos
problemas, promovemos debates,
dinamizamos eventos, cumprimos
com o estatuto editorial que nos
manda defender os interesses dos
madeirenses. Não nos faltam notícias,
nem vontade de partilhar os velhos
dramas e os novos protagonistas. O
problema é de outra ordem.
Nos últimos anos, crescemos como
nunca em audiências, mantivemos
públicos, mas perdemos receitas
publicitárias. Tudo por causa da
concorrência selvagem patrocinada
pelo governo regional.
Temos 80 funcionários, 35 dos quais
jornalistas, uma tiragem média de 12
mil exemplares/dia, quase 7 mil
assinaturas/ano e uma audiência
estimada de 120 mil leitores. No
digital, os últimos números
confirmam que aumentou o tempo de
permanência no site, que os
comentários atingiram dimensão
nunca vista, e que em Março deste
ano, segundo o Netscope da Marktest,
registamos um crescimento de
visitante únicos, que são cerca de 650
mil por mês e de visualizações, a

rondar os 3 milhões. 
Temos sonhos, mas se nada for feito
para acabar com a desregulação do
mercado, não passarão disso mesmo.
De modo geral e em termos
empresariais, o panorama é alarmante
e  nada recomendável porque a
imprensa ou é instrumentalizada pelo
líder do Governo Regional ou então é
vítima de violência doméstica e dos
mau tratos infligidos pelo mesmo
jardinismo, atrocidades
lamentavelmente toleradas por todos
quantos em Portugal vão ficar para a
história como cúmplices do crime
organizado, do banditismo sem
escrúpulos e da violação da
Constituição!
JJ - Qual é a política e que tipo de
intervenção tem o Governo Regional
na situação actual?
RO - Como se não bastasse a
exiguidade do mercado regional, a
crise instalada e os tiques nefastos de
um poder que dedica demasiado
tempo ao ócio, não há continuidade
territorial na observância das leis e na
igualdade nos apoios. 
Alberto João Jardim interfere
abusivamente no sector. Espatifa
onze mil euros por dia
no Jornal da Madeira,
um meio capturado que
usa como brinquedo,
onde escreve, dá ordens
e faz propaganda e que
depois é distribuído à
borla para dar cabo da concorrência
incómoda. E Jardim ri-se pois põe em
causa de forma grave o pluralismo,
incita a prática de dumping, distorce
as regras do mercado e nada lhe
acontece. 
É uma intervenção nociva, já que usa

dinheiros públicos em benefício
próprio, para branquear infracções e
até para ajustar contas com os seus.
É uma intervenção que atenta contra
a Constituição. O número 4 do artigo
38.º da lei fundamental, relativo à
liberdade de imprensa e meios de
comunicação social, é peremptório:
“O Estado assegura a liberdade e a
independência dos órgãos de
comunicação social perante o poder
político e o poder económico,
impondo o princípio da especialidade
das empresas titulares de órgãos de
informação geral, tratando-as e
apoiando-as de forma não
discriminatória e impedindo a sua
concentração, designadamente
através de participações múltiplas ou
cruzadas”.
É uma intervenção que ofende quem
sofre com a austeridade, que humilha
a iniciativa privada e que envergonha
quem não pactua com a
irresponsabilidade. Apetece perguntar
que raio de País é este que por um
lado asfixia quem produz, mas por
outro não tem mão naquele que
desterra 5 milhões de euros por ano
em propaganda de um homem só, em
campanha partidária e em
manipulação da opinião publica?
Que espécie de Estado é este que tem
um conselheiro que ataca empresários
de comunicação social, que insulta
jornalistas e que boicota a liberdade
de imprensa?
Que espécie de Estado é este que
tudo permite a um governo que é
mau gestor, despesista, que oculta
dívidas e fomenta o desemprego e as
insolvências?
JJ - Relativamente à acção do
Governo Regional neste domínio,

>>>CURTAS E DIRECTAS

RICARDO OLIVEIRA
DIRECTOR DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS DA MADEIRA
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referiu-se
recentemente a
“patifarias
medonhas sem
paralelo no mundo
civilizado”. Quer
concretizar?
RO - O jornal que dirijo tem sido
alvo de boicotes institucionais à
liberdade de informação, de ameaças
de expropriação e de um sem número
de intimidações. O expediente usado
por Jardim consiste em anúncios
regulares de queixas crime contra
jornalistas, algumas das quais
motivadas por artigos de opinião, no
recurso sistemático a alegados
desmentidos  e a escritos insultuosos
contra os nossos profissionais, no
corte de assinaturas, na proibição de
colaborações de social-democratas, em
ordens públicas dadas aos
empresários para que cessem de fazer
publicidade e até nos incitamentos à
justiça popular.
Mas a maior patifaria é constatar que
o desgovernado Jardim esbanjou 51
milhões de euros no JM nos últimos
20 anos, sem conseguir dar-lhe futuro,
nem dignidade. Desesperado, em
2008, triplicou a sua tiragem para 15
mil exemplares, número que na altura
era próximo do DIÁRIO e passou a
oferecê-lo! Há dias em que é
espalhado com 18 fotografias de
Jardim, notícias não assinadas
provavelmente feitas nas manhãs
pouco trabalhosas da quinta que tudo
vigia, tal como cartoons de muito mau
gosto e artigos de opinião, todos de
autoria de gente afecta ao PSD, de
ataque a tudo o que não é de agrado
do chefe.
JJ - Em que medida se pode falar da
existência de pluralismo na imprensa
madeirense?
RO - Pelos motivos já expostos, é um
pluralismo em risco. E não devia ser.
Diversas deliberações e
recomendações de entidades como a
ERC e a AdC, a que se junta o
relatório da Comissão de Ética da
Assembleia da República, não deixam
dúvidas quanto à ilegalidade reinante

na Região,
instando o

executivo
liderado por

Alberto João Jardim
a respeitar “a liberdade

de expressão e
informação” e a adoptar medidas

imediatas para suprir “os efeitos
nefastos da sua actuação no subsector
da imprensa diária da Região”.
Só que mesmo sabendo que “está a
pôr em risco objectivo e grave a
preservação de um quadro pluralista
no subsector da imprensa diária” na
Madeira e que deve observar “práticas
não discriminatórias na distribuição,
pelos diferentes órgãos de
comunicação social, do investimento
publicitário oriundo da Região”, o
Governo ignora todas as
recomendações e a ordem para a
“reposição da legalidade”.
JJ - Que medidas preconiza para a
normalização da situação?
RO - Que quem tem poder neste País
deixe ter medo de enfrentar aquele
que sobreviveu politicamente graças
ao recurso à chantagem e à ameaça e
que muitos evitaram até hoje pôr na
ordem porque detestam comprar
chatices. Que é feito do pacote
legislativo com mais de vinte
diplomas, para acabar com o exotismo
do sector?
Em termos regionais, a solução é
simples: ou cessam os suprimentos ao
Jornal da Madeira para que este se
liberte do poder, faça jornalismo e
dispute o mercado em igualdade de
circunstâncias com todos os outros ou
há a distribuição equitativa dos apoios
públicos aos meios existentes, com
regras bem definidas, como se faz nos
Açores. Como nenhuma das opções
vingará enquanto Jardim for
presidente, resta exigir uma
intervenção urgente  a outro nível.
Fez em Abril três anos que Pedro
Passos Coelho, na altura candidato a
primeiro-ministro, declarou: “[O
Estado não deve estar nos negócios da
Comunicação Social porque se estiver]
coloca-se na posição de árbitro  e

jogador ao mesmo tempo e ninguém
acredita que um árbitro que seja
jogador e árbitro aos mesmo tempo
seja justo  e imparcial.” 
Três anos depois, na Madeira o Estado
não só é árbitro e jogador, como tudo
faz por jogar sozinho, custe o que
custar. Tudo pago pelos contribuintes,
os mesmos que agora estão privados
de um sem número de cuidados,
serviços e até bens essenciais, mas a
quem é dado como esmola ideológica
um panfleto. Tudo sem intervenção
da soberania.
É elementar que o País se mobilize
por uma grande causa, a de acabar
com uma excepção vergonhosa.
Estamos perante uma ofensiva sem
precedentes e escrúpulos a um dos
pilares essenciais da democracia.
Não sei se vale a pena, mas voltamos
a apelar ao Presidente da República
que, pelo menos, desempenhe de
forma esclarecida e coerente as
funções que lhe são confiadas,
nomeadamente a de “defender,
cumprir e fazer cumprir a
Constituição da República
Portuguesa”. E na Madeira, que
também é Portugal, a
Constituição não é
cumprida em matéria de
liberdade de imprensa,
de pluralismo
informativo e de
concorrência no sector da
comunicação social
escrita.
De um Presidente o povo espera
“oportunidades políticas de
extraordinário alcance para mobilizar
o País e os cidadãos” e não os
calculismos que pagam favores, a
tolerância estratégica que evita
incómodos ou o fingimento usado
para suavizar desconsiderações. O
Presidente da República não devia
fingir que uma obra do sucesso
desculpa todos os abusos, as atitudes
persecutórias, as ameaças gratuitas e
demais atrocidades cometidas contra
aqueles que teimam em bater o pé à
máxima folclórica regional do ‘deixa
passar esta linda brincadeira’. JJ
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Criado grupo de estudos de rádio e som
“Há mais investigadores interessados no estudo da rádio. No entanto, essa produção
resulta, sobretudo, de trabalhos realizados a um nível pessoal e menos como
consequência de processos coletivos e institucionais.”

JJ - Como e porquê nasceu a ideia
de criar este grupo de
investigadores de estudos de rádio?
LB - Nasceu da consciência de todos
nós que temos estudado o meio
rádio nos últimos anos de que não
estaríamos sozinhos neste interesse.
E assim se confirmou. 
Por outro lado, e apesar de ainda
reduzida, a produção científica sobre
rádio em Portugal tem vindo a
aumentar nos últimos anos, com a
defesa de teses de doutoramento e
com a publicação de alguns livros.
Significa, por isso, que há mais
investigadores interessados no
estudo da rádio. No entanto, essa
produção resulta, sobretudo, de
trabalhos realizados a um nível
pessoal e menos como consequência
de processos coletivos e
institucionais. Julgamos que seria
importante reunir todos esses
investigadores no sentido de
perceber as possibilidades de
realização de projetos conjuntos.
Ou seja, percebemos que há um
conjunto alargado de professores,
investigadores, alunos de
doutoramento e de mestrado que
estão ou estiveram de alguma forma
a desenvolver projetos na área dos
estudos da rádio. 
A fase seguinte passou por reunir
todos esses contatos o que culminou
com a realização de um encontro em
Lisboa, em fevereiro, que serviu
essencialmente para nos
conhecermos pessoalmente e criar o
Grupo de Estudos de Rádio e Som.
JJ - Quem faz parte deste grupo

inicial e quais as perspectivas de
alargamento que têm em vista? 
LB - Nesta fase inicial do grupo de
trabalho já somos 26
elementos entre
doutorados com teses na
área da rádio,
professores de rádio,
investigadores
envolvidos em projetos
na área da rádio e
também alguns
mestrandos. O grupo é
constituído por investigadores de
vários centros de investigação –
Lisboa, Porto, Braga – e de
universidades e politécnicos de
vários pontos do país. Do grupo
fazem parte investigadores cujo
trabalho académico se tem
centralizado no estudo da rádio em
Portugal, como são os casos dos
professores Rogério Santos, Nelson
Ribeiro, Madalena Oliveira, Isabel
Reis, Paula Cordeiro, Sílvio Santos,
entre muitos outros. Também é
interessante verificar as formações
de origem dos investigadores que
vão desde as ciências da
comunicação até à história, passando
pela antropologia e pela sociologia,
por exemplo. Esta diversidade abre
uma pluralidade de perspetivas de
investigação, o que é muito positivo. 
O Grupo de Estudos de Rádio e Som
está permanentemente aberto à
integração de novos membros,
situação que é totalmente desejável
que aconteça. Para facilitar esse
contacto já está online um site do
grupo

(http://estudosderadioesom.wordpre
ss.com) e foi criado um grupo no
Facebook e no Google para que
todos possamos partilhar as nossas
experiências e divulgar as mais
variadas informações sobre a
investigação de rádio em Portugal.
JJ - Está prevista a ligação ou
participação de profissionais da
rádio?
LB - O grupo integra já alguns
profissionais da rádio, na medida em
que alguns dos que desenvolvem
atualmente trabalho de investigação
na área da rádio são, em simultâneo,
profissionais do meio. De qualquer
forma, pretende-se também estreitar
relações com o meio profissional.
Prova disso foi o primeiro encontro
que realizámos – e que teve por
objetivo lançar o grupo – para o qual
convidámos o Adelino Gomes, que
embora de momento não esteja em
exercício profissional na rádio, tem
um longo percurso e experiência que
interessava conhecer.
A presença de
profissionais da rádio
no grupo, seja pela via
da sua integração ou
através do convite para
discussão em reuniões, é
algo que privilegiamos
na medida em que nos permite
estreitar uma relação efetiva com as
práticas profissionais e com as
dinâmicas da atividade em Portugal.
Desta relação sairão certamente
oportunidades de investigação.
JJ - Pretendem funcionar como
“uma rede de Estudos de Rádio”. O

>>>CURTAS E DIRECTAS

LUÍS BONIXE
PROFESSOR E INVESTIGADOR 
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que é que
isto vai
significar, na
prática? E
quais os
objectivos que
pretendem alcançar,
a curto e longo prazo?
LB - O que significa é que cada
um de nós poderá, a partir de agora,
trocar experiências, projetos e
informações da mais variada ordem.
Será muito útil pois contribuirá para
auxiliar todos os que pretendem ou
já estão a estudar a rádio
portuguesa. Umas das principais
dificuldades sentidas há alguns anos
por quem estudava o meio
radiofónico português tinha a ver
com a falta de referências. Isto
resultava sobretudo da escassez de
trabalhos e artigos publicados sobre
a rádio em Portugal, ou então devido
ao facto de esses trabalhos estarem
dispersos por vários sítios e de não
haver uma interligação entre eles.
Um dos objetivos do Grupo de
Estudos de Rádio  Som agora criado
é o de criar um espaço onde essa
informação esteja disponível para
todos os que por ela se interessem. 
JJ - No vosso plano de trabalhos está
prevista a realização de iniciativas –
encontros, publicação de livros,
etc.? 
LB - A realização de um encontro em
setembro deste ano foi uma das
atividades propostas na primeira
reunião do grupo. Um encontro que
será encarado por todos nós como
uma espécie de símbolo deste grupo.

Para além das
várias temáticas
que ali serão

abordadas,
marcará o

arranque em termos
operacionais deste

grupo. 
Por outro lado, um outro objetivo,

entretanto já atingido, foi a criação
pela primeira vez de uma secção
temática sobre Rádio e Meios
Sonoros na história da Sopcom que
recolherá comunicações de vários
investigadores. Na sequência deste
primeiro passo, pretendemos criar
um grupo formal no seio da Sopcom,
bastando para tal reunir o número
suficiente de investigadores.
O Grupo de Estudos de Rádio e

Som tem ainda a intenção de
dinamizar a publicação de livros ou
organização de números temáticos
em revistas científicas. Por outro
lado, a dinamização em Portugal do
Dia Mundial da Rádio, que se
assinala em fevereiro, é outro dos
propósitos do grupo.   
JJ - Projectam algum tipo de
cooperação internacional?
LB - Claro. É intenção deste grupo
estabelecer contactos com outros
grupos semelhantes no Brasil, em
Espanha e noutros países europeus.
A cooperação internacional neste
domínio será verdadeiramente
importante pois permitir-nos-á a
troca de experiências e praticas com
investigadores e estruturas
semelhantes a esta mas já
perfeitamente consolidadas. JJ
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OS JORNALISTAS
E A INTERNET
Como os profissionais
avaliam o impacto
da rede no jornalismo

TEMA
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A ascensão da Internet como inovação
tecnológica tem influenciado o jornalismo a
vários níveis e provocou mudanças
significativas na profissão. Mas qual é a
percepção que os jornalistas têm destas
transformações? As mudanças melhoraram ou
prejudicaram a qualidade do jornalismo? 

Texto Helder Bastos, Helena Lima, Nuno Moutinho, Isabel Reis
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P
ara respondermos a estas perguntas, inquiri-
mos uma centena de profissionais que tra-
balham nos principais jornais, rádios e tele-
visões generalistas do país. A opinião geral é
a de que, apesar de a Internet ter uma

influência positiva sobre o jornalismo, sobretudo como
ferramenta prática e útil no dia-a-dia, tem um impacto
limitado sobre questões de fundo, como os papéis tradi-
cionais que os jornalistas desempenham numa sociedade
democrática.

Introdução
A Internet tem desempenhado um papel importante nas
transformações recentes no campo do jornalismo. A sua
expansão como inovação tecnológica influenciou a profis-
são a diversos níveis, provocando transformações no fluxo
das notícias, no quotidiano dos jornalistas e na responsa-
bilidade profissional. A natureza híbrida da Internet tam-
bém teve implicações na produção e consumo da informa-
ção jornalística, quer devido ao surgimento de novos for-
matos, quer à redefinição dos procedimentos de recolha e
edição de material informativo.

Para alguns autores, a Internet teve mesmo um impacto
«revolucionário» no jornalismo. Mudou o papel de interme-
diário do jornalista e passou a oferecer uma ampla gama de
novas tecnologias que facilitam a distribuição de conteúdos,
criando assim a sua própria forma de jornalismo. Os novos
média tornaram mais eficiente a recolha e a produção de
notícias, aumentaram a criatividade dos produtores e incen-
tivaram novas maneiras de concretizar antigas tarefas. 

Segundo Mark Deuze, a Internet está a mudar a profis-
são do jornalismo de pelo menos três maneiras: tem o
potencial para tornar mais ou menos supérfluo o papel
dos jornalistas como força essencial intermediária na
democracia; oferece aos profissionais dos média  um vasto
conjunto de recursos e possibilidades tecnológicas com as
quais trabalhar; e criou o seu próprio tipo de jornalismo
na Net, o jornalismo digital ou online. Em Portugal, ciber-
jornalismo é o termo mais usado entre os académicos e os
profissionais. Deuze também refere que as publicações
académicas e as profissionais relacionadas com jornalismo
e os jornalistas têm mais ou menos aceitado o discurso da
Internet como player principal na redefinição dos jornalis-
mos “tradicionais”. Um exemplo concreto do impacto da
rede é a tendência crescente entre os jornalistas para usá-
la para pesquisas, entrevistas e ideias para estórias. 

Há, portanto, evidências de que a Internet trouxe
mudanças significativas para as práticas do jornalismo.
Pelo lado positivo, é considerada uma fonte de novas
oportunidades para os jornalistas. Oferece a possibilidade
de melhorar o seu trabalho e permite uma interactividade
mais rápida e mais ampla com os leitores. De uma pers-
pectiva mais pessimista, introduziu uma nova geração de
profissionais dedicados a preparar edições online, muitas
vezes jovens e mal pagos. Com deadlines apertados, ten-
dem a concentrar o trabalho em tarefas de copiar e colar
em vez de escreverem artigos próprios. A maior parte do
trabalho é feita à secretária da redacção.

Em termos de identidade profissional, os jornalistas
reagiram com ambivalência à Internet. Vários estudos
internacionais concluem que aqueles revelam atitudes
defensivas e preferências pelas concepções tradicionais

TEMA Os jornal istas e a Internet

Para os jornalistas dos jornais,
a Internet é muito útil sobretudo
como meio para aceder
a informação de contexto para
investigação, a documentos 
governamentais e empresariais
e a informações de serviço

São métodos mais tradicionais
de recolha offline que continuam
a ser os mais valorizados:
conversação cara a cara
e conversação telefónica
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dos seus papéis. Além disso, ainda consideram muito
importantes as suas funções tradicionais de interpretação,
investigação e disseminação. Assim, apesar de as práticas
terem mudado, continuam a entender como crucial para
a sua profissão a investigação relativa a decisões governa-
mentais, a análise de questões complexas, bem como a
capacidade para dar notícias relevantes e verificadas o
mais rapidamente possível. A Internet também abriu um
novo capítulo nas relações entre publishers e jornalistas no
que respeita à identidade profissional: uma história de
salários modestos, de empregos precários e de extrema
flexibilidade.

A ética jornalística também parece estar a mudar, e os
recém-chegados à profissão parecem ser capazes de se
misturar valores normativos novos e tradicionais. Hoje,
todos enfrentam novos e complexos dilemas éticos no
contexto do sector dos média, marcado por estratégias de
redução de custos, que transformaram os jornalistas em
angariadores de exclusivos noticiosos a qualquer preço. A
criação de conteúdo da indústria global das notícias ocor -
re, pois, em condições cada vez mais precárias, à medida
que cresce a dependência de takes das agências de infor-
mação e se espera que os jornalistas produzam mais com
menos tempo, menos recursos e menos colegas.

Note-se ainda que vários estudos têm mostrado que os
jornalistas concedem grande poder às novas tecnologias.
Na sua perspectiva, muitas, se não a maioria, das mudan-
ças que estão a ocorrer no jornalismo contemporâneo são
essencialmente determinadas pela tecnologia. De acordo
com alguns autores, existem pelo menos duas razões para
a persistência do determinismo tecnológico como factor
explicativo dos jornalistas em relação ao seu próprio tra-

balho: a tecnologia, em primeiro lugar, é uma parte alta-
mente integrada e, portanto, muito tangível do quotidia-
no de trabalho dos jornalistas e, em segundo lugar, o para-
digma tecnológico como explicação para as mudanças no
jornalismo tem profundas raízes históricas. 

Apesar das perspectivas fornecidas pela abordagem
inicial do determinismo tecnológico, trabalhos posteriores
que tratam da relação entre jornalismo e a tecnologia
rejeitaram em geral o determinismo tecnológico a favor de
explicações mais matizadas.

As questões principais
O objectivo deste estudo foi o de avaliar a forma como
os jornalistas portugueses que trabalham nos média tra-
dicionais (imprensa, rádio e televisão) avaliam as
mudanças, ou potenciais mudanças, provocadas pela
Internet nas práticas, funções e ética da profissão. A
investigação, cujos resultados foram apresentados no
III Congresso Internacional de Ciberjornalismo, que
decorreu, em Dezembro passado, na Universidade do
Porto, foi feita através de um inquérito a 103 jornalistas,
distribuídos da seguinte forma: 40 jornalistas dos qua-
tro principais jornais diários portugueses (Correio da
Manhã, Jornal de Notícias, Público e Diário de Notícias); 30
jornalistas das quatro principais estações de rádio noti-
ciosas portuguesas (RDP, TSF, Rádio Renascença e
Rádio Clube Português, que encerrou pouco tempo
depois da realização do inquérito); e 33 jornalistas das
três principais estações de televisão portuguesas (RTP,
TVI e SIC).

Se deixassem de usar
a Internet, a perda de rapidez
no processo de recolha
de informação seria o efeito
mais negativo, seguido
da possibilidade de aceder
a arquivos digitais
e de publicar “em directo”
notícias relevantes

10_Tema_10_Tema.qxd  13/07/18  10:59  Page 13



14|Abr/Jun 2013|JJ

Em termos metodológicos, seguiu de perto uma inves-
tigação, feita à escala europeia, envolvendo duas centenas
de jornalistas de 11 países (Portugal não foi incluído), cujo
objectivo era avaliar a influência da Internet no jornalis-
mo europeu (Fortunati et al., “The Influence of the
Internet on European Journalism”), publicado em 2009. 

As principais perguntas de investigação que nortearam
este trabalho foram as seguintes: de que forma os jornalis-
tas portugueses encaram as características e inovações
associadas à Internet? Quais são as principais mudanças
que ocorreram, ou podem ocorrer, nos diversos campos
da profissão no seguimento do advento da Internet? Na
opinião dos jornalistas, estas mudanças melhoram ou pre-
judicam os standards do jornalismo? Consideram que a
qualidade do jornalismo aumentou ou diminuiu? 

Estas perguntas são herdadas de um debate mais
amplo, levado a cabo na última década, à volta do enten-
dimento do que está a acontecer no mundo jornalístico
no contexto da Internet. Estes temas têm sido investiga-
dos em vários países, com recurso a metodologias dife-
rentes.

A percepção dos jornalistas
Em primeiro lugar, importava saber se os jornalistas por-
tugueses consideram a Internet uma fonte de novas opor-
tunidades para a melhoria do seu trabalho. A resposta foi
praticamente unânime. Jornalistas de imprensa, rádio e
televisão consideram que, em termos gerais, a rede teve, e
tem, uma influência positiva sobre o jornalismo.

Para os jornalistas dos jornais, a Internet é muito útil

sobretudo como meio para aceder a informação de contex-
to para investigação, a documentos governamentais e
empresariais e a informações de serviço. Quando se trata
de recolher informação online, verifica-se que valorizam
sobretudo o correio electrónico pessoal, os motores de
busca e os sites informativos. No entanto, são métodos mais
tradicionais de recolha offline que continuam a ser os mais
valorizados: conversação cara a cara e conversação telefóni-
ca. O recurso a ferramentas mais específicas, tais como RSS,
chat e mensagens instantâneas, grupos de discussão e blo-
gues é, pelo contrário, pouco valorizado neste processo.

A rede é também tida como um bom recurso quando se
trata de actualizar informação. Ainda que útil, a rede tem
menos relevância nos trabalhos relacionados com acesso
às fontes de informação, verificação de factos e recepção
de notas de imprensa. Se deixassem de usar a Internet, a
perda de rapidez no processo de recolha de informação
seria o efeito mais negativo, seguido da possibilidade de
aceder a arquivos digitais e de publicar “em directo” notí-
cias relevantes. Quando questionados sobre quão signifi-
cativos são determinados elementos para o futuro dos jor-
nais diários, os respondentes colocam à cabeça a Internet
e os dispositivos móveis. Ao mesmo tempo, atribuem
pouca importância aos jornais gratuitos.

Para os jornalistas de rádio, o impacto da velocidade
trazido pela Internet parece ser menos relevante. De facto,
os jornalistas da imprensa atribuem maior importância a
este factor. Donde, a percepção da influência da rede na
aceleração do trabalho jornalístico é mais aguda nas
redacções dos jornais. Os jornalistas de rádio consideram
a Internet muito útil, sobretudo, como ferramenta para se
manterem actualizados em relação às últimas notícias,

TEMA Os jornal istas e a Internet

Consideram que se verificou
uma certa diminuição do rigor
da notícia, sobretudo devido
à instantaneidade,
e um afunilamento da agenda
informativa como consequência
da convergência dos média
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para terem acesso a documentos governamentais nacio-
nais e para encontrarem material de apoio à investigação.
Têm uma percepção geral positiva da Internet nas suas
práticas quotidianas, em especial quando se trata de pes-
quisa na Web de últimas notícias e de informações contex-
tuais. No entanto, parecem ter ainda em grande conta
rotinas jornalísticas tradicionais, como a abordagem das
fontes face a face ou por telefone. Também acham que a
Internet abriu novas possibilidades às emissoras e defen-
dem que a notícia deve ser publicada online o mais rapida-
mente possível, independentemente dos horários das
estações de rádio tradicionais. 

Por outro lado, discordam totalmente da afirmação
segundo a qual os sites de rádio constituem um empecilho
às estações de rádio tradicionais. Quando inquiridos sobre
se o jornalismo cidadão e os blogues podem ser conside-
rados jornalismo, a maioria considera que não. Além
disso, o jornalismo “faça você mesmo” não é percebido
como sendo uma possível ameaça ao jornalismo de rádio.

Apesar de, quanto aos métodos de recolha de informa-
ção, valorizarem muito a conversação cara a cara e por
telefone com as fontes, os jornalistas de televisão conside-
ram importante a utilização de motores de busca na Web,
a consulta de sites de informação e sites de fontes e o
correio electrónico. Consideram a rede útil, acima de
tudo, para obter informação de contexto para trabalhos de
investigação e aceder a documentos governamentais. 

Se deixassem de usar a Internet, a diminuição da velo-
cidade no processo de recolha de informação seria o efei-
to mais negativo. Também teria um efeito muito negativo
na emissão em directo de notícias relevantes, na poupan-
ça de custos, no acesso a arquivos digitais e na procura de

temas informativos. Em todos os itens sobre as conse-
quências da não utilização da Internet, os resultados mos-
tram que, em geral, o efeito sobre o trabalho jornalístico
seria negativo ou muito negativo. De acordo com os res-
pondentes, o impacto seria menos negativo em questões
relacionadas com o desenvolvimento de projectos de jor-
nalismo de investigação, na conexão com outros jornalis-
tas, na descoberta de fontes de informação ou na obtenção
de ideias para notícias.

Procurámos também saber se os jornalistas portugue-
ses consideram positivas as mudanças provocadas pela
Internet no seu perfil tradicional, em especial nas suas
funções de gatekeeping, investigação e disseminação. De
novo, foi possível confirmar que consideram muito positi-
vas as mudanças.

Em geral, atribuem grande importância à influência da
Internet em várias funções profissionais: obter notícias o
mais rapidamente possível, chegar a um público o mais
alargado possível, assinalar novas tendências e ideias e
manter contacto com a audiência. No entanto, funções
mais tradicionais atribuídas aos jornalistas, tais como
serem “cães de guarda” da democracia, fornecedores de
análises aprofundadas e de informação credível ou porta-
vozes de grupos da sociedade, são vistas como sendo
menos influenciadas de forma significativa pela Internet. 

O mesmo se aplica a outros dois elementos fundamen-
tais: a capacidade de influenciar a agenda política e a de
influenciar a opinião pública. Ainda menos importância é
dada à Internet no contexto da oferta de entretenimento
ou criação de um ambiente favorável para os anunciantes. 

No que diz respeito à investigação, concordam com a
proposição segundo a qual há informação disponível onli-

A rede é vista como uma
optimizadora de rotinas
jornalísticas que potencia
a melhoria do desempenho 
comunicativo dos profissionais. 
Mas também como tendo uma 
influência limitada sobre
o papel político do jornalismo
no contexto de uma sociedade 
democrática
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ne que não poderia ser encontrada de outra forma. Ao
mesmo tempo, a rede permite-lhes usar uma grande
variedade de fontes. Mas os inquiridos também afirmam
que se a deixassem de usar, o impacto sobre o desenvolvi-
mento de projectos de investigação jornalística não seria
muito negativo. Por outro lado, consideram a Internet
como uma ferramenta que contribui para um jornalismo
mais sedentário, ou “de secretária”.

Em termos de questões mais relacionadas com a ética
profissional, foi possível constatar que, no geral, os jorna-
listas não encaram a Internet como uma ameaça à ética ou
à qualidade do jornalismo. Sublinham antes as conse-
quências positivas da rede, tais como o acesso a uma
maior variedade de fontes e uma melhoria na capacidade
de verificar a informação. 

Por outro lado, identificam efeitos negativos, como a
maior dificuldade em diferenciar informações falsas ou
inexactas. Tal como os jornalistas europeus inquiridos por
Fortunati et al., os jornalistas portugueses consideram que
se verificou uma certa diminuição do rigor da notícia,
sobretudo devido à instantaneidade, e um afunilamento
da agenda informativa como consequência da convergên-
cia dos média.

Conclusões 
Os resultados deste estudo permitem concluir que as per-
cepções dos jornalistas portugueses sobre a influência da
Internet no jornalismo são idênticas às dos jornalistas
europeus inquiridos por Fortunati et al.. Em Portugal, tam-
bém foi possível identificar duas percepções ambivalentes. 

Por um lado, os jornalistas avaliam positivamente o
impacto da Internet nas principais práticas da profissão. A
rede é vista como uma optimizadora de rotinas jornalísti-
cas que potencia a melhoria do desempenho comunicati-
vo dos profissionais. Por outro lado, é percebida como
tendo uma influência limitada sobre o papel político do
jornalismo no contexto de uma sociedade democrática.
Isto é, os jornalistas tendem a perceber a Internet sobretu-
do como uma ferramenta útil que atende às necessidades
e objectivos práticos – velocidade, difusão, recolha de
informações, interacção – e não tanto como um instru-
mento que reforça os papéis tradicionais de jornalismo,
tais  como vigiar os poderes instituídos, influenciar a
agenda política e a opinião pública, ou fornecer análise e
interpretação da actualidade.

A Internet também não é encarada como sendo uma
ameaça para a ética ou a qualidade do jornalismo. Numa
quase total coincidência com as percepções dos jornalis-
tas europeus inquiridos por Fortunati et al., sublinham as
consequências positivas da Internet, tais como o acesso a
uma maior variedade de fontes e uma melhoria na capa-
cidade de proceder ao cruzamento da informação. No
entanto, identificam efeitos negativos, como a maior difi-
culdade de distinguir conteúdos credíveis online.
Também não consideram que a Internet seja um simples
meio orientado para os negócios ou uma mera platafor-
ma para os anunciantes.

A avaliação dos profissionais sobre o impacto do ciber-
jornalismo também é, no geral, positiva. A Internet abriu
novas possibilidades jornalísticas aos média tradicionais e
o recurso ao multimédia é considerado uma nova forma
importante para apresentar as notícias online. 

TEMA Os jornal istas e a Internet

A Internet não é encarada
como sendo uma ameaça
para a ética ou a qualidade 
do jornalismo

JJ
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DIANA ANDRINGA À JJ 
“O jornalismo é, em si

ENTREVISTA
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si, um serviço público”

Cativada pelo jornalismo
quando estudava Medicina,
no início dos anos 60, Diana
Andringa não concebe a
profissão dissociada das
noções de serviço público e
responsabilidade social.
Confiante na sobrevivência
da televisão enquanto
media, sustenta que a RTP
deve adaptar-se a um
espectador que, em Portugal
como na diáspora, tem hoje
exigências muito diferentes
das do público de outrora.

Texto Helena de Sousa Freitas 
Fotos Luís Humberto Teixeira
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Jornalismo & Jornalistas - Em 1964, era estudante de

Medicina; quatro anos depois, em 1968, concluía o 1º Curso

de Jornalismo do Sindicato dos Jornalistas. Foi a passagem

pelo Boletim, da Comissão Pró-Associação da Faculdade de

Medicina de Lisboa, e pelo Solidariedade Estudantil, da

Reunião Inter-Associações das Universidades de Lisboa,

que a "desencaminhou"?

Diana Andringa - Não tenho dúvidas de que foi. Eu esco -
lhi Medicina com base numa coisa: ser útil aos outros.
Ora, sendo de África e conhecendo as doenças endémicas,
a maior utilidade, para mim, era, de facto, a medicina.
Mas, quando cheguei à Faculdade de Medicina, várias
coisas me fizeram mudar de opinião.

A primeira tem muito a ver com o Boletim - eu entrei
na faculdade em Outubro de 1964 e fui imediatamente
para a Pró-Associação, onde fiz vários amigos, uns do
Partido Comunista, outros de outras forças políticas. No
dia 21 de Janeiro de 1965, a PIDE prendeu cerca de 50
estudantes, alguns mais novos do que eu, que tinha 17
anos. Pessoas que eu conhecia, excelentes pessoas, que
gostavam do que faziam e se interessavam por direitos
humanos e associativos. Então pensei: "O que é que eu
vou fazer que possa ser útil?" Como escrevia razoavel-
mente bem, decidi fazer um boletim e denunciar a situ-
ação, convicta de que, se as pessoas soubessem do que se
passava, reagiriam. Era muito inocente politicamente, já
se vê. E escrever, ir para uma tipografia e conviver com os
tipógrafos - que tinham uma ligação ao mundo muito
interessante e uma maneira de pensar próxima da dos jor-
nalistas - criou-me o vício.

A segunda coisa aconteceu quando, no primeiro ano,
chumbei a Anatomia. Já que ia repetir a cadeira, pensei
que podia ajudar nas enfermarias. Aí, encontrei uma cri-
ança que tinha a mesma idade e o mesmo nome que o
meu sobrinho mais velho, mas era bastantes quilos mais
leve. Era uma criança de um bairro da lata que, desde que
nascera, era alimentada a sopa de feijão e leite da mãe,
que ia tendo gravidezes sucessivas. Por isso não tivera um
desenvolvimento normal, tinha vários problemas e mor-
reu. Para mim, fora uma vítima da fome e, num país em
que se morria de fome, mais do que ser médica importava
denunciar estes casos.

Por fim, ocorreram as inundações de 1967. Fizemos o
Solidariedade Estudantil, semi-legal, que pôde comunicar
a realidade do sucedido, pois não estava sujeito à censura
prévia. Quando muito, podiam-nos prender.

Assim, criei a noção de que escrever podia ser uma
arma, mesmo num país com censura. O facto de, além de
ter chumbado a Anatomia, desmaiar ao assistir a actos
médicos, reforçou a ideia de que o jornalismo seria uma
melhor escolha - e também, como disse, do ponto de vista
cívico. Hoje, não tenho a mesma opinião.
JJ - Refere-se com alguma frequência à geração de 60, de

que faz parte, e a uma experiência, pessoal e profissional,

muito marcada pela ditadura. Parece-lhe que os mais jovens,

nomeadamente os jovens jornalistas, desconhecem essa

realidade? 

DA - Desconhecimento há, sem dúvida. Canso-me de
ouvir jovens dizerem que no nosso tempo a situação dos
jornalistas era melhor. Pois é, talvez fosse mais fácil e
seguro ter emprego, mas o Renato Boaventura foi preso
por noticiar a morte de Humberto Delgado. Outros foram
ameaçados por causa do Ballet Rose. Este tipo de denún-
cias podia levar à prisão. Foi muito marcante, sobretudo
porque nós tínhamos a noção de que devíamos lutar con-
tra a censura - neste sentido, havia solidariedade no seio
da classe, incluindo das pessoas mais à direita - e havia
uma sede de informação, de conhecimento. Por isso, os
jornalistas liam a imprensa estrangeira a que conseguiam
aceder, todos os livros que podiam, etc. A realidade leva-
va-nos a querer ser mais profundos no que escrevíamos,
como forma de combater a ditadura. E como tínhamos de
passar por uma censura vigilante, havia um grande cuida-
do em sermos precisos e aprendíamos a usar metáforas
para o que queríamos dizer e era proibido. Escrever,
naquela altura, era uma militância, não apenas um
emprego. A nossa actividade cívica e política passava pelo
jornalismo.

Tenho a sensação de que, hoje, muitas vezes, não se
sabe isto. Há a ideia de que os nossos empregos estavam
muito mais garantidos, o que não é verdade. Basta ver o
meu percurso: entrei para a Vida Mundial em 1968 e em
69 saímos numa demissão colectiva de 12 dos 14 jornalis-
tas. Desempregada, fui trabalhar como copywriter de
publicidade. Meses depois, fui presa pela PIDE. Estive em
Caxias 20 meses. Oito dias depois de ter saído, pedi
emprego no Diário de Lisboa e um dos administradores
disse-me: "A Diana saiu agora da cadeia, não foi? Eles
acabaram de prender um dos nossos jornalistas, entra
para o lugar dele". Mas fui despedida em Maio seguinte,
com mais três jornalistas. Estava doente, em casa, quando
fui despedida. Penso que tenha sido por ter faltado nos
primeiros dias de Maio. Normalmente, o jornal não saía
no 1º de Maio, que era feriado para os tipógrafos. Mas,
nesse ano, o DL entrara no offset. Presumo que a minha
ausência foi vista como protesto. Depois disso, tive muita
dificuldade em regressar ao jornalismo - só voltei em 1976.
Portanto, essa ideia de que nós tínhamos segurança, de
que ganhávamos bem, de que a nossa vida era fantástica
e de que hoje é que se sofre muito não é verdadeira. É
bom que as pessoas o saibam. O mundo não é só feito de
garantias. Houve medo em todos os tempos, mas, se
acreditamos em algo, temos de arriscar.

Há quem considere o jornalismo um emprego como
qualquer outro. Não vou dizer que é uma missão, mas não
é só um emprego - é um trabalho que tem de ser encara-
do com paixão e que nos torna civicamente responsáveis,
até pelas consequências do que publicamos. E perdeu-se
muito essa noção... bem como a noção do peso das
palavras. Eu fiquei em estado de choque com a naturaliza-
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ção da ideia de que o défice aumentou por culpa do
Tribunal Constitucional. Mas um Governo não tem o
dever de fazer leis que não sejam inconstitucionais?
Portanto, o responsável pelo aumento do défice é o
Governo, que queria aplicar medidas inconstitucionais,
não o tribunal que o travou. Mas vários jornalistas dizem
"devido ao chumbo do Tribunal Constitucional", sem
medir o que as palavras significam. Criou-se uma grande
leveza, nomeadamente entre os jornalistas que aparecem
na televisão e que se vão tornando figuras públicas.
Passam a achar-se importantes e vão-se desresponsabi-
lizando.
JJ - A propósito da responsabilidade vs ligeireza no jornalis-

mo televisivo, que lhe parece o facto de, no Dia das Bruxas,

o Rodrigo Guedes de Carvalho ter apresentado o telejornal

com uma máscara de fantasma?

DA - Uma palhaçada indigna da profissão, em que me
custa ver bons jornalistas alinharem. Os jornalistas têm
por função informar, pelo que devem ser credíveis e
aceites pela responsabilidade e pelo rigor do que dizem,
não por terem graça. Para muitas pessoas, um jornalista é
alguém a quem se recorre quando já não se sabe o que
mais fazer. Terão a mesma confiança num jornalista
depois de o verem mascarado num telejornal? E o
Halloween faz parte da cultura portuguesa ou serve ou -

tros interesses? Alinhar nisso sem pensar, sem pesar as
consequências, porque é engraçado, é, a meu ver, um sinal
da tal desresponsabilização.

Na minha geração, quando recebíamos uma notícia,
temíamos que ela estivesse "envenenada", porque geral-
mente estava. Por isso a desmontávamos, a questionáva-
mos. Hoje, até pela velocidade imposta, grande parte do
trabalho jornalístico não tem investigação nem reflexão, é
mera passagem de recados. Se lá estivesse só uma câmara
ou um microfone, o efeito seria mais ou menos o mesmo.

E há também como que uma perda de brio dos jorna -
listas. Quem faz análise política nos telejornais? São os jor-
nalistas? Não, são os políticos. Mas somos assim tão inca-
pazes? Passamos a nós próprios atestados de incapaci-
dade. Claro que é arriscado dar opinião. Mas, se não se
tem opinião, porque é que se vai trabalhar em informação
e em jornalismo? Estamos a deixar-nos pôr de lado.
Outros fazem entrevistas por nós, outros fazem comen-
tário político por nós... E os jornais repetem os comen-
tários de Sócrates, Marcelo ou Marques Mendes no dia
seguinte a estes terem passado nas televisões, para o caso
de não termos ouvido bem. Não é isso que se espera do
jornalismo. Isso é dar de mão beijada a nossa profissão!
Depois dizemos que ela está em risco. Claro! E mais estará
enquanto se proceder assim.

A VELOCIDADE DO ESQUECIMENTO

JJ - Em Abril de 2010, numa entrevista à Visão, disse que

"não se pode perder a memória, porque sem passado é difí-

cil perceber o presente e clarificar o futuro". Concentrados

na actualidade e num momento em que as redacções se

esvaziam, os jornalistas terão tempo e meios para manter

presente esse passado?

DA - Terão muita dificuldade. Mas as redacções foram
sendo esvaziadas dos mais velhos porque isso era útil ao
poder - eles tinham memória, maior segurança no traba -
lho e podiam discutir mais facilmente as opções editoriais.
É certo que alguns jornalistas poderiam já não conseguir
trabalhar à velocidade que hoje é exigida, mas a primeira
coisa que contesto é, precisamente, o porquê de tanta
velocidade. Vejo os jornalistas baterem-se imenso por
informações que não adiantam nada.

Se alguém é jornalista, presume-se que se interessa
pelo mundo. E se tem os contactos dos assessores dos
ministros na sua agenda, também pode lá ter os de jorna -
listas mais antigos, capazes de contar algo sobre o passa-
do. Ou de historiadores. Como jornalistas, temos a
responsabilidade de respeitar essa memória, nomeada-
mente a que a censura, cortando partes da realidade, não
permitiu que grande parte da população tivesse e tenha.
É essa ausência de memória, por exemplo, que facilita a
retirada de direitos aos trabalhadores. Conhecendo pouco
do passado, muitas pessoas acabam por aceitar a ideia de
que merecemos esta crise porque quisemos viver acima

“Canso-me de ouvir jovens dizerem 
que no nosso tempo a situação
dos jornalistas era melhor. Pois é,
talvez fosse mais fácil e seguro ter
emprego, mas o Renato Boaventura 
foi preso por noticiar a morte
de Humberto Delgado.”

“Hoje, até pela velocidade imposta, 
grande parte do trabalho jornalístico
não tem investigação nem reflexão, 
é mera passagem de recados.
Se lá estivesse só uma câmara
ou um microfone, o efeito seria mais 
ou menos o mesmo.”
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das nossas possibilidades. Então, as pessoas não têm dire-
ito a água potável, a serviços de saneamento, ao Sistema
Nacional de Saúde, a ver os filhos licenciarem-se? Os
homens e mulheres que começaram a trabalhar aos 10
anos de idade, que fizeram uma guerra (mesmo injusta e
contra os ventos da história) não têm direito a uma refor-
ma digna?
JJ - Tal como Adelino Gomes, Mário Figueiredo e outros

decanos do jornalismo, é uma acérrima defensora do servi-

ço público. É uma atitude geracional ou algo que devia

correr no sangue de todos os jornalistas, mesmo dos que

trabalham no sector privado?

DA - Devia correr no sangue de todos os jornalistas,
porque o jornalismo é, em si, um serviço público.

Parece natural que as empresas privadas tenham maior
preocupação com a não despesa e o lucro do que o serviço
público, e os jornalistas, por o compreenderem, sentem-se
aí mais constrangidos a ceder ao entretenimento e a cons -
truir narrativas sedutoras, para obter maiores tiragens e
audiências. Já vi jornalistas que passaram pela RTP e
foram para outras televisões aceitarem, nas privadas,
coisas que nunca aceitariam na RTP. Mas, na RTP, discor-
davam porque era nosso, de todos, enquanto nos priva-
dos há sempre um patrão e o prejuízo da empresa pode
conduzir ao encerramento do órgão. Ao contrário do que

as pessoas pensam, o controlo económico pode ser mais
pesado do que o político. Ainda assim, a nós, jornalistas,
cabe-nos fazer o melhor possível: escrever melhor, inves-
tigar melhor, ter maior criatividade, fazer um jornal que se
leia como um bom romance. É esse o desafio. E esse
desafio é muito mais fácil de cumprir no público do que
no privado.

Muita gente da minha geração defende o serviço públi-
co, aquele a que toda a população tem direito e que, por
obrigação legal, tem de ser pluralista, veicular informação
correcta, defender a língua portuguesa, etc. Mas não sei se
é apenas uma questão geracional, se também não é políti-
ca e cívica... Sou contra a privatização da água, da electri-
cidade, dos hospitais... Acho os serviços públicos essenci-
ais. O que define um Estado-nação são os serviços que
este presta à população. E, nisto, concordo com gente da
minha geração e, assim espero, de gerações mais jovens.
JJ - Ainda sobre o tema, em Janeiro defendeu, no ISCTE-IUL,

a tese de doutoramento "Funcionários da Verdade:

Profissionalismo e Responsabilidade Social dos Jornalistas

do Serviço Público de Televisão", iniciada em 2004. Em

quase uma década de investigação, como evoluíram aqueles

conceitos?

DA - Bem, profissionalismo e responsabilidade social são
dois conceitos que, para mim, estão indissoluvelmente li -

ENTREVISTA Diana Andringa
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gados, mas que têm sofrido variações. A noção tradicional
de profissionalismo implicava responsabilidade social,
altruísmo, dedicação ao bem comum. Actualmente, liga-se
mais à eficácia, à capacidade de dominar a técnica e, no
caso dos jornalistas, de ser rápido. Passaram a estar em
cima da mesa questões tecnológicas e de produtividade
não directamente ligadas à responsabilidade social.
Portanto, há no discurso dos jornalistas uma referência à
responsabilidade social, mas quase todos têm, também, a
noção de que ninguém lhes pede isso e de que, quando se
trata de dar a notícia, os chefes só querem que sejam rápi-
dos e capazes de manejar as tecnologias, de preferência
fazendo narrativas atractivas. A noção de profissionalismo
mudou.

O que faz com que, perante um mesmo acontecimento,
um jornalista com mais anos de prática e outro mais
jovem façam, por vezes, coisas diferentes? Sobretudo, a
sua interpretação da relação entre jornalismo e cidadania.
Há jornalistas (nomeadamente os que reinventaram a
profissão no pós-25 de Abril) que encaram o jornalismo
como uma actividade que, em si, é política e que tem uma
responsabilidade social à luz da qual têm de pensar os
acontecimentos. E há quem ache que não tem de o fazer,
que basta recolher a informação e passá-la, sendo tão neu-
tro quanto possível.

Por exemplo: quando a polícia dá uma informação a
um jornalista que cresceu sob ditadura, ele não a aceita
automaticamente, só por vir da polícia. Mas um jornalista
mais jovem, criado em democracia, poderá ter a tendência
de pensar que "é uma autoridade, é uma fonte citável".
Aliás, para mim, esse é um dos grandes erros da nossa le -
gislação: a desresponsabilização do jornalista desde que
cite uma fonte. A fonte fala para o jornalista, mas ele vai
ampliar a sua fala para milhares ou para milhões, pelo que
não pode abster-se de pensar no que transmite.
JJ - Na sua análise, em que casos se focou e a que conclu-

sões chegou?

DA - Estudei três casos. O primeiro foi o do Manuel Subtil,
em que, em nome das audiências - que foram altíssimas -
não se teve em conta que dar tanta publicidade a um "bar-
ricado" causaria fenómenos de imitação, como causou.

Depois, o caso do pseudo-arrastão de Carcavelos, em
que muita gente acreditou, que colocou uma desconfiança
sobre todos os jovens portugueses negros e todos os imi-
grantes que nos procuram e permitiu que uma manifes-
tação fascista, racista e xenófoba feita a seguir tivesse uma
participação muito maior do que é costume ter. Tudo
porque não se parou para pensar. O Ricardo Araújo
Pereira, que não é jornalista, viu logo que aquilo não se
teria passado assim e escreveu uma crónica a dizer que,
com meio milhar de assaltantes, mais valia ir buscar um
cofre à sede da Caixa Geral de Depósitos do que roubar
mochilas na praia de Carcavelos.

Por fim, analisei o referendo sobre a interrupção volun-
tária da gravidez, que é um exemplo de como o jornalis-
mo se devia preocupar com o que as palavras significam.
Quem era a favor do "sim" no referendo usava o termo
"interrupção voluntária da gravidez", quem era pelo "não"
usava "aborto" e grande parte da população mais velha
não diz nem "aborto" nem "interrupção voluntária da
gravidez", diz "desmancho". E, enquanto palavra, "des-
mancho" é aquilo que as pessoas fazem, "aborto" é o que o
padre condena e "interrupção voluntária da gravidez" é
uma modernice médica. Ora, verifiquei que, no Telejornal,
a palavra "aborto" foi usada quatro a cinco vezes mais do
que "interrupção voluntária da gravidez". E "desmancho"
nunca surgiu. Por outro lado, para mostrar opções dife -
rentes perante uma gravidez não desejada, foram ouvidas
duas jovens, uma de classe média e outra de classe média-
baixa. A que decidiu ter o filho, sente felicidade todos os
dias; a que decidiu interromper a gravidez, continuando a
achar que teve razões para o fazer, sente um vazio interi-
or. É uma forma curiosa de mostrar o "sim" e o "não"... Das
mulheres trabalhadoras que engravidam e têm de abortar
para manter o emprego, ou que não podem engravidar
para que as aceitem num, o Telejornal não falou. Também
entrevistou sobretudo homens. E, embora a hierarquia da
Igreja fosse contra, as intervenções dos bispos não con-
tavam para o tempo do "não". Além disso, ninguém se deu
ao trabalho de ir ver que - por mero acaso? - o limbo, aque-

“Os jornais repetem os comentários 
de Sócrates, Marcelo ou Marques 
Mendes no dia seguinte a estes terem
passado nas televisões, para o caso
de não termos ouvido bem. Não é isso
que se espera do jornalismo. 
Isso é dar de mão beijada a nossa 
profissão!”

“Embora tenhamos jornalistas
a mais, sem lugar nas redacções, 
existem empregos em áreas conexas, 
como as assessorias de imprensa,
a comunicação institucional
ou as produtoras independentes.”
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le sítio para onde iam as crianças não baptizadas, só foi
posto definitivamente em causa pelo Vaticano em Janeiro
de 2007, quando Portugal ia a votos sobre a interrupção
voluntária da gravidez e Espanha também discutia a
questão. Seria curioso perguntar como é que se coaduna o
limbo com a protecção da vida intra-uterina. Também
ficou por fazer uma reportagem nos hospitais sobre a
forma como são tratados os abortos espontâneos. Nesse
contexto, o feto é visto como um conjunto de células ou
como uma criança? É baptizado? Há uma cerimónia de
enterro? A família veste luto? Tantas perguntas por fazer
sobre um tema que vai a referendo mostram, a meu ver,
falta de responsabilidade social.

Em síntese, concluí que a maior parte dos jornalistas
tem uma noção nobre da profissão, mas que ela colide
com a precariedade, o pragmatismo e a voragem da
velocidade. Nesses momentos, vale aos jornalistas a sua
noção de cidadania. Que também se ganha na discussão
nas redacções e nas conversas com jornalistas de todas as
idades, reflectindo sobre aquilo que fazemos.

Encerro a tese com um poema do Carl Sandburg sobre
uma jovem operária [Anna Imroth] que morreu num
incêndio na fábrica onde trabalhava. O poema, na
tradução de Alexandre O'Neill, termina assim: "Mas os
outros salvaram-se todos: foi ela a única rapariga da fábri-
ca que não teve sorte ao saltar cá para baixo quando o fogo
irrompeu. / Andou aqui a mão de Deus - e a falta de uma
saída de emergência".

Na minha opinião, as lágrimas dos familiares podem
despertar a emoção do público e mantê-lo de olhos no
ecrã, mas o jornalista é aquele que dá pela falta da saída
de emergência.

JORNALISMO - CIDADANIA - INQUIETUDE

JJ - Um pouco na linha de jornalistas de um período prece-

dente, como Baptista-Bastos, foi mantendo actividade cívica

a par do trabalho jornalístico, tendo, por exemplo, escrito

recentemente um texto para o "Que Se Lixe a Troika". Quem

está ali: a Diana cidadã, a Diana jornalista ou, antes de tudo,

uma Diana permanentemente inquieta?

DA - Está ali a Diana. Porque eu sou todas essas coisas. No
final da sessão de defesa de tese, o meu orientador -
Doutor José Rebelo - disse uma frase que ainda não perce-
bi se é um elogio ou uma crítica: "Há uma coisa que se tem
de dizer sobre esta tese - está aqui a Diana Andringa
inteira". Eu não sei estar de outra maneira seja no que for.
Não sou jornalista 24 horas por dia - no sentido em que
não torno público tudo o que vejo ou ouço -, mas sou sem-
pre cidadã e, para mim, escrever um texto para o Que Se
Lixe a Troika é um acto cívico semelhante a escrever uma
tese de doutoramento ou a fazer uma peça jornalística.
JJ - Ainda na esteira da pergunta anterior... Os seus docu-

mentários emitem uma opinião. Por vezes, isso é detectável

logo no título: "Humberto Delgado: obviamente, assassina-

ram-no" ou "Aristides de Sousa Mendes, o cônsul injustiça-

do". Isso não fere a objectividade e a isenção jornalísticas?

DA - Do ponto de vista histórico, creio não haver dúvidas
de que, depois de dizer "obviamente, demito-o",
Humberto Delgado foi, obviamente, assassinado. Quanto
a Aristides de Sousa Mendes... um homem que salva mi -
lhares de pessoas e a seguir é corrido da sua função e
morre na miséria, é o quê se não injustiçado? Nós temos
de mostrar as coisas com ângulo e a grande diferença
entre o documentário e as notícias é que, no documen-
tário, somos livres de ter opinião.

Fui fazer um curso de documentário em Inglaterra com
uma bolsa do British Council e escolhi um tema polémico:
a relação de dupla exploração entre a família real e os
media. Certa vez, um dos três professores do curso virou-
se para mim e perguntou: "Qual é a tua opinião?" E eu:
"Para mim, trata-se de uma exploração que serve bem a
ambos - a família real é sustentada no poder pelos media
e os media vendem à conta da família real". "Então,
porque não o dizes? Se não tens uma opinião, porque
fazes documentários? Um documentário é um statement",
respondeu. Ao que eu lhe perguntei: "Importa-se de es -
crever isso nalgum lado para eu mostrar lá em Portugal?"
(risos). Finalmente, senti-me liberta, porque queria fazer a
"Geração de 60" e a grande questão é que, tirando duas
pessoas de direita, o José Miguel Júdice e o Jaime
Nogueira Pinto, os entrevistados são todos de esquerda,
gente que combateu o fascismo e o colonialismo. Em meu
ver, faz perfeito sentido: o fascismo falou sozinho durante
48 anos, pelo que tinha chegado a altura de ouvir os ou -
tros.
JJ - É aquela vertente "justiceira" do jornalista, a vontade de

repor a verdade?

DA - A censura legou-nos uma memória amputada,
porque as coisas do outro lado não passavam e, muitas
vezes, eram destruídas para não serem apanhadas, por
exemplo, quando éramos presos. E a esquerda tem uma
história para contar sobre esse período, diferente da que
nos foi impingida e que, ainda hoje, é a única que muita
gente conhece. Continuamos a ouvir falar do passado
como tendo sido uma coisa muito boa, mas, antes do
Serviço Nacional de Saúde, morria-se nas aldeias sem se
saber do quê.

Ainda temos muito que fazer para repor a memória
histórica, mas os nossos cineastas preferem outros temas.
Por exemplo, a história do Palma Inácio, da LUAR, aquele
aventureiro simpatiquíssimo e ainda por cima bonito,
dava um filme extraordinário em qualquer outro país.
Mas não se conta... (Eu tentei fazer um documentário com
ele, mas na altura ele não quis). Começa-se, no entanto, a
ver jornalistas que abordam temas importantes da nossa
história em livro, o que é óptimo. Alguém disse que
demoramos tantos anos a ultrapassar uma ditadura quan-
tos ela durou. Se assim for, temos muito que penar, pois
ainda nos falta uma década. (risos).

ENTREVISTA Diana Andringa
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JJ - Levantamentos recentes apontam para cerca de 50 cur-

sos de jornalismo, comunicação social, ciências da comuni-

cação e afins. Tendo dado aulas em alguns deles, acredita

que há mercado para tantos licenciados nesta área?

DA - O facto de ser um curso barato, pois faz-se com
papel, caneta e alguns professores, de não ter matemática
e de haver quem confunda jornalismo com aparecer na
televisão, deu origem ao aumento da procura e à prolife -
ração destas formações. O problema é que isso criou um
enorme exército de reserva, que permite fazer descer os
salários e ameaçar os jornalistas que reclamam, dizendo-
lhes que estão lá fora muitos à espera do lugar que eles
ocupam.

Porém, e embora tenhamos jornalistas a mais, sem
lugar nas redacções, existem empregos em áreas conexas,
como as assessorias de imprensa, a comunicação institu-
cional ou as produtoras independentes.

Além disso, considero que bons cursos de comunicação
social e de jornalismo podem ajudar as pessoas a pensar,
o que é sempre positivo para a sociedade.
JJ - A classe jornalística, que não é fortemente sindicalizada,

acusa amiúde o Sindicato de pouca actividade em defesa da

profissão. Não obstante, nos actos eleitorais, estas vozes

descontentes não dão corpo a listas alternativas. Enquanto

ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas (1996-98), como

interpreta esta contradição e que análise faz da acção recen-

te desta estrutura?

DA - Em primeiro lugar, tiro o chapéu ao Alfredo Maia,
que está a ser presidente sucessivamente numa fase
muitíssimo complicada. Quanto ao resto, é o discurso
mais ou menos normal. Quando acontece algo a um jor-
nalista, por norma ele não comunica ao Sindicato, mas
acha que o Sindicato deve saber. O Sindicato é frequente-
mente tratado como um criado dos jornalistas, mas estes
não estão para participar em assembleias-gerais. Eu fui
eleita com uma votação impressiva mas, pouco depois,
como presidente da Assembleia-Geral, presidi a uma
sessão em que estava apenas uma pessoa. Ora, os sindi-
catos só têm força se os seus associados se moverem. Se os
associados temem fazer greve, se não há solidariedade
entre colegas - do género: um jornalista é discriminado e
todos os outros se recusam a trabalhar -, como impor
respeito pela profissão?

A actual direcção está sempre a apagar fogos - o que é
pena, embora se justifique pela precariedade a que se
assiste -, quando era fundamental que exercesse um con-
trolo deontológico do jornalismo e debatesse a profissão.
Esse debate às vezes ocorre noutros locais, mas as
questões ganhavam em ser discutidas com o Sindicato.

VÁRIOS PÚBLICOS, UMA TELEVISÃO

JJ - A televisão, meio de informação e companhia preferen-

cial das gerações mais velhas, perde audiências para a

Internet, suporte preferido do público jovem. Há que resistir,

repensando todo o modelo televisivo, ou mais vale aceitar a

derrota?

DA - Bem, para começar, há que ter em conta que passou
a existir outra plataforma e que temos de entrar nela,
repensando, de facto, o modelo, para que não aconteça
como no caso da televisão digital terrestre, que podia ter
sido um salto em frente mas deixou 20% da população
sem televisão.

Quanto aos jovens, não dramatizemos totalmente. Eu,
quando era jovem, via tanta televisão como hoje? Não.
Saía muito mais à noite, ia muito mais ao cinema, fazia
muito mais coisas que os jovens fazem até se casarem e
terem filhos. Porque, quando têm filhos e passam a ficar
em casa à noite, vêem televisão outra vez, pois é aborreci-
do estar cada um num computador a ver a sua coisa.
Portanto, há faixas etárias em que é natural que as pessoas
façam outras coisas.

E eu não quero nada que as pessoas estejam sempre
frente à televisão. Quero é que, para saberem certas
coisas, escolham a televisão, em vez de acreditarem que
ficam informadas só porque leram algo no Facebook.
Mas, para que isso aconteça, a televisão tem de dar aqui-
lo que o público não pode obter por outros meios. Por
exemplo, na Internet não temos muitas hipóteses de
criar um debate sobre os grandes temas da vida nacional

“Não quero nada que as pessoas 
estejam sempre frente à televisão. 
Quero é que, para saberem certas 
coisas, escolham a televisão, em vez 
de acreditarem que ficam informadas 
só porque leram algo no Facebook.”

“Penso que devia haver uma grande 
televisão lusófona, em vez de termos 
a RTP Internacional e a RTP África. 
O problema é que os governos não 
pensam a televisão em relação com o
Estado e a soberania nacional,
mas apenas como aparelho da sua 
propaganda e/ou 'sorvedouro
de dinheiro'.”

18_Entrevista_Diana A.qxd_18_Entrevista_Diana A.qxd  13/07/16  09:42  Page 25



26|Abr/Jun 2013|JJ

- é necessário esperar que uma televisão o prepare.
A televisão também tem de levar a cabo e mostrar

investigação. Alguém na Net conseguiria fazer "A
Guerra", do Joaquim Furtado? Claro que não. Aquilo
implicou rios de dinheiro, rios de tempo, meios, viagens,
encontrar pessoas predispostas a falar, porque era para a
televisão… Por isso é que acho completamente criminoso
que a única discussão pública sobre televisão seja para
analisar cortes no orçamento do serviço público de tele-
visão, quando este devia era ter mais dinheiro para fazer
coisas melhores e responsáveis que garantissem isso.
JJ - A RTP tem como fontes de receita os seis

minutos por hora de publicidade, a indemni-

zação compensatória prevista no Or -

çamento de Estado e a contribuição

audiovisual, incluída na factura da

electricidade. Que outras formas

de financiamento seri am possí-

veis?

DA - Patrocínios, por exemp-
lo. A 2 não tem publicidade,
mas pode ter patrocínios. O
Brasil deu um salto brutal
em termos de produção ci -
nematográfica à custa do
mecenato. Devia haver mais
compensações fiscais para
empresas que apostassem na pro-
dução audiovisual. Claro que sem
interferir nos conteúdos. Também
podemos fazer crowdfunding, como já acon-
tece para a produção de filmes. É preciso ser criativo.

Outra coisa que devíamos era começar a fazer contas
de forma mais inteligente. Diz-se que a RTP1 é muito gas-
tadora, mas esquece-se frequentemente que os programas
desta estação passam mais tarde na 2, na RTP África, na
RTP Internacional. Se fizermos as contas, o preço do pro-
grama por espectador não é tão caro como a propaganda
contra o serviço público apregoa.

Mas, um dia destes, o serviço público é como o lince da
Malcata, dado que já pairam ameaças sobre as indemniza-
ções compensatórias. Parece-me um grande erro que se
acabe com elas, pois a RTP é muito mais do que a 1 e a 2.
Inclui também as televisões das regiões autónomas, que
são indispensáveis.
JJ - Por falar nelas, quais os moldes futuros da RTP Madeira

e da RTP Açores? A segunda é fundamental em termos de

coesão da população local...

DA - Sim, a RTP Açores é uma forma de contacto funda-
mental entre as diversas ilhas daquele arquipélago. E a
RTP/RDP é essencial em cenários de catástrofe, algo que
geralmente esquecemos. Mas também ela enferma do
problema da RTP nacional, e há ilhas que aparecem mais
do que as outras. Penso também que, além de importantes
para a população local, as estações regionais deviam pro-

duzir para o resto do país. Porque, hoje, a RTP não é um
espelho da diversidade do país. Era preciso não emitir do
centro para a periferia, mas estarmos unidos de forma cir-
cular. Isso reforçaria o nosso conhecimento do país. E o
mesmo em relação à lusofonia.
JJ - Precisamente no que respeita aos conteúdos da RTP

África e da RTP Internacional, estarão adequados aos teles-

pectadores que actualmente vêem esses canais ou foram

desenhados em função de um público que, entretanto,

mudou?

DA - Na verdade, acho que toda a RTP foi desenhada para
uma geração mais velha, do tempo de Salazar.

Há já programas que vão no bom sentido -
como o "Portugueses pelo Mundo",

que mostra existir não apenas uma
diáspora envelhecida mas tam-

bém jovens altamente qualifica-
dos -, mas existem outros... Os
programas ditos para as ge -
rações mais velhas, por
exemplo, são muitas vezes
insultuosos para estas. Te -
mos programas para "donas-
de-casa e reformados" que se

esquecem de que há toda uma
geração de mulheres e homens

da minha idade que foram
profissionais activos e que, segura-

mente, não consideram os programas
da manhã ou o "Preço Certo" o máximo a

que ambicionam.
E, já agora, também era bom que tivéssemos outras

vozes na televisão, em vez de ser sempre José Sócrates,
Marques Mendes, Marcelo Rebelo de Sousa, Manuela
Ferreira Leite… Talvez um dos miúdos do Que se Lixe a
Troika fizesse um comentário ou um programa engraçado
e variado. Mas não o vão buscar, preferem o senhor do
Impulso Jovem...

Quanto à RTP Internacional, podia ser uma ligação
espantosa entre Portugal, a diáspora e toda a lusofonia.
Podia transformar a língua portuguesa em algo impor-
tante no mundo, já que as línguas ibéricas são as únicas
que podem fazer face ao grande poderio anglo-saxónico.
Aliás, penso que devia haver uma grande televisão lusó-
fona, em vez de termos a RTP Internacional e a RTP
África. O problema é que os governos não pensam a tele-
visão em relação com o Estado e a soberania nacional, mas
apenas como aparelho da sua propaganda e/ou "sorve-
douro de dinheiro". Costumo dizer que a televisão públi-
ca é parte do conceito estratégico de defesa nacional e
acredito que pode realmente sê-lo, sem deixar de ser inde-
pendente. A senhora Thatcher não o entendeu assim, mas
eu considero que a independência da BBC no conflito das
Malvinas/Falkland fez mais pelo Reino Unido do que a
vitória militar. 

ENTREVISTA Diana Andringa

JJ
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Para Francisco Louçã,
professor e ex-dirigente do
Bloco de Esquerda – de que

João Mesquita foi um dos
fundadores –, esta «fuga do tempo»
caracteriza-se pela transformação
do jornalismo numa «mercadoria
ideológica», produto de um
«sistema industrial de produção
contínua de conteúdos
descontinuados», destinados a
normalizarem o mundo pela forma
como o classifica, o interpreta, o
encanta e o recria, de forma
alienada.

Ao contrário, o jornalismo
militante como expressão da
cidadania, a paixão transformada em
razão de investigação, o
empenhamento temperado pela
intransigência acerca das questões
éticas foram qualidades
unanimemente reconhecidas a João
Mesquita pelos intervenientes dos
três painéis do colóquio, que
decorreu na Casa da Escrita e na
Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, integrado na II Semana
do Jornalismo daquele
estabelecimento de ensino superior.

De resto, para José Pedro

Castanheira, a «intransigência do
ponto de vista ético» e o «altíssimo
rigor» que João Mesquita colocava
no exercício da profissão explicam o
facto de lhe terem sido vedadas as
portas das redações nos últimos anos
da sua vida. Para o jornalista do
Expresso, os princípios estritamente
éticos e profissionais estão cada vez
mais arredados dos critérios de
recrutamento de jornalistas. «Ser
herói no jornalismo não é lançar-se
de paraquedas na Guerra do Laos; é
resistir aos critérios antagónicos de
fazer jornalismo», disse.
Considerando que em Portugal
ainda existe espaço para o bom
jornalismo, José Pedro Castanheira
não deixou de reconhecer que o
desemprego que grassa na profissão
instalou a «mendicidade pelo
biscate» que fez com que se esteja
mais disposto «a fazer o trabalho por
menos dinheiro, por menos rigor e
por menos exigência». Esta situação,
adiantou, deve-se ao facto de, em
Portugal, não existirem grandes
empresários de Comunicação Social
e, alguns deles, terem mesmo a
ambição de conseguir fazer
«jornalismo sem jornalistas».

A má gestão dos media foi
também a razão apontada por Nobre
Correia, colunista do Diário de
Notícias, para hoje termos menos
jornais do que antes do 25 de Abril.
A exiguidade do mercado português
não é desculpa, se compararmos a
nossa dimensão com a de países
como a Bélgica e a Suíça, referiu
ainda o antigo professor da
Universidade Livre de Bruxelas.

Por seu lado, Fernando Paulouro,
ex-diretor do Jornal do Fundão,
contrapôs o «analfabetismo reinante
nos promotores dos “negócios”» dos
media à importância fulcral que João
Mesquita atribuía à cultura e à
literatura no jornalismo. Fernando
Paulouro recordou ainda o encontro
Nacional dos Jornalistas realizado no
Fundão, onde pela primeira vez se
fez um verdadeiro debate sobre o
jornalismo fora dos centros urbanos
de Lisboa e Porto.

NO JORNALISMO,
COMO NA POLÍTICA E NA VIDA
A esse propósito, Paulo Martins,
editor executivo do Jornal de
Notícias, destacou os principais
legados de João Mesquita, enquanto

Jornal | Homenagem
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Evocação de João Mesquita (1957-2009)
em colóquio sobre Jornalismo e Cidadania

Um dos últimos artesãos
do jornalismo
João Mesquita foi um dos últimos artesãos do jornalismo, pelo modo como se envolvia nas
causas da vida e da profissão, pelo gosto do debate, pela militância pela liberdade e pela
capacidade de gerar consensos. Por isso, mais do que um homem fora do tempo, João
Mesquita foi alguém a quem o «tempo lhe fugiu», como afirmou Francisco Louçã no
Colóquio Jornalismo e Cidadania que, no passado dia 11 de abril, em Coimbra, homenageou
o sindicalista e o cidadão empenhado nas causas cívicas.

Texto Carlos Camponez e João Fonseca
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presidente do Sindicato dos
Jornalistas (SJ): o empenho na
aproximação do Sindicato às
universidades; a mobilização dos
jornalistas fora dos grandes centros
urbanos e a criação de núcleos
regionais; o combate contra a
criação da Ordem dos jornalistas e a
extinção do Conselho de Imprensa;
o envolvimento de jovens
jornalistas nos órgãos sociais do
Sindicato; os debates sobre a ética
do jornalismo; e a aprovação do
atual Código Deontológico.

O presidente do SJ, Alfredo Maia,
debateu atuais problemas da
profissão, como a precariedade, o
desemprego e os sucessivos
despedimentos no setor, bem como
alguns desafios que o sindicalismo
enfrenta na atualidade. Numa
plateia composta maioritariamente
por alunos de jornalismo, Maia
desafiou os jovens profissionais a
organizarem-se em torno de projetos
jornalísticos em linha, tirando
partido das novas tecnologias. A

João Mesquita na tomada de posse (Maio de 1989), no

seu primeiro mandato como Presidente da Direcção do

Sindicato dos Jornalistas. À sua direita são visíveis

Figueiredo Filipe, Presidente do Conselho Deontológico

cessante, e Manuel Lopes, dirigente do Sindicato dos

Têxteis do Sul e da CGTP-IN; à sua esquerda, Emídio

Rangel, Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante,

Santos Mota, Vice-presidente da Direcção eleito e Oliveira

Figueiredo, Presidente da Mesa da Assembleia Geral

eleito. Esta foto (não assinada) foi cedida pelo Sindicato

dos Jornalistas, cuja disponibilidade agradecemos. 

Aproveitamos para corrigir e pedir desculpa por um lapso:

no último nº, não foi referido que as fotos, também de

autor(es) não identificado(s), que ilustram as páginas dedi-

cadas ao 1º Congresso dos Jornalistas, são igualmente

pertença do Arquivo do Sindicato
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precaridade que grassa entre os mais
jovens, aliada aos despedimentos de
profissionais mais velhos, diminui «a
memória e a capacidade
reivindicativa» e cria «um défice
enorme de espírito crítico» nas
redações, disse ainda o presidente
do SJ.

João Santana pôs em evidência
como João Mesquita conseguia aliar
a paixão pela Académica, a
investigação e o talento pela escrita,
uma experiência que ele próprio
vivenciou durante a produção do
livro «Académica – História do
futebol», de que foram co-autores.

Na sua intervenção, recordou
uma frase de João Mesquita,
segundo o qual «o compromisso com
a “causa” académica implica que na
reflexão não haja preconceitos,
tabus, arrogância, meias-verdades,
quando não mesmo inverdades.
Antes liberdade e inteligência».

José António Bandeirinha,
arquiteto e docente universitário,
sublinhou a “paixão enraizada” de

João Mesquita pelo “contexto
urbano” e pela “cultura urbana” de
Coimbra, pela especificidade de uma
cidade, perante a qual ele tinha uma
perspetiva que “concilia coisas que,
para a maior parte das pessoas, são
inconciliáveis”, particularmente para
as pessoas da sua e gerações

imediatamente anteriores e
posteriores – “encontrei nele essa
possibilidade, que eu julgava
perdida”.

Invulgar em Mesquita também
era “a sua relação com uma ética,
simultaneamente, do homem, do
jornalista, do cidadão, do interventor
político, que era sempre só uma, que
era sempre a mesma” e orientava
toda a sua atividade, “ainda com
mais força” no exercício da profissão.
“Ele não se deixava intimidar pelo
quer que fosse, mesmo por aquilo
em que ele mais acreditava”,
salientou Bandeirinha.

O empenho pela liberdade, o
respeito pela divergência e a
capacidade de gerar consensos
foram também qualidades
sublinhadas por Pedro Martins
Rodrigues, Professor da
Universidade Técnica de Lisboa, que
caracterizaram João Mesquita nas
lutas estudantis, antes e depois do 25
de Abril: na vida, como na política,
como no jornalismo.

Jornal | Homenagem
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Paulo Martins, Carlos Camponez e Alfredo Maia, durante a sessão realizada em Coimbra [ Foto de Celine Braga ]

O jornalismo militante
como expressão da
cidadania, a paixão
transformada em razão
de investigação, o
empenhamento
temperado pela
intransigência acerca
das questões éticas JJ
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João Mesquita iniciou a atividade jornalística no

Voz do Povo, em março de 1979, jornal que, então, se

afastava da UDP (União Democrática Popular) e se

assumia como um projeto menos partidário e mais

profissional.

Três anos depois (abril de 1982), ingressou no Notícias da

Tarde (NT), na delegação em Lisboa do diário que, com

sede no Porto e fundado pela empresa (na altura pública)

do Jornal de Notícias (JN), iniciava a publicação.

Na sequência da extinção do vespertino portuense,

transitou, em fevereiro de 1985, para o JN, também na

delegação em Lisboa, continuando com a

responsabilidade de fazer a cobertura jornalística do

Parlamento. Entre o fecho do NT e o ingresso no JN, 

colaborou, durante alguns meses, com o semanário

Expresso.

Em abril de 1988, João Mesquita deixou o JN, para

ingressar no Semanário, que abandonou em setembro do

ano seguinte, para se transferir (outubro de 1989) para o

Público, jornal no qual se manteve até agosto de 1993,

data em que saiu de Lisboa para passar a viver em

Coimbra, sua terra natal (junho de 1957).

A sua passagem pelo diário Público, coincidiu com o

período em que cumpriu dois mandatos consecutivos

(1989-1993) como presidente do Sindicato dos Jornalistas,

marcados, designadamente, pela realização de um

referendo (1992), aberto a todos os portadores de título

profissional, sobre a Ordem dos Jornalistas, pela

organização de encontros regionais e de um encontro

nacional de jornalistas que trabalhavam fora de 

Lisboa (1991, Fundão), ou pelo desafio e apoio à

Universidade de Coimbra para criar um curso universitário

de jornalismo (1993).

Admitido, em setembro de 1993, no jornal As Beiras, de

Coimbra, João Mesquita voltou a envolver-se no

lançamento de um novo projeto jornalístico (passagem de

semanário para diário), mas do qual se demitiu meio ano

depois (março de 1994).

Depois de alguns meses de desemprego, ingressou, em

outubro de 1994, no semanário Independente, que abriu

uma delegação em Coimbra e da qual foi o único

jornalista.

Na sequência do fecho das delegações do Independente,

João Mesquita voltou a ficar desempregado, em outubro

de 2000, regressando a Lisboa, depois de, até fevereiro de

2002, ter tentado "sobreviver como freelance", em Coimbra

- mas, como confessava, passou, nesse período, por "uma

situação muito difícil do ponto de vista económico".

Em março de 2002 recomeçou a trabalhar em Lisboa, no

vespertino A Capital, com o qual vinha colaborando, com

a publicação de uma crónica semanal.

Em outubro de 2004, João Mesquita voltou a ficar

desempregado. Até ao fim (março de 2009).

Os perigos
do jornalismo
em Portugal

O sensacionalismo, a diminuição da diversidade das

fontes, a ausência de background

informativo e a desvalorização da investigação eram

considerados por João Mesquita como dos maiores

perigos para o jornalismo em Portugal.

Relendo uma reportagem de um aluno efectuada em

2000, a propósito de uma aula 

sobre jornalismo, sensacionalismo e espectáculo, João

Figueira, docente de jornalismo da Universidade de

Coimbra, recordou como o ex-presidente do Sindicato

dos Jornalistas (SJ) considerava que este "pecado geral

da informação portuguesa" não era uma inevitabilidade,

estando nas mãos dos jornalistas evitá-lo: "Se o

jornalista abdica dos seus princípios, não é possível

melhorar o jornalismo", disse então João Mesquita.

A este propósito, Orlando César, presidente do

Conselho Deontológico do SJ, numa mensagem aos

participantes do Colóquio Jornalismo e Cidadania,

recordou João Mesquita como um "adepto convicto do

reforço da estrutura sindical", baseado num "amplo

debate entre os jornalistas que fosse gerador da

democracia interna e do prestígio da classe

profissional".

Por seu lado, José Manuel Pureza, docente da

Universidade de Coimbra, também se fez 

representar numa mensagem sublinhando os valores da

cidadania e da democracia em João Mesquita como

exemplos a serem resgatados em tempos de anomia

social, de indiferença, passividade e resignação.
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A Imprensa Portuense e os
Desafios da Modernização
HELENA LIMA
Livros Horizonte, Colecção Media e

Jornalismo, 2012

Texto Carla Baptista

Édifícil conceber a vida sem
notícias, diz Helena Lima na
introdução do livro A

Imprensa Portuense e os Desafios da
Modernização, resultante de parte da
sua investigação de doutoramento,
concluída em 2008. Trata-se de uma
leitura que nos introduz no mundo
dos diários portuenses – Comércio do
Porto, Primeiro de Janeiro, Jornal de
Notícias - e dos seus fundadores,
respetivamente, Bento Carqueja e
Seara Cardoso, Ferreira Baltar e
Pinto de Azevedo, Aníbal de Morais
e Pacheco de Miranda. 

O jornalismo do Porto é “bom e
velho”, significando que todos estes
jornais foram ainda fundados no
século XIX, comungando das
características dos projetos desse
tempo, ou seja, fortemente políticos
e ideológicos de início, com
especializações informativas e
matrizes ideológicas bem definidas e
reconhecidas por todos. Como diz a
autora, tínhamos “o Janeiro
republicano; o Comércio lido pelos
padres e pelos monárquicos; o
Notícias, jornal das sopeiras e dos
magalas”. 

O trabalho estrutura-se em torno
de cinco capítulos, atravessando
quase um século de história. Os
primeiros são relativos à fundação
dos jornais e à fase mais tardia da
ditadura, enriquecida com
entrevistas realizadas a antigos
jornalistas que se iniciaram na
profissão entre as décadas de 60 e 70
do século XX (casos de Abílio
Marques Pinto, Rogério Gomes e
Nassalete Miranda (Primeiro de
Janeiro); Marques da Cruz, Silva
Tavares, Joaquim Queirós, Manuel
Teixeira e Rogério Gomes (O
Comércio do Porto), Frederico Martins
Mendes, Fernanda Gomes, Manuel
António Pina, Manuel Neto da Silva

e Freitas Cruz (Jornal de Notícias)
que, só por si, constituem uma
interessantíssima recolha de
impressões e testemunhos sobre a
vida dos jornalistas e dos jornais
durante esse período.

O terceiro capítulo dá-nos conta
de como os jornais analisados
viveram a transição para a
democracia ou, mais concretamente,
atravessaram o período
revolucionário (1975), seguindo-se a
fase correspondente ao ciclo da
imprensa estatizada e a posterior
reprivatização, em moldes já muito
diversos daqueles que estão na
origem das pequenas e médias
empresas familiares que fundaram
estes títulos. Um dos méritos do
livro é a preocupação da autora em
situar sempre estes processos de
mudança no contexto das
transformações da imprensa
generalista nacional, nomeadamente
a “lisboeta”, sem deixar de referir as
especificidades do meio jornalístico
do Porto e a forma como estes
jornais marcaram a vida da cidade. 

No caso mais bem sucedido, o
Jornal de Notícias, é possível também
acompanhar o percurso inverso, ou
seja, a forma como o jornal soube
fazer crescer e fidelizar o seu
público, à medida que a cidade se
desenvolvia e outras classes, já não
as das “sopeiras e dos magalas”,
configuravam um universo de
leitores cada vez mais diversificado. 

A partir da página 58, Helena
Lima conta como os jornais do
Porto, em linha com o que se
passava com os jornais de Lisboa,
sofreram as transformações
modernizadoras registadas durante
o regime liderado por Marcelo
Caetano. Este é o período em que a
propriedade dos jornais deixa de ser
dominada pelo modelo da empresa
familiar e passa para a posse dos
principais grupos económicos e
financeiros da altura, traduzindo
um apetite pelo setor dos media que
correspondia a uma fase de
crescimento e expansão económica
aliada a um desejo de controle

Jornal | Livros
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Uma leitura que nos
introduz no mundo dos
diários portuenses –
Comércio do Porto,
Primeiro de Janeiro,
Jornal de Notícias – e dos
seus fundadores,
respetivamente, Bento
Carqueja e Seara
Cardoso, Ferreira Baltar e
Pinto de Azevedo, Aníbal
de Morais e Pacheco de
Miranda. 
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político. Com exceção do Primeiro de
Janeiro, que se mantém na família
Pinto de Azevedo, os restantes
mudam de proprietário: o Comércio
para o Banco Borges & Irmão (o
mesmo que comprou o Diário
Popular) e o Notícias já era, nesta
altura, detido pela Caixa Geral de
Depósitos (através da Companhia
Industrial e Colónias e da Empresa
Nacional de Publicidade), os mesmos
investidores do Diário de Notícias.
Este processo, que o livro ganharia
em fornecer mais detalhe (por
exemplo, ficam ainda por esclarecer
aspetos ligados aos termos e
condições em que Manuel Pinto de
Azevedo, dono do Janeiro,
emprestava capital e bobines de
papel ao Notícias), é acompanhado
por mudanças ao nível das formas
de fazer jornalismo, patentes na
renovação e profissionalização das
redacções, nas inovações ao nível
das tecnologias, nomeadamente do
parque gráfico. 

O movimento de renovação das
redacções, com a entrada de quadros
mais jovens, maior formação
académica e perfis mais
diversificados dá-se, no Porto, mais
tardiamente do que em Lisboa, e
muito por via destas mudanças da
propriedade dos títulos. Joaquim
Queirós, um dos antigos jornalistas
entrevistados, recorda: “Corria o ano
de 1972 e o senhor Miguel Quina
decidiu comprar o Comércio do Porto e
ao decidir comprar o Comércio decidiu
também ir buscar três elementos ao
Jornal de Notícias: foi o Costa Carvalho,
foi o Alberto Carvalho e eu. Eu fui
chefiar a secção desportiva. O Costa
Carvalho foi para chefe de redacção e o
Alberto Carvalho para chefiar o
internacional, em Dezembro de 1973”. 

Na análise da autora, este
movimento traduz uma intenção
clara de “entregar as chefias a
quadros que vinham de uma
redacção muito mais dinâmica e de
alguma forma transferir para o jornal
alguns dos trunfos da concorrência”.
Outro jornalista, Manuel Teixeira,
também contratado naquela fase do

jornal, caracteriza da seguinte forma
a redacção que encontrou nas suas
novas funções: “Era um jornal de
velhotes, de gente de autoformação, de
jornalistas da velha guarda do tempo do
Estado Novo”, salientando a novidade
absoluta aplicada nos critérios de
recrutamento dos novos jornalistas:
“Ele [Alípio Dias, diretor nomeado pelo
Borges & Irmão] começou por selecionar
sete jovens universitários, no grupo dos
quais eu estava. Isto foi uma verdadeira
revolução. Meter sete jovens
universitários naquela redacção...estamos
a falar de quase um terço da redacção.
Uma pedrada no charco”. 

Uma pedrada que a lógica da
concorrência e o contexto de vacas
gordas também atingiu, e muito, o
nível salarial dos jornalistas: Alípio
Dias refere que os novos jornalistas
foram contratados “por 11 contos,
mais 25% por salário noturno. Foi um
escândalo naquela época para a cidade e
magnífico para a classe dos jornalistas”.
A melhoria salarial acabou por se
pegar aos outros diários e houve
aumentos generalizados também
para os jornalistas do Jornal de
Notícias e do Primeiro de Janeiro, que
trouxeram, como contrapartida, uma
maior exigência de dedicação e
exclusividade, contribuindo assim
para diferenciar os jornais e
profissionalizar as redacções.

O Jornal de Notícias encetou um
processo de renovação, mudando as
formas de recrutamento e criando
pela primeira vez, em 1971, um
concurso para seleccionar os
quadros. Foi assim que entraram
pessoas como Manuel António Pina,
que perdemos recentemente, e
Fernanda Gomes. No testemunho de
Manuel António Pina, “fomos
recebidos com  desconfiança e devo dizer
com alguma agressividade”, e Fernanda
Gomes, que praticamente abriu o
espaço para as mulheres na redacção
(existia apenas uma jornalista, Olga
Vasconcelos, uma figura
conservadora e ligada ao regime),
recem chegada de Moçambique,
recorda como lhe pareceu antiquado
o meio portuense. 

Sem abandonar a sua feição
popular, um trabalho de grande
proximidade com as fontes de
informação e com os leitores, que
iam ao edifício do jornal contar
diretamente a história do roubo ou
da malfeitoria ao repórter que os
recebia nas escadas, o Notícias
ganhou qualidade na escrita,
arrumou melhor as secções e
esmerou-se ainda mais numa arte
que já conhecia bem: as cachas e os
exclusivos, os detalhes em primeira
mão, as fotografias dos mortos que
mais ninguém arranjava, e as novelas
que duravam dias em torno dos
escândalos e dos crimes. Joaquim
Queirós refere como eram os “casos
do dia” bem explorados que
conferiam identidade ao jornal e o
enraizaram profundamente nos
hábitos de leitura do povo
portuense: “A técnica do Manuel
Ramos [chefe de redacção] era essa:
quando o jornal estiver pronto, vocês
pegam no jornal e torcem-no; se sair
sangue o jornal está vendido, senão vão
ali vendê-lo ao homem da esquina para
embrulhar bacalhau”. É ainda Manuel
António Pina que resume tudo isto
da melhor maneira: “Ficou sempre com
essa fama de ser um jornal popular, um
jornal mal feito. Mas ninguém faz um
jornal mal feito tão bem como nós”. 

A autora descreve a forma como
os jornais do Porto, à semelhança
dos restantes, sofreram os impatos
do PREC. Sem deixar de sublinhar,
obviamente, que o 25 de Abril e a
subsequente aprovação da Lei de
Imprensa de 1975, com a abolição do
exame prévio, representam a
abertura de um caminho para a
verdadeira emancipação do
jornalismo português, não deixa de
compreender a intensa
conflitualidade desses tempos e os
danos colaterais que daí resultaram,
com variados episódios de purgas
políticas, saneamentos de jornalistas
e desvios transitórios em relação ao
projeto informativo dos diários em
estudo. 

Segundo Helena Lima, “a intensa
politização dos conteúdos noticiosos
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deveu-se a múltiplos aspetos: ao
processo revolucionário e aos
agentes em disputa; à transformação
das redacções, onde os jornalistas
tenderam a identificar-se com as
forças em conflito: à pressão exercida
pelo setor da impressão sobre a
orientação editorial, em
consequência das estratégias dos
comunistas e da extrema-esquerda;
aos conflitos que deflagraram nas
empresas jornalísticas; ao processo
de nacionalizações e à nomeação de
administrações militares fiéis aos
Conselho da Revolução”. 

A mistura explosiva de três
tendências – o surto reivindicativo, a
politização das redacções e o
desenvolvimento dos níveis de
conflitualidade – tiveram
consequências diversas em função
dos jornais e, aliás, no Porto, foram
menos intensas do que as registadas
em Lisboa, nomeadamente em O
Século e República, que ditaram o seu
fecho. 

Os jovens jornalistas muito
politizados à esquerda do Notícias
fizeram a vida difícil ao antigo chefe
de redacção, mas o espírito de
camaradagem e o respeito pela
competência profissional de cada um
evitaram as substituições e os
saneamentos, apesar dos “Princípios
Orientadores do Jornal”, publicados
na altura, bem sintonizados com o
espírito da época, estipularem que o
desiderato era “uma informação
honesta e objetiva, propósito que só
se considera possível se identificado
com os interesses das classes
trabalhadoras, assim como, na
medida em que seja conciliável com
aqueles da pequena indústria, do
pequeno comércio e da pequena
lavoura”. 

No Janeiro houve conflitos sérios
com o diretor, forçado a abdicar da
sua biblioteca para albergar uma
cantina para os tipógrafos; no
Comércio, registaram-se saneamentos
e uma intensa dança de cadeiras, com
sucessivas substituições de direcções
e chefias, já que o jornal se
posicionou como uma voz

conservadora e de direita no meio de
uma fervorosa viragem à esquerda.
Esse facto, insólito no panorama da
imprensa portuguesa da altura,
granjeou-lhe uma subida nas
tiragens. Segundo o antigo diretor,
Joaquim Queirós, o fato do jornal ter
noticiado, por exemplo, num texto
que os tipógrafos consideraram
“muito reacionário”, a forma como o
general Otelo Saraiva de Carvalho
foi recebido no Porto com “um
estridente coro de assobios” fez com
que, nesse dia, vendesse 130 mil
exemplares. “A edição esgotou e só não
se venderam mais jornais porque a
rotativa já tinha chegado ao limite da sua
capacidade”. 

Este e vários outros casos são
contados neste livro, que contribui
de forma decisiva para aumentar o
conhecimento sobre a história de três
títulos tão importantes no contexto
do jornalismo em Portugal. Apesar
dos tempos conturbados, e para
voltar ao inicio deste texto, houve
sempre notícias para dar a um
público interessado e bem diverso.
Ao contrário do que veio a suceder
em tempos já de consolidação da
democracia, que ditaram o
definhamento de duas destas
vetustas instituições, fruto de uma
gestão errática, cujos contornos
também são abordados nesta obra: o
Comércio do Porto, o jornal mais
antigo da imprensa continental,
fundado em 1854, dez anos antes do
Diário de Notícias, suspendeu a
publicação em 2008, despediu
jornalistas e voltou às bancas numa
versão minguada um mês depois) e
o Primeiro de Janeiro, extinto em 2005
depois de anos de agonia. 

A INFORMAÇÃO RADIOFÓNICA
Rotinas e valores-notícia da
reprodução da realidade na
rádio portuguesa
LUÍS BONIXE
Livros Horizonte/CIMJ, 191 pp, 2012

Texto Isabel Reis

Luís Bonixe apresenta-nos um
estudo sobre a rádio que temos
hoje, uma rádio que vive num

momento híbrido, como o
caracteriza, em que as ondas
hertzianas coexistem com as
plataformas digitais. Um momento
crucial na história do meio
centenário e que está a redefinir o
seu futuro. 

“Estranhamente sabemos pouco
sobre as notícias na rádio
portuguesa” começa por afirmar o
investigador, daí o contributo desta
obra para melhor conhecermos a
rádio, sobretudo a manhã
informativa das três principais
emissoras nacionais: Antena 1,
Rádio Renascença, TSF. Neste livro
Bonixe propõe-se saber que
realidade sonora é (re)construída
pela rádio portuguesa: que notícias,
protagonistas, rotinas, valores-
notícia. Para isso, analisou os
noticiários das três rádios, ouviu os
profissionais do meio e observou o
dia-a-dia das redacções. O resultado
é uma caracterização detalhada do
actual jornalismo radiofónico
português.

É no período da manhã que as
emissoras mais apostam na
informação, mas o entretenimento
está a ganhar espaço reduzindo o
tempo para os conteúdos
jornalísticos, uma opção a que as
audiências parecem dar razão, como
refere Luís Bonixe, o que acaba por
determinar a informação que
escutamos nas rádios. Também os
profissionais ouvidos pelo autor
traçam um cenário pouco
abonatório: “a rádio demitiu-se da
palavra”, “deixou de surpreender”,
“abandonou função de agendar o
dia noticioso”, está “desligada do
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país”,  “há falta de reportagem”.
Além da caracterização do sector

o autor dedica uma parte
substancial do livro às rotinas de
cada uma das redacções: como se
organizam, como funcionam, o
processo das decisões editoriais, o
planeamento, os turnos, as tarefas e
as reuniões, a hierarquia, ou seja,
tudo o que está por detrás do que
ouvimos hora a hora. Esta descrição
exaustiva do quotidiano de cada
redacção é um trabalho original e
dos mais cativantes de ler para
quem quer entrar na profissão e dos
mais curiosos para quem já a exerce
– é um ‘olhar para dentro’
sistematizado que pode contribuir
para uma maior reflexão sobre as
rotinas e o processo diário de
produção de notícias.

Ao longo do livro há dois temas
transversais sempre presentes que
espelham a essência da rádio
hertziana: o som e o tempo. A
pressão constante dos segundos e os
seus efeitos e o universo sonoro
mesmo que em ‘vias de extinção’. A
rádio está refém do som, escreve
Bonixe, e cada vez mais refém do
tempo como concluirá no final.

Mas quais são as notícias de
abertura, os alinhamentos, os
grandes temas da manhã, as vozes
das notícias de cada emissora? São
diferentes ou idênticas? Estamos
perante três rádios que se
reproduzem ou que marcam a
diferença? Três modelos (pública,
privada católica e privada
informativa) podem gerar três
agendas noticiosas? Tendo como
objecto de estudo os noticiários da
manhã, o autor conclui que são
organizados de forma muito
idêntica, embora haja diferenças e
modos de operar distintos que
emanam, sobretudo, da estrutura de
grupo em que cada rádio se insere
ou da sua classificação temática
(informativa ou generalista). 

Os ouvintes que procuram
informação na Antena 1, RR e TSF
ouvem sobretudo notícias de
política e a visão dos representantes

da esfera de decisão político-
partidária, havendo uma
“dependência excessiva do
acontecimento previsto nas agendas
institucionais”. Nesse sentido,
conclui o autor, “a rádio está a
tornar-se institucionalizante na
reprodução que faz do mundo” e
“afasta-se  das pessoas e de quem
vive efectivamente esses
acontecimentos.” Em contrapartida,
a rádio não está a seguir a tendência
de outros media na
“espectacularização da informação”.
Mas a rádio de hoje já não marca a
agenda noticiosa do dia, como
noutros tempos. A concorrência
mediática, a velocidade informativa
da televisão e dos meios digitais
fazem com que a rádio portuguesa
viva um momento caracterizado
pela tentativa de afirmação no
actual contexto mediático. Mais uma
vez a rádio não está a morrer, está
apenas a redefinir-se ou a
reinventar-se.
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Uma análise das manhãs
informativas da Antena 1,
Renascença e TSF – um
contributo original para
uma reflexão sobre as
rotinas e o processo
diário de produção de
notícias
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Num artigo recente do documentarista Bregtje
van der Haak e de dois professores da Escola
de Jornalismo Annenberg, Michael Parks e

Manuel Castells, defende-se a tese de que o
Jornalismo não está em crise, bem pelo contrário. A
indústria dos media e a profissão de jornalista
atravessam tempos difíceis, mas o Jornalismo, em si –
definido pelos autores como a “produção de
informação credível e da análise necessária a um
desempenho adequado de uma sociedade
democrática” –, vive, nas palavras de Castells, “o início
de uma era dourada”. 

A tese assenta na ideia de que, com a evolução do
Jornalismo em Rede, as pessoas passaram a dispor de
uma maior variedade e de um mais fácil acesso à
informação, estando, por isso, mais habilitadas a
ajudarem as democracias a funcionar melhor. 

No entanto, do ponto de vista da profissão de
jornalista, os tempos apresentam-se repletos de desafios.
Haak, Parks e Castells definem o jornalista actual pela
sua capacidade de acrescentar contributos válidos à
imensa informação que já existe. Tarefa que se dificultou,
dado que a mera transmissão objectiva de informação
factual deixou de ser uma mais valia, num mundo em
que qualquer pessoa com um smartphone e uma conta
numa rede social passou a poder desempenhar esse

papel tranquilamente. 
“A informação básica que vemos todos os dias nos

jornais será cada vez mais produzida por robôs”, diz Van
der Haak. Um quadro de automatização progressiva do
Jornalismo que tirou sentido à abordagem clássica que
coloca “todos a apontarem os seus microfones, ao mesmo
tempo, à mesma pessoa”. E que obriga os jornalistas a
reformatarem-se, apostando mais na interpretação, na
análise e na escrita criativa. 

Os autores crêem que os jornalistas mais procurados,
no futuro, serão aqueles que dispuserem de uma melhor
capacidade de análise e os mais hábeis na rede. Porque
os jornalistas terão de saber aproveitar as
potencialidades da rede – como a multiplicação de fontes
– e acrescentar valor ao manancial de informação que já
lá está disponível. 

Haak, Parks e Castells defendem, também, que as
pessoas, por terem agora muito mais fontes de
infornação, estão mais conscientes do que nunca sobre os
eventuais interesses que essas mesmas fontes poderão
servir. Por isso entendem que “já não é a objectividade o
pilar de um Jornalismo credível no século XXI, mas sim a
transparência e a independência”. Mais do que o relato
objectivo dos factos, importa apresentar um ponto de
vista. Mas sempre com base nos factos, e não em opinião
ou ideologia.

http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/viewFile/1750/832)

A era dourada do jornalismo
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http://newsosaur.blogspot.pt/2013/04/citizen-journalism-ran-amok-in-boston.html#comments

Jornalismo cidadão
posto à prova em Boston

Será interessante comparar a tese de Haak, Parks
e Castells com o que aconteceu, na prática, após
as explosões, em Abril, na Maratona de Boston.

Equipada com iPhones, impulsionada pelo Twitter e
amplificada pelo Reddit (www.reddit.com), uma multidão
publicou o que lhe veio à cabeça, sem preocupação de
verdade nem consciência das possíveis consequências
nefastas causadas pela divulgação de informação
errada.

O experiente Alan D. Mutter analisa o fenómeno de
forma equilibrada e crítica, reconhecendo que parte do
que foi publicado “ajudou as autoridades e os media
tradicionais”, mas sublinhando que a maior parte não
passou de “informação irresponsável e incendiária”,
como quando se nomeou, erradamente, dois estudantes
como suspeitos do atentado, boato amplificado pelo
Reddit e seguido por alguns media tradicionais, com
destaque para o New York Post.

O ponto de Mutter é o de que nada substitui o
apuramento correcto e a apresentação objectiva e
equilibrada da informação. A vozearia indisciplinada e,
por vezes, sem escrúpulos das redes sociais não torna
obsoletas essas qualidades que devem ser apanágio de
um jornalista treinado. Faca afiada de Mutter sobretudo
para o Reddit, onde “uma espantosa quantidade de

informação tendenciosa só torna mais escaldantes
assuntos já de si quentes”. O Reddit é , de resto, tratado
por Mutter como “uma caça às bruxas high-tech”.

Curiosamente, um dos assuntos mais populares no
Reddit, durante as discussões após o atentado de
Boston, prendeu-se com o facto de os media
tradicionais terem “falhado” a história dos supostos
“suspeitos”. E era claro, em muitos comentários no
“site”, que as pessoas acreditavam mais no que ali era
dito do que naquilo que aparecia nos media
tradicionais. O que conduz Mutter à questão de fundo.
Um estudo da Universidade George Washington,
realizado após a eleição presidencial norte-americana,
em 2012,  concluiu que, para 63% de inquiridos, a
informação nas redes sociais tem tanta ou mais
qualidade do que aquela que é publicada pelos media
convencionais. Esse sentimento aprofunda-se na
população jovem, entre os 18 e os 25 anos de idade.
Uma realidade que Mutter associa ao cepticismo
crescente face às instituições tradicionais, como os
governos, as empresas, os sindicatos ou a religião.

Mutter tem a lucidez de reconhecer que não há
marcha atrás neste mundo das notícias em rede. Mas o
seu artigo é um apelo a que se pense naquilo que
andamos a fazer e em  que decidimos acreditar. 
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www.flipboard.com

Agregadores: se não podes com eles...

Ocrescimento notável do Flipboard é mais uma
manifestação de força dos agregadores de
informação produzida por terceiros. Esta app

para smartphones e tablets – que permite a reunião, numa
única plataforma, de conteúdos informativos dispersos,
sob um formato de revista digital visualmente apelativa
e personalizável pelo utilizador – atingiu, recentemente,
os 56 milhões de leitores. A aplicação teve dois
momentos de explosão de utilizadores. Primeiro quando
deixou de ser um exclusivo iOS e passou a ser fornecida
também para Android. E depois quando evoluiu para
uma versão que permite aos leitores publicarem os seus
próprios materiais. 

A reacção instintiva dos media tradicionais, que
produzem a informação, foi tentar eliminar estes
agregadores, através de processos judiciais. Mas a sua
posição evoluiu, e agora tentam aproveitar as
oportunidades abertas por estas poderosas plataformas
distribuidoras. Uma das estratégias adoptadas é
adquirirem os agregadores, em vez de os processarem.

Foi assim que, por exemplo, a CNN comprou a Zite
(www.zite.com), por 20 milhões de dólares. A CNN que
pertence à Time Inc, uma das companhias que,
anteriormente, enviara cartas à Zite, ameaçando-a com
processos nos tribunais. Ou então optam por parcerias
com os agregadores, casos do Guardian, da Rolling Stone e
da Vanity Fair, que publicam no Flipboard edições
desenhadas para esta plataforma.  

Entretanto, como demonstra Ricky O’Bannon, na
Online Journalism Review (www.ojr.org/with-aggregation-
becoming-big-business-some-publishers-are-playing-along-for-
now/#more-2799), apesar do sucesso dos agregadores,
persiste o problema de sempre: como conseguir um
modelo de negócio viável para os agregadores e os
produtores da informação? Os agregadores – e as
sociedades de investimento que os financiam –
acreditam que, um dia, uma qualquer combinação de
anúncios digitais, subscrições, conteúdo premium e
comércio electrónico gerará receitas suficientes para
todos. 
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www.cir.ca

Aplicação para breaking news
em smartphones

Com cada vez mais gente a recorrer às plataformas
digitais móveis para se manter informada,
instalou-se uma concorrência feroz na busca das

soluções mais atractivas para a apresentação de
conteúdos nessas mesmas plataformas. E o Circa quer
marcar pontos nesse campeonato. Esta aplicação
gratuita para iPhone – está já também a ser
desenvolvida uma versão para Android – tenta
conquistar adeptos apostando na eliminação de toda a
informação redundante sobre uma determinada
história. Os editores do Circa vão actualizando as
notícias na aplicação apenas com os elementos básicos
novos e relevantes, sem recurso, portanto, a artigos mais
ou menos longos que repetem informação anterior de
uma dada notícia. Sempre que há um novo
desenvolvimento de uma história que está a ser seguida

por um utilizador, este é notificado. Sendo que as
informações têm sempre hiperligação para as suas
fontes originais e são apresentadas num formato
simples e intuitivo. Outra característica digna de registo:
o Circa utiliza mão de obra de jornalistas para produzir
conteúdos originais, não se limitando a usar algoritmos
ou a reproduzir informação criada por terceiros.          

www.rebelmouse.com 

Tudo o que publicamos nas redes sociais reunido num site

Não sendo uma ferramenta especificamente
criada para jornalistas ou para projectos
editoriais, o RebelMouse tem vindo a consolidar o

seu espaço junto dos profissionais dos
media. Aquilo para que serve é
extremamente simples: reunir num só
“site” RebelMouse tudo aquilo que
publicamos nas diferentes redes sociais,
como o Facebook, o Twitter ou o
Instagram. A vantagem óbvia é ampliar
o auditório e o potencial de partilha das
informações, uma vez que se concentra num único
“hub” todo um manancial de informação que,
originalmente, se encontra dispersa por uma variedade
de plataformas – e só acessível a quem possuir uma

conta nessas plataformas. 
Este agregador de redes sociais possui ainda a

vantagem de poder ser utilizado de modo
completamente automático, tudo
capturando e redistribuindo de forma
mecânica, ou então gerido
manualmente, deixando que seja o
utilizador a definir o que quer publicar.

Muitos jornalistas têm criado
páginas RebelMouse apenas para

agregar as suas histórias e fotos, mas
algumas organizações estão a utilizar esta ferramenta de
uma forma mais avançada – ver Jeff Sonderman, em
www.poynter.org/latest-news/media-lab/social-media/195994/5-
ways-to-use-social-media-curator-rebelmouse.  
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O dia de glória
de Urbano Carrasco
O Diário Popular fazia, na edição de 13 de Outubro de 1957, a sua
primeira página mais célebre: "O ENVIADO-ESPECIAL DO DIÁRIO
POPULAR FOI A PRIMEIRA PESSOA A DESEMBARCAR NA ILHA
DO VULCÃO ONDE IMPLANTOU A BANDEIRA PORTUGUESA".

Texto Gonçalo Pereira Rosa*  Ilustrações Draftmen

E
m 1957, o Diário Popular atravessava a
sua fase mais pujante. Jornal vespertino
inovador, administrado por Francisco
Pinto Balsemão e Guilherme Brás de
Medeiros, vivia o 14.º ano e as suas tira-
gens rivalizavam com os mais impor-
tantes diários do país. Sob direcção de

Francisco da Cunha Leão e chefia de redacção de
Fernando Teixeira, o jornal contava com colaboradores
excepcionais. Dois deles merecem uma página à parte
nesta primeira história improvisada dos casos mais extra-
ordinários do jornalismo português. Refiro-me ao jorna -
lista Urbano Carrasco e ao ilustrador Stuart Carvalhais.

Provavelmente, ninguém marcou mais a ilustração, a
sátira e o cartoon jornalístico do século XX do que Stuart
Carvalhais. Em 1957, Stuart já era um veterano (morreria
pouco mais de três anos depois), com um estatu-
to venerado entre colegas. Eurico Mendes, um
dos seus contemporâneos, lembra que, nesta
fase, depois de décadas de excessos gastronómi-
cos, Stuart já só ingeria água e era o primeiro a
brincar com essa situação. Pedia, com humor, que
o tratassem, não como Stuart Carvalhais, mas
como Stuart Carvalhelhos. Com um lápis na mão,
porém, mantinha a argúcia de sempre.

Urbano Carrasco era um repórter em ascen-
são. Destemido, de estilo rápido, telegráfico e rit-
mado, procurava os acontecimentos eferves-
centes nos quais as suas qualidades de repórter
pudessem ser úteis. Tinha reputação - justificada, aliás -
de improvisar e resolver qualquer situação. Orlando
Raimundo, seu jovem colega na imprensa, já escreveu
sobre o dia em que os jornalistas portugueses foram con-
vidados pela NATO para uma reportagem a bordo de um
porta-aviões. Urbano causou sensação por entrar a bordo

com gaiolas repletas de pombos. O aparato foi ampla-
mente gozado pela tripulação. A viagem prosseguiu e, à
chegada ao destino, os jornalistas precipitaram-se para
comunicar às redacções os seus textos. Urbano não pre-
cisou. Os seus pombos-correio já tinham chegado muito
antes à redacção do Diário Popular. Este sentido prático e
os valores jornalísticos do repórter viriam a ser muito úteis
durante a erupção do vulcão dos Capelinhos.

O CONTEXTO
No final de Setembro de 1957, após meses de sismos e ruí-
dos pavorosos, um novo vulcão mostrou actividade junto
ao Capelo, na ilha açoriana do Faial. Enquanto alguns
evacuavam a ilha, cientistas e jornalistas voavam para o
Faial em busca de informação sobre um vulcão submarino
"caseiro, com estrada e telefone privativo", como um dia

lhe chamou Victor Hugo Forjaz,
presidente do Observatório
Vulcanológico e Geotérmico
dos Açores e principal fonte de
memória destes acontecimen-
tos.

Urbano Carrasco foi o envia-
do-especial do Diário Popular.
Todos os dias, telefonava da
Horta para a redacção com a
informação actualizada, per-
mitindo ao jornal fechar cada
edição diária com notícias "fres-

cas" dos Açores. Durante os primeiros dias de Outubro de
1957, as notícias ditadas por Carrasco foram manchete no
vespertino lisboeta.

Apoiado na informação de Freitas Pimentel (gover-
nador da ilha) e de Orlando Ribeiro (responsável da mis-
são científica no local), e escutando pontualmente

A ideia de pisar a
Ilha do Desespero
"constituía para mim
uma verdadeira
obsessão e fiz,
desde a primeira
hora, tudo quanto era
possível para
conseguir um barco"
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Frederico Machado (vulcanólogo açoriano), alguns
faialenses e a geógrafa Raquel Soeiro de Brito (assistente
de Ribeiro), Urbano Carrasco relatava diligentemente a
angústia dos faialenses perante a evolução da erupção.
Pelo meio, pontilhava as crónicas com algum humor, não
esquecendo a sensação que a geógrafa causara na ilha por
ter tanta coragem e resistência como os homens e por
"vestir calças e calçar botas altas", visão inédita no Faial.

No dia 8 de Outubro, Carrasco contou como o industri-
al Carlos Peixoto quase morreu sufocado no seu carro,
travado por uma chuva de cinzas; no mesmo dia, dava
conta da exportação de gado para a metrópole, preocu-
pação urgente dos faialenses face ao desaparecimento das
forragens, tapadas pelas cinzas. E lembrava que, na ilha
das Flores, face à informação confusa que chegava do
Capelo, julgou-se que toda a ilha do Faial tinha desapare-
cido. Comovido, registava: "Tudo está agora negro como
se tivesse sido pintado à pistola com o mais negro alcatrão
(...) Sinto-me incapaz de explicar em toda a sua trágica
grandeza esta súbita mutação."

Um dia depois, Carrasco
cunhou o nome que, durante
semanas, foi atribuído à ilha de
areia e cinza formada pelo vul-
cão: a Ilha do Desespero. E
acentuava o drama da popu-
lação da freguesia do Capelo,
como então lhe contava um
faialense: "Tudo o que tenho foi
Deus e o meu pai que mo
deram. Nem o diabo, nem os
seus vulcões mo tirarão."

As notícias corriam literal-
mente ao sabor do vento. No
dia 10, acentuava-se que as
explosões do vulcão aumen-
tavam de intensidade, ao passo
que, no dia anterior, o registo
era optimista, face ao vento noroeste que empurrava as
cinzas para o mar. A missão científica preparava então
uma visita à Ilha do Desespero (mais tarde, Ilha Nova) a
bordo do navio-patrulha São Tomé, de forma a permitir
uma nova perspectiva do vulcão em forma de ferradura.
Os jornalistas fizeram finca-pé para participar, mesmo
reconhecendo os riscos reais ou imaginários, como "os
vapores de água expelidos a mais de cem graus que seri-
am capazes de cozer um ser humano, os jactos laterais do
vulcão e a emissão de gases". Terá sido neste dia 10 de
Outubro que germinou no cérebro de Urbano Carrasco a
sua ideia mais ousada.

O PLANO
À medida que o São Tomé aguardava por condições de
navegabilidade, Urbano Carrasco conheceu Frederico
Machado, eminente vulcanólogo açoriano. Terá sido com

ele que tomou conhecimento da história do ilhéu Sabrina,
referente ao ano de 1811.

Com uma origem semelhante à dos Capelinhos em
1957, o Sabrina foi também criado por um vulcão, mas ao
largo de São Miguel. Num momento histórico de grandes
rivalidades territoriais, causou particular consternação
entre os portugueses a ousadia de um navio inglês, que se
aproximou do novo ilhéu e ali colocou a Union Jack,
reivindicando o território. O esforço foi inglório, pois o
Sabrina submergiu menos de um ano depois, mas a
humilhação patriótica permaneceu no imaginário colecti-
vo e decerto impressionou Carrasco.

Mais ainda porque o jornalista conheceu igualmente
neste dia 10 Tomás Vargas, proprietário da casa abandon-
ada onde a missão científica se instalara, após os sustos
sofridos no Farol dos Capelinhos, estrutura anti-sísmica, é
certo, mas assustadora quando o vulcão a sacudia furiosa-
mente. Já idoso, Vargas contara a Urbano Carrasco "o seu
desejo veemente de ir, em futuro próximo, colocar a ban-

deira nacional na ilha". E até já tinha uma
preparada para o efeito.

Os dias passaram. O tempo só permitiu a
viagem do São Tomé no dia 12, e a resolução de
Carrasco ganhou alento, ao navegar com os cole-
gas perto do vulcão e ver o cenário dantesco que
ali se formava. Sentiu que era sua obrigação do -
cumentar o que vira, até porque, aos poucos, a
vida voltava à rotina no Faial. Já não se faziam
romarias para ir ao Capelo ver as cinzas. Falava-
se menos da erupção. O próprio governador con-
siderou apropriado retomar os preparativos para
o casamento da filha, numa boda simples, "para
não chocar quem tudo perdera", e durante a qual,
por um dia, a "Dra. Raquel trocou as botas e as
calças por um vestido negro".

No entanto, nos Capelinhos, "a contemplação
do impressionante espectáculo tornou-se banal
(…) Dir-se-ia que a capacidade humana para nos

comovermos profundamente não consegue, na época em
que vivemos, manter-se mais do que algumas horas ou
alguns dias, quando muito."

Em segredo, Carrasco tentava angariar membros para
a sua expedição. A ideia de pisar a Ilha do Desespero "con-
stituía para mim uma verdadeira obsessão e fiz, desde a
primeira hora, tudo quanto era possível para conseguir
um barco", escreveu. Durante dias, Carrasco tentou aliciar
tripulantes para a sua operação. Não encontrou volun-
tários. Por fim, o mestre de um baleeiro mostrou-se dis-
posto a ceder o navio desde que o proprietário o auto -
rizasse. Foi necessário segurá-lo em 300 contos. O açori-
ano Humberto Teixeira de Sousa assegurou a ligação com
o Diário Popular e garantiu-se assim o seguro na noite de
dia 12. Para tal, a seguradora Sagres tornou-se a primeira
em Portugal a segurar património contra vulcões.

No dia seguinte, o proprietário do baleeiro, capaz de

Urbano mentiu ao
dono da embarcação
e disse-lhe que já
tinha os quatro
remadores. Na
verdade, só o
franzino operador de
câmara da RTP,
Carlos Tudela, aderira
à campanha. Tudela
nunca pegara num
remo; Urbano só
remara no Campo
Grande e em São
Martinho do Porto
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navegar a 18 milhas/hora, desistiu da operação. Carrasco
foi forçado a procurar nova embarcação. E surgiu um
golpe de sorte. "Um açoriano ilustre apresentou-me ao Sr.
Eduíno Labescat, faialense descendente de franceses, que
me disse: 'Empresto-lhe o meu barco com a única
condição de se responsabilizar pelos prejuízos ou pela sua
perda.' Faltava arranjar quatro remadores, pois o motor
podia falhar. Os voluntários para entrar a bordo do Quo
Vadis, porém, escasseavam. "Sei que há aqui pessoas cora-
josas, mas a verdade é que tive a pouca sorte de só esta -
belecer contacto com algumas pessoas que compreensivel-
mente não se decidiram a partilhar a minha aventura."

Urbano mentiu ao dono da embarcação e disse-lhe que
já tinha os quatro remadores. Na verdade, só o franzino
operador de câmara da RTP, Carlos Tudela, aderira à cam-
panha. Tudela nunca pegara num remo; Urbano só
remara, por admissão própria, no Campo Grande e em
São Martinho do Porto. Mas foram. Saíram do Varadouro,
a sete quilómetros do vulcão, e nem o motor conseguiram
ligar à primeira. Foram ajudados por pescadores a iniciar
a marcha.

A loucura ainda não terminara. A notícia da aventura
correu pela Horta. O faialense Carlos Peixoto achou que,
no Quo Vadis de Tudela e Carrasco, ia o enviado da revista

Paris-Match, suprema infâmia para Portugal. Decidiu
então, num acto de bravata, que também navegaria para a
ilha, levando consigo José Ilharco (do Diário de Notícias)
e os açorianos Milton Vaz e Manuel Duarte. A este último,
ficaram Tudela e Carrasco a dever a vida neste dia.

A ABORDAGEM
O Quo Vadis era mais rápido do que o rival e ganhou
vantagem. Ao fim de algumas milhas, porém, o motor
parou. Tudela e Carrasco nada percebiam de motores.
Bem puxavam, mas nada. Passou por eles o barco concor-
rente, ganhando vantagem. Providencialmente, Carrasco
voltou a puxar pelo motor e este acordou. Voltaram a
ganhar vantagem sobre o barco rival, ao entrarem na
"medonha chuva de lama". Os salpicos da água gelada
encharcavam-nos, a areia negra tapava tudo. Os óculos
de Carrasco eram inúteis. À proa, Tudela dava indicações
gestuais de navegação, pois as vozes não se ouviam face
ao ribombar do vulcão. A lama e as cinzas, não só adi-
cionavam peso ao barco, como estragaram a máquina
fotográfica de Carrasco e ameaçavam a câmara de filmar
de Tudela.

"Em pleno centro dessa terrível chuva de cinzas e de
lama, o motor parou novamente!", escreveu Carrasco.
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"Roguei a Deus e praguejei. Remávamos
lentamente quando o outro barco - tam-
bém já com o motor avariado - passou
por nós. Mas naquele barco iam quatro
pessoas, uma das quais foi pescador
durante dez anos. Sabiam remar..." Ao
contrário do que temiam, a água não
estava a ferver. Trocaram de posição e,
por sorte, Tudela conseguiu reatar o
motor.

Caíam pedras sobre o barco - peque-
nas, felizmente, do tamanho de ovos.
"Confesso que olhávamos mais para o
outro barco do que para o vulcão",
escreveu Carrasco. Os outros pararam
para estudar a melhor abordagem, Tudela
gritou: "Agora ou nunca!" Avançaram lou-
camente, mas, a dez metros da ilha, o
motor parou novamente. "Embora a água
não estivesse muito quente, borbulhava
sinistramente." O mar estava agitado, mas
ajudou a embarcação. Manuel Duarte
disse mais tarde que Carrasco e Tudela
correram o risco de a embarcação se
virar. Mas, por sorte, as ondas atiraram-
nos para terra. Encalharam de proa.
Carrasco descalçou-se para tentar salvar
os sapatos. Estes caíram à água e perder-
am-se. O repórter saltou para terra e
disse, aliviado: "Estão frias." De facto, ao
contrário do previsto, as areias não escal-
davam. Tudela também saltou, de
câmara na mão.

A outra embarcação chegou à ilha.
Carlos Peixoto pisou terra e veio depois
José Ilharco. Abraçaram-se. Tudela e
Carrasco levavam uma bandeira, já li -
gada a uma vara. O jornalista do Diário Popular correu
para um ponto onde calculou que não chegassem as
águas do mar e ali fincou a bandeira. "Chamem-me ridícu-
lo, se quiserem, mas, embora sabendo que não cometi
heroísmo algum, confesso a minha emoção quando me
esforçava por enterrar na areia negra do vulcão a bandeira
de Portugal", escreveu.

Carlos Peixoto despiu a camisola com a insígnia
faialense e arvorou-a também. Pode durar um ano ou
durar muitos, mas "durante a sua vida junto à terra por-
tuguesa [a ilha] terá sobre ela a nossa gloriosa bandeira",
escreveu Carrasco.

Restava regressar. Voltaram para as embarcações, mas
Tudela estava triste. A sua máquina quase nada filmara,
avariada pelas lamas. Pior: a embarcação encalhara. Não
se mexia das areias. Num gesto heróico, Manuel Duarte,
que já estava a bordo do navio do Diário de Notícias,
lançou-se à água novamente e veio ajudar a tripulação

rival. "Foi graças a ele que conseguimos
abandonar a ilha, onde a nossa audácia -
e o desconhecimento total das coisas de
marinharia - nos lançara", concluiu
Carrasco.

A missão louca - mas patriótica - tinha
entretanto contornos inesperados. Outros
jornalistas seguiam à distância a aventura,
mas ficaram presos nas lamas a várias cen-
tenas de metros do vulcão e não dispun-
ham de visibilidade para fotografar ou fil-
mar. Nem uma prova fotográfica con-
seguiram apresentar. "Por capricho do des-
tino, talvez só o repórter francês do Paris-

Match, instalado no farol, tenha obtido boas imagens desta
aventura que encerra para mim as reportagens sobre o vul-
cão dos Açores", concluiu, com ironia, Urbano Carrasco.

A proeza, porém, galgava distâncias. No Rádio Clube
de Angra, o jornalista João Afonso interrompeu a emissão
para dizer que "a ilha já não é só negra. A ilha recebeu as
suas primeiras cores: verde e vermelho." O Diário Popular
fazia, na edição desse dia 13 de Outubro, a sua primeira
página mais célebre: "O ENVIADO-ESPECIAL DO
DIÁRIO POPULAR FOI A PRIMEIRA PESSOA A DESEM-
BARCAR NA ILHA DO VULCÃO ONDE IMPLANTOU A
BANDEIRA PORTUGUESA", escrevia-se.

Sem fotografias, nem filme, o jornal pediu ao velho
Stuart Carvalhais para recriar a cena. Retirando vários
quilogramas à avantajada barriga de Urbano Carrasco, o
ilustrador produziu em tempo recorde a reconstituição
que ilustrou a primeira página desse dia. Guardo apenas
uma fotocópia de má qualidade do trabalho de Stuart. O

“Chamem-me
ridículo, se quiserem,
mas, embora
sabendo que não
cometi heroísmo
algum, confesso a
minha emoção
quando me esforçava
por enterrar na areia
negra do vulcão a
bandeira de
Portugal”

40_NOVAS_NOVAS.qxd_40_NOVAS_NOVAS.qxd  13/07/16  09:46  Page 44



JJ|Abr/Jun 2013|45

original andará provavelmente por aí, num alfarrabista
ou numa colecção privada, à espera do dia em que se lhe
possa fazer justiça e restituir-lhe dignidade na história do
jornalismo português.

EPÍLOGO
A proeza de Urbano Carrasco foi saudada durante dias na
imprensa e televisão portuguesas. Provando que o jorna -
lismo é a arte do efémero, também para Carrasco "a con-
templação do impressionante espectáculo tornou-se
banal" e, no dia 18, o jornalista abandonou a cobertura jor-
nalística do vulcão. Pior:  na noite de 29 para 30 de
Outubro, o mar engoliu a Ilha Nova e levou consigo, sem
piedade, a bandeira nacional a custo ali fincada.

Urbano Carrasco viria a distinguir-se depois nos confli-
tos da Índia no Natal de 1961, durante os quais foi encar-
cerado. Faleceu em 1982 e talvez ninguém tenha descrito
melhor o seu contributo para o jornalismo português do
que Baptista-Bastos em 1982, num obituário honesto e
desapaixonado, que prestou homenagem ao homem que
figurou quarenta anos na primeira página do Diário
Popular.

António de Freitas Pimentel, médico e político florenti-
no, foi governador do Faial até 1973. Deputado da União
Nacional até à Revolução de Abril, afastou-se depois da
vida política. Faleceu em 1981. A sua frieza durante a crise
dos Capelinhos e a sua intervenção na fase que se lhe
seguiu, marcada por forte emigração dos faialenses para a
América do Norte, mereceram-lhe o reconhecimento
geral.

Orlando Ribeiro faleceu em 1997. Foi o pai da geografia
moderna portuguesa e deixou numerosos continuadores,
começando pelo filho, António Ribeiro. Raquel Soeiro de
Brito foi porventura a sua discípula mais célebre. Aliás,
num texto publicado a 20 de Outubro de 1957 no próprio
Diário Popular, Orlando Ribeiro escrevia com justiça: "A
minha assistente Raquel Soeiro de Brito estudara uma ilha
dos Açores na sua tese doutoral sobre São Miguel, e visi-
tara comigo todo o arquipélago, familiarizando-se com
estruturas vulcânicas. Há sete anos que me habituei a
repartir com esta moça serena, trabalhadora e dedicada as
encomendas para que não chego. Dentro da nossa dis-
tribuição de mundo lusitano, os Açores foram-lhe de
algum modo adjudicados."

Já estive várias vezes em sessões científicas nas quais
participou a professora Raquel Soeiro de Brito. Por muito
que eu tente evitá-lo, o meu primeiro pensamento vai
sempre para Urbano Carrasco e tento perceber, com dis-
crição, se a professora ainda veste calças e usa botas altas!
E, invariavelmente, sorrio.

*Director da edição portuguesa da National Geographic,
investigador do Centro de Estudos de Comunicação e
Cultura da Universidade Católica Portuguesa e autor do
blogue ecosferaportuguesa.blogspot.com

URBANO CARRASCO nasceu na

freguesia de Santo Agostinho, no concelho de Moura,

no Alentejo, em 1921. Membro de uma família de

intelectuais, como sublinhava o Diário Popular na sua

edição de 7 de Dezembro de 1982, era primo do escritor

Urbano Tavares Rodrigues, do jornalista Miguel Urbano

Rodrigues e do professor universitário Jorge Tavares

Rodrigues. O seu tio fora o célebre jornalista do Diário

de Notícias Urbano Rodrigues.

Ao serviço do Diário Popular, assinou reportagens

memoráveis em Angola, Israel, no Vietname e mesmo

na interdita União Soviética. Jornalista identificado com

o Estado Novo (como aliás a sua ficha do arquivo

PIDE/DGS não deixa de sublinhar), foi sobretudo um

apaixonado pelo jornalismo e um dos principais

repórteres da imprensa escrita nacional da segunda

metade do século XX. Faleceu na madrugada de 7 de

Dezembro de 1982.

JJ

Urbano Carrasco na redacção do Popular, em meados dos

anos 60
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Fernando Veludo
Fernando Veludo nasceu no Porto em 1958.
Formou-se  em fotografia  na  Cooperativa
Árvore (actual ESAP - Escola Superior Artística
do Porto).
É fotojornalista profissional desde Junho de
1988, iniciando colaborações  regulares com o
semanário "Expresso" e o matutino "Diário de
Notícias".
Em Outubro 1989 fez parte da equipa de
jornalistas fundadores do jornal "PÚBLICO",
onde foi editor na redação do Porto durante sete
anos. Sai em janeiro de 2007 para encabeçar o
projeto nFACTOS, uma empresa de jornalismo
multimeios, que produz trabalhos jornalísticos
nas áreas da Imprensa, Rádio, Televisão e
Internet.
O seu trabalho desenvolve-se por todo o
território nacional e no estrangeiro sublinha as
reportagens feitas na Bósnia, em Angola, na
Guiné-Bissau, em Israel e na Palestina, em
Timor-Leste e em Moçambique.
Entre 1996 e 1998 integra a Direção do Sindicato
dos Jornalistas (SJ).
Cria o Núcleo de Repórteres de Imagem do SJ e
fomenta a edição do primeiro anuário de
fotojornalismo português "FOTOJORNALISMO".
A partir de 2001 começa a lecionar

Fotojornalismo no IPP, Instituto Politécnico do
Porto, Escola Superior de Educação e participa
com regularidade em aulas, workshops e
conferências em diversas instituições de ensino
onde destaca a Universidade do Minho em
Braga, o ISMAI na Maia e a Escola Soares dos
Reis no Porto.
Participou em exposições coletivas na área do
fotojornalismo em Portugal, Espanha, França e
Brasil.
Tem trabalhos publicados em diversos livros,
destacando "Captured Images / Beelden in
vervoring" no âmbito do Porto e Roterdão -
capitais europeias de cultura 2001, e em Maio de
2006 o livro de poesia "O aparo do demónio"
(edições Afrontamento) em parceria com o
jornalista e poeta Alberto Serra.
Algumas das suas fotografias foram distinguidas
com diversos galardões: no concurso Américo
Ribeiro de Fotojornalismo nas comemorações
dos 20 anos do Parque Natural da Arrábida, no
Prémio Nacional de Fotojornalismo 95 "Platão
Mendes" - promovido pelo (extinto) Clube de
Jornalistas do Porto, no prémio Nacional de
Fotografia de Imprensa FUJIFILM 96 (menção
honrosa), no Grande Prémio Visão de
Fotojornalismo (menção honrosa).

IMAGENS DO
REPÓRTER
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4 de Abril de

2004.

Curandeiro nos

arredores de

Nampula, em

Moçambique
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IMAGENS DO
REPÓRTER Fernando Veludo

26 de Outubro de 2009.

Projecção do filme Romeu e Julieta no acampamento

de ciganos no lugar de Baralha (Sanguedo, Stª. Maria

da Feira), no âmbito do projecto Imaginarius

e do realizador MARCO MARTINS
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IMAGENS DO
REPÓRTER Fernando Veludo
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Da Imprensa Libertária Portuguesa 

O caso da revista
Nova Silva
A Nova Silva – revista ilustrada publicou-se no Porto, entre 2 de Fevereiro (n.º 1) e
10 de Abril de 1907 (n.º 5)1. A periodicidade, quinzenal, não impediu que
tivesse uma duração muito efémera. Só a partir do terceiro número, de 5 de
Março, ficamos a conhecer formalmente os directores da Nova Silva: Leonardo
Coimbra (1883-1936), Jaime Cortesão (1884-1960) e Álvaro Pinto (1889-1957)2. O
editor era Carlos Gonçalves. Ficamos ainda a saber que a redacção e
administração da revista estava situada numa das principais artérias da cidade,
a Rua de Santa Catarina, 438, que a “grafia”, leia-se impressão, era assegurada
pela Imprensa Civilização, na Rua de Passos Manuel, 215, e os desenhos pela
Oficina de Gravura Cristiano & Nunes. 

Texto Álvaro Costa de Matos*

N
o que toca ao preço, cada número da Nova
Silva, avulso, custava 30 réis, enquanto uma
série, de 8, ficava em 300 réis; por página,
um anúncio disparava para os 2000 réis, por
“fracções” (por exemplo, meia página) era

pago “proporcionalmente”. As reclamações deveriam ser
acompanhadas do número de assinatura e enviadas para
a redacção da revista. Esta aceitava “toda a colaboração
inédita”, reservando-se naturalmente “o direito de a inse-
rir ou não, conforme o julgarmos”. Este era um dos expe-
dientes recorrentes neste tipo de publicações, não só para
as valorizar, com novos conteúdos (textos ou desenhos),
mas também para fidelizar potenciais leitores.

De seguida, procuraremos contextualizar o apareci-
mento da Nova Silva, e, nos capítulos seguintes, a sua
organização gráfica, orientação editorial, principais cola-
boradores literários e artísticos, terminando com algumas
conclusões sobre o significado e impacto político e cultu-
ral desta revista na sociedade portuguesa da época.

CONTEXTO HISTÓRICO
Quando a Nova Silva surgiu, a 2 de Fevereiro de 1907, no
Porto, João Franco (1855-1929) era presidente do Governo,
fruto duma “Coligação Liberal” entre franquistas e pro-
gressistas. Foi um período importante, pois segundo Rui
Ramos estava-se a fazer em Portugal uma “revolução den-
tro da monarquia constitucional”3. A ideia era, por oposi-

ção ao passado do rotativismo, implementar um regime
constitucional a sério, governando no Parlamento, à inglesa.
A legislação franquista vai por isso alvejar as aspirações e
necessidades que as ideias liberais atribuíam às classes
médias e trabalhadores urbanos. No domínio social, por
exemplo, instituiu um fundo nacional de pensões para os
trabalhadores. Franco procurou também ter uma nova rela-
ção com o rei, mais transparente e correcta, e, como contra-
partida, D. Carlos I (1863-1908) deu a Franco os meios de
governo de que este necessitava. A oposição, com o seu
terreno político ameaçado, acusava Franco de estar a
“corromper o povo”. Os republicanos sentiram mesmo
que algumas das suas bandeiras políticas estavam a ser
adoptadas por Franco e, como tal, endureceram a violência
das suas críticas, quer no Parlamento quer na rua.

Sem surpresa, a Nova Silva alinhou com o antifranquis-
mo, posicionamento que é sobretudo detectável quando
rebentou a crise académica de 1907, pouco depois da publi-
cação do número 2 da revista, a 17 de Fevereiro. Entre os
expulsos da Universidade de Coimbra, por um e dois anos,
encontrava-se Cláudio Basto (1886-1945), um dos directo-
res e colaboradores da Nova Silva. A revista, como publica-
ção de estudantes, vai intervir naturalmente na greve aca-
démica de Coimbra, que se estendeu a outras escolas supe-
riores e secundárias, em Lisboa e no Porto. Álvaro Pinto e
Januário Leite foram os mais inconformados, levantando o
brado de adesão. O que estava em causa era o ensino na

MEMÓRIA
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Universidade, nomeadamente na Faculdade de Direito. A
contestação estudantil pretendia uma renovação pedagógi-
ca, cultural e intelectual da Universidade de Coimbra, há
muito desejada, nomeadamente nos métodos de ensino, no
foro académico, na burocracia universitária e no conserva-
dorismo ideológico. Portanto, mais do que uma questão
política, era a vontade de mudança que animava os jovens.
Mas quando a polícia teve de conter os estudantes, já então
manipulados pela oposição (republicana, sobretudo), “foi
fácil pôr a Franco a carapuça do tirano da juventude gene-
rosa”4. 

No fim de tudo isto, uma das
respostas ensaiadas por Franco
foi um maior controlo sobre a
imprensa, exercido através da
Lei de 11 de Abril de 1907, con-
siderada pelo monárquico Júlio
de Vilhena, como um “ignóbil
ferrolho para manietar vilmen-
te a liberdade de pensamen-
to”5. Publicada um dia depois
do último número da Nova
Silva, de 10 de Abril, desconhe-
cemos se houve alguma relação
entre esta lei e o desapareci-
mento da revista. Este novo
quadro legal foi completado
com o Decreto de 20 de Junho
de 1907, que proibia a circula-
ção ou publicidade a escritos “atentatórios da ordem ou
segurança pública”, estabelecia a autorização prévia para
todos os periódicos, e entregava a imprensa ao arbítrio
dos governadores civis6. Como consequência, a agitação
social aumentou, ao mesmo tempo que os progressistas
retiravam o seu o apoio parlamentar ao Governo, a que se
seguiu a demissão dos ministros progressistas: ao contrá-
rio do que prometera no ano anterior, em vez de governar
à inglesa, João Franco passa a governar à turca (2 de Maio de
1907), passando a uma situação efectiva de ditadura. A
oposição política cresce e é denunciada uma conspiração
promovida por republicanos e dissidentes progressistas
(28 de Janeiro de 1908). A 1 de Fevereiro de 1908 dá-se o
regicídio, com o rei D. Carlos I e o príncipe herdeiro Luís
Filipe a serem assassinados à chegada a Lisboa. João
Franco é responsabilizado pelo extremar de posições e
pela falta de segurança pública e demite-se, sendo substi-
tuído a 4 de Fevereiro por um governo de acalmação presidi-
do por Francisco Joaquim Ferreira do Amaral.

ESTRUTURA GRÁFICA E PAGINAÇÃO
Cada número da Nova Silva reunia 16 páginas, o que foi
sempre cumprido nos 5 números que saíram. No miolo
prevaleciam os textos a duas colunas, interrompidas nas
duas primeiras edições por desenhos e caricaturas, nas
páginas 8 e 9; a partir do terceiro número abandonou-se

esta solução gráfica, e os desenhos aparecem distribuídos
aleatoriamente nas páginas de cada edição. As capas apre-
sentaram-se sempre com ilustrações, das mais importan-
tes que a revista deu à estampa; exceptuando o n.º 4, de 24
de Março, todos os restantes números fecharam a última
página igualmente com desenhos ou caricaturas. A ima-
gem era uma componente importante da Nova Silva (reite-
rada no subtítulo da revista), e visava dar eficácia às ideias
políticas defendidas nos diversos géneros que utilizava,
como a ilustração, a caricatura e o cartoon. Foi alimentada

por alguns dos artistas plásticos mais relevan-
tes da época, como iremos ver no capítulo
dedicado à colaboração literária e artística.

A Nova Silva não tinha uma estrutura gráfica
fixa; pelo contrário, predominava uma arruma-
ção muito heterogénea, com poucas secções
regulares. Destas, destacamos a secção “Vulga -
rização Doutrinária”, destinada à publicitação
de textos de autores importantes, na linha polí-
tica da revista, acompanhados dos respectivos
retratos – frequentemente complementados
por muitas citações breves de vários autores,
com destaque para Tolstoi; “Bibliografia”, onde
Leonardo Coimbra, Álvaro Pinto, Jaime
Cortesão e Januário Leite (1865-1930) despacha-
vam a crítica literária; e “Vária”, da maior utili-
dade para ficarmos a par da recepção da Nova
Silva junto da imprensa contemporânea, das
polémicas que travou com outros periódicos,

do aparecimento de outros títulos, ou mesmo da realização
de eventos que mereceram a sua atenção, como foi o caso
da organização duma Liga Pacifista Portuguesa ou dum
Congresso Contra a Tuberculose. 

Além destas secções mais literárias, existiam secções
exclusivamente plásticas, como “Instantâneos”, “Tipo dos
Cafés” e “Tipo das Ruas”, com caricaturas de Virgilio
Ferreira. Igualmente úteis são os sumários que começa-
ram a sair a partir do número 3, sobretudo para identificar
os autores das ilustrações, desenhos ou caricaturas, para
quem não está familiarizado com as suas assinaturas ou
rubricas. 

Quanto ao impacto do surgimento da revista ilustrada
não resistimos a reproduzir o comentário de resposta à
perplexidade que o nome Nova Silva teria causado: 

“O nome da revista irritou os cérebros de fenda simia-
na, profundamente marcada.

- Silva?! Uma revista apelidada Silva?!
E uns inquiriam se a revista era de botânica e outros

estavam fiados em que ela se chamava Silva como podia
chamar-se Magalhães, Costa, Marques ou Freitas. Houve
quem nos dissesse devotos de S. Silvestre a par de outros
que nos incorporavam na irmandade de Nossa Senhora
da Silva. Ignorância supina!

Os que se chegavam a nós dardejavam-nos quatro des-
composturas e aqueles a quem tínhamos a caritativa

MEMÓRIA O caso da Nova Si lva

O libertarismo ou
libertarianismo da Nova
Silva não se filia no
liberalismo clássico, muito
menos no
anarcocapitalismo ou no
minarquismo. Trata-se,
antes, dum libertarismo
anarquista, assente na
oposição a qualquer tipo
de ordem hierárquica que
não seja livremente aceite;
daí advogar a eliminação
total de todas as formas
de governo compulsório
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LEONARDO COIMBRA: filósofo,

professor e político, nasceu em Borba de Godim, Lixa,

a 30 de Dezembro de 1883, e morreu no Porto, a 2 de

Janeiro de 1936, num acidente de automóvel. Concluiu

em 1909 o Curso Superior de Letras, em Lisboa.

Depois da experiência da Nova Silva,

fundou com outros intelectuais, em

1912, a “Renascença Portuguesa”,

movimento literário que teve como

órgão de divulgação a revista A Águia.

Do ponto de vista intelectual, evoluiu do

criacionismo para uma filosofia mais

essencialista e idealista. Pelo meio, foi

um dos maiores impulsionadores do

espiritismo em Portugal. Fez parte do PRP. Como

político, foi por duas vezes Ministro da Educação, em

1919 e 1923: criou as Escolas Primárias Superiores,

reformou a Biblioteca Nacional, fundou a Faculdade de

Letras da Universidade do Porto, onde foi director e

professor, e defendeu a liberdade do ensino religioso

nas escolas particulares fiscalizadas pelo Estado, o

que causou grande polémica. Converteu-se ao

catolicismo em 1935.

ÁLVARO PINTO: jornalista, editor e

dinamizador cultural, nasceu a 29 de Novembro de

1889, em Barca de Alva, Figueira de Castelo Rodrigo, e

morreu em Lisboa, em Fevereiro de 1957. Como

jornalista, além da Nova Silva, colaborou nos jornais

portuenses O Norte (1900), A Vida (1905-

1910), que dirigiu a partir de Março de

1909, Voz Pública (1891-1909), A Pátria

(1909), o diário republicano A Montanha

(1911-1936), que ajudou a fundar, A

Bomba (1912), que também dirigiu,

entre outros. Foi um dos fundadores da

revista A Águia, director e proprietário

da primeira série (1910-1911). Passou

pela Biblioteca Nacional em 1919. Em Março de 1920

partiu para o Brasil: aqui, com Jaime Cortesão, fundou

a editora Anuário do Brasil, onde deu a conhecer

vários autores portugueses. Regressou a Portugal em

1937: no ano seguinte fundou a Ocidente, que se

manteve até 1973, e quatro anos depois, em 1942,

lançou ainda a Revista Portugal – ambas reuniram

colaboração literária a artística de excelência.

Figura 1 Figura 2
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pachorra de explicar o motivo do título, riam-se incrédula
e desdenhosamente. 

E ¿ quien podrá desengañar la ignoráncia y la insolén-
cia?

disse, com acerto, Lope de Veja.
Pois eles não haviam de saber todas as significações da

palavra Silva! É raro um português não parolar de tudo.
E em vez de encolhidamente farejarem um dicionário-

zinho saíam as ratas sábias, prenhes de filáucia, a chas-
quear da Silva.

Mal íamos se fossemos citar, a esses petulantes, passos
de autores clássicos para justificar o nome que escolhemos
para a revista.

Eles apenas lêem os cartazes das esquinas e as folhi -
nhas dos calendários. Não queremos apontar-lhes tam-
bém o que dizem os dicionários de Fr. Domingos Vieira,
Morais, Aulete, Cândido de Figueiredo e até o de João de
Deus. É comida demasiado fina.

Mas não podemos furtar-nos a indicar-lhes dois dicioná-
rios do Povo que (sem reclamo) apenas custam uns 3 tos -
tões, cada um. 

O n.º 3 desses dicionários do Povo é o dicionário da língua
portuguesa; diz ele: 

Silva… miscelânea literária. Já dá ideia. O dicionário por-
tuguês-francês da mesma colecção diz:

Silva… Collection de traités sur divers sujets (cautela:
sujets quer dizer assuntos).

Ora aí estão dois modestos dicionáriozinhos que dão a
entender o que será Nova Silva!

Se em vez de Silva – fosse, por exemplo, Magazine todos
fingiam perceber…”7. 

PROGRAMA POLÍTICO E PÚBLICO-ALVO
Daniel Pires, no seu importante Dicionário da Imprensa
Periódica Literária Portuguesa do Século XX (1900-1940), no
verbete que dedica à Nova Silva, defende que a publicação
reflectia “influências de carácter libertário, publicando tex-
tos de doutrinadores anarquistas”, manifestando-se
“ostensivamente contra o militarismo, como se depreende
de uma caricatura de Cristiano de Carvalho, por exem-
plo”, publicada no n.º 5. Acrescenta ainda que “incide par-
ticularmente a sua atenção na divulgação dos princípios
da «Escola Livre», com um ensino integral e abrangente.
Pugna pela revolução, pelo fim da exclusão social, de que
o poema «A Canalha» de Gomes Leal é paradigma”8. Mas
julgamos que podemos aprofundar um pouco mais o pro-
grama político desta revista e o propósito da sua criação
em 1907.

Desde logo, importa esclarecer que o libertarismo ou
libertarianismo da Nova Silva não se filia no liberalismo
clássico, muito menos no anarcocapitalismo ou no minar-
quismo. Trata-se, antes, dum libertarismo anarquista,
assente na oposição a qualquer tipo de ordem hierárquica
que não seja livremente aceite; daí advogar a eliminação total
de todas as formas de governo compulsório. Aliás, este

libertarismo anarquista é logo detectável na nota de aber-
tura da Nova Silva, que pretende funcionar como uma
espécie de editorial ou programa político da revista:

“LIBERTAS
Sem servilismos de programas, de escolas, de dogmas

– absolutamente livres de preconceitos – obedeceremos
tão-somente aos impulsos da razão incoercível e indoma-
da.

Libertas!
Na luta das paixões, que convulsionam a Humanidade,

será essa palavra fecunda o estímulo da nossa actividade,
a directriz do nosso esforço.

Libertas!
Sim, liberdade e com ela, o supremo Bem, a suprema

Justiça.”9

Duma assentada, temos aqui os três pressupostos
estruturantes do anarquismo: a exaltação do indivíduo, a
defesa intransigente da liberdade e a quase divinização
da justiça, o “supremo Bem”, na esteira do espírito doutri-
nário de Proudhon (1809-1865).

Dentro deste anarquismo da Nova Silva é possível vislum-
brar ainda, embora todas vinculadas pelos seus ideais-base,
diferentes declinações ou variantes anarquistas. Atente-se
nos “textos de doutrinadores anarquistas” referidos por
Daniel Pires, que julgamos tratar-se dos 5 textos publicados
na secção “Vulgarização Doutrinária”, de Heliodoro Salgado
(1861-1906), Sebastien Faure (1858-1942), Piotr Kropotkine
(1842-1921), Antero de Quental (1842-1891) e Victor Hugo
(1802-1885). Enquanto Heliodoro Salgado, por exemplo,
remete, em “Catecismo Liberal”, para um anarquismo indi-
vidualista, alicerçado no “respeito absoluto da dignidade
individual, pelo reconhecimento da integral individualidade
moral, intelectual e física de todos e de cada um”10, do ponto
de vista político, já Kropotkine (escritor russo, um dos prin-
cipais pensadores políticos do anarquismo, fundador da ver-
tente anarco-comunista), em “Palavras de um rebelde”,
advoga um anarquismo colectivista, ao defender a “revolu-
ção social” contra “as infâmias e todos os privilégios”11. 

Acrescentaria, portanto, que, mais do que reflectir
“influências de carácter libertário”, a Nova Silva assume-se
plenamente como uma revista de doutrinação libertária.
Tal programa pode ainda ser corroborado nos principais
textos teóricos então publicados: “O homem livre e o
homem legal”, e “O despotismo na família”, de Leonardo
Coimbra12, e “A liberdade e o calendário” e “O exterior da
igreja”, de Álvaro Pinto13. Ou mesmo no protesto de
Leonardo Coimbra contra a condução de um processo
então muito mediático, em Espanha, lavrado no artigo
“Por Ferrer e Nakens”14.

A par deste libertarismo anarquista, temos uma forte
tendência anticlerical veiculada por alguns dos principais
colaboradores da Nova Silva – tendência aliás dominante
no escol estudantil da época. É o caso, por exemplo, de
Álvaro Pinto, que no texto já citado - “O exterior da igre-
ja”, com desenho expressivo de Virgilio Ferreira -, desfere
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CLÁUDIO BASTO: professor, etnógrafo e

filólogo, nasceu em Viana do Castelo, a 23 de Agosto de

1886, e morreu em Carcavelos, a 2 de Maio de 1945. Fez

o curso médico-cirúrgico no Porto, concluído em 1911,

com tese defendida e publicada no ano seguinte, Alma

Doente. A Génese da Psicastenia. Mas

não se dedicou à medicina, enveredando

pela actividade docente, nas disciplinas

de ciências e letras: no liceu de Viana, na

Escola de Ensino Normal, na Escola

Primária Superior João Rocha, e na

Escola Industrial de Faria Guimarães, no

Porto. A par da Nova Silva, CB foi ainda

fundador ou cofundador de outras

revistas, como Límia, Lusa e Portucale, entre outras.

Como etnólogo e filólogo são de destacar os trabalhos

que publicou na Revista Lusitana, os verbetes que

escreveu para a Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, e

os artigos sobre língua portuguesa que reuniu nas

revistas acima citadas: ocupou-se de assuntos novos e

foi autor de um dos primeiros trabalhos de geografia

linguística editados em Portugal. Tem ainda obra de

cronista, ficcionista e poeta.

Figura 3

Figura 5

Figura 4
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um violento ataque à “grandiosa hipocrisia” e à “imensa
libertinagem que a igreja exterioriza e mostra”, isto é, aos
seus símbolos e imagens. Esta reverência ao exterior signi-
ficaria, para Álvaro Pinto, “o mais extraordinário sintoma
da mais vergonhosa subserviência”. E acrescenta: “Saudar
uma imagem, saudar uma cruz, saudar um cortejo, por-
que algum selvagem assim o quer, assim o manda, assim o
impõe, excede infinitamente a intransigência das doutri-
nas e o dogmatismo das convenções religiosas. A igreja
exterior é o supremo arbítrio que cumpre aniquilar de
vez” (sublinhado nosso). 

Nesta linha de pensamento, o clero é a “seita” que tenta
iludir o “homem com a sua natural tendência para a luz”.
Consequentemente, “o elemento clerical é na sociedade a
fidedigna representação de suas descendências inferiores.
Acorrentado ao pelourinho duma fé estatuída há milhares
de anos, tem-se negado, em minoria por convicções, em
maioria por interesses, à influência da evolução. O clero
actual é o clero de todos os tempos. (…) A pretexto de ado-
rações e consagrações come e bebe missas. A pretexto de
remissões usa e abusa dum dos mais degradantes focos de
imoralidade a que chamam confessionários. A pretexto de
outras várias consagrações organiza préstitos, Te-deuns, res-
ponsos, ladainhas, e mil sabujices idênticas. Em todas elas o
espírito clerical é o mesmo – o espírito matreiro do lobo
entre o rebanho, o espírito endurecido do carrasco espo-
liando a vítima”. À fé acima referida, Álvaro Pinto contra-
põe a fé na “verdade suprema e eterna”, no “racionalismo”,
no “amplo seio da vida”, na “luminosidade do espírito”. 

Depois da destruição do “negro clericalismo”, da “igre-
ja exterior”, seguir-se-ia a construção duma “organização
nova”, alicerçada na “ideia”, conceito que na altura estava
associado à doutrina anarquista. Nos escombros daquela,
edificar-se-ia “o casebre do pobre”. As pedrarias, o ouro, e
as alfaias do clero iriam “mitigar a fome dos desgraçados.
As suas sedas transformar-se-ão no puro linho que cubra
a miséria e a desventura. As suas imagens e os seus símbo-
los irão produzir nos meigos lares da resignação o fogo
vivo que acalente os corpos e incendeie as almas”. Até os
próprios “ornamentos clericais” tornar-se-ão humanos,
“abaterão os seus intuitos perversos e apoiarão com entu-
siasmo a causa da Revolução”.  

A que público-alvo se dirigia a Nova Silva? Estamos em
crer que ela tinha como principais destinatários os estu-
dantes do Porto, a academia portuense, incluindo mesmo
os do liceu. Desde logo porque se publicou nesta cidade;
depois porque os seus directores e principais colaborado-
res estudavam nesta altura no Porto: Leonardo Coimbra
na Academia Politécnica; Jaime Cortesão frequentava a
Escola Médico-Cirúrgica – ambos tinham passado primei-
ro por Coimbra; Cláudio Basto estudava na mesma escola
de Cortesão; Álvaro Pinto, depois de fazer o curso dos
liceus em Bragança, esteve também na Academia
Politécnica e na Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Logo,
era perfeitamente natural que quisessem partilhar as suas

ideias políticas, filosóficas e literárias com os seus colegas
de escola; acresce que Jaime Cortesão, Leonardo Coimbra
e Álvaro Pinto estavam também por dentro da boémia
literária que animava a cidade do Porto, e que era uma
potencial devoradora da sua Nova Silva; finalmente, criar
nesta altura uma revista literária anarquista, ou de doutri-
nação libertária, era uma tentação para uma elite estudan-
til. Como já se disse, em 1907 o anarquismo, representan-
do sobretudo um ideal filosófico (o seu papel activo nos
sindicatos, já com características revolucionárias domi-
nantes, na linha do sindicalismo francês, só emerge a par-
tir de 1909), influenciava claramente uma parte importan-
te da intelligentsia estudantil. 

Sabemos ainda, através de alguns testemunhos da
época, citados por Alfredo Ribeiro dos Santos, na sua obra
A Renascença Portuguesa. Um Movimento Cultural Portuense,
que “o grupo da Nova Silva impressionou uma camada
nova, então de alunos do Liceu” (o que corrobora o que
acima dissemos), e que se chegou mesmo a criar, não uma
Escola Livre15, como anunciou a revista, mas um outro
grupo, Os Amigos do A. B. C., “transposição portuguesa de
análogo grupo que aparece nos Miseráveis de Victor Hugo,
originado no calembourg: “Les amis de l’Abaissé” (l’abaissé
era, claro, o povo). Tinha esse grupo a sua sede lá para os
altos da Rua da Fábrica e ali se tratava de iniciar operários
no conhecimento das primeiras letras e de lhes formar o
cérebro na doutrina anarquista”16. Ribeiro dos Santos
acrescenta ainda que “todos colaboram com grande interes-
se nesse clube político, «que se propunha realizar uma fra-
terna acção cultural junto das camadas populares». Jaime
Cortesão, um dos principais obreiros, recordou muito anos
depois esta sua experiência de pedagogia activa”17.

COLABORAÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA
No que toca à colaboração literária, era assegurada desde
logo pelos próprios directores da revista, Leonardo
Coimbra, Jaime Cortesão, Álvaro Pinto e Cláudio Basto.
Estes foram sem dúvida os principais colaboradores literá-
rios da Nova Silva. Da pena de Leonardo Coimbra saíram,
como vimos, alguns dos mais importantes textos teóricos
de vulgarização do anarquismo: reflectiu sobre a
Liberdade, a docência e o despotismo na família. A sua
colaboração compreendeu ainda matéria pedagógica18 e
breves recensões literárias, na secção “Bibliografia”. Jaime
Cortesão teve uma actividade transbordante, privilegian-
do a poesia, com “Meu irmão Rouxinol!”19, uma poesia
com sugestões panteístas, “Boa vizinha”20, “Canção da
Carne”21, os sonetos “A Fonte” e “A Borboleta”22 e “Olhos
nos Olhos”23, no domínio do lirismo amoroso. Álvaro
Pinto ocupou-se igualmente da vulgarização doutrinária:
além dos textos acima citados merece destaque o artigo
“Palinjenésia social”24. Outra das suas preocupações foi a
questão do ensino universitário, patente nos textos “A
escola Livre”25 e “Traidores e cobardes”26. Deu ainda
pequeno contributo nas recensões literárias. Cláudio
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JAIME CORTESÃO: médico, político,

escritor e historiador, nasceu em Ançã, Cantanhede, a

29 de Abril de 1884, e morreu em Lisboa, a 14 de

Agosto de 1960. Formou-se em Medicina, na

Universidade de Coimbra, em 1909, depois ter passado

pelas escolas do Porto, Coimbra e

Lisboa. Além da Nova Silva, esteve na

fundação da revista A Águia, em 1910,

com Teixeira de Pascoaes, e em 1912

participou no movimento da

“Renascença Portuguesa”. Foi professor

no Porto, entre 1911 e 1915. Em 1919 foi

nomeado director da Biblioteca Nacional

de Portugal. Em 1921 fundou com outros intelectuais a

revista Seara Nova, abandonando a RP. Esteve exiliado

em França (1927-1940), por ter estado envolvido numa

tentativa de derrube da ditadura militar; partiu depois

para o Brasil, onde se dedicou ao ensino universitário:

data desta altura a sua especialização em história dos

descobrimentos portugueses e da formação territorial

do Brasil, com obra publicada. Regressou a Portugal

em 1957,

envolvendo-se na campanha de Humberto Delgado: foi

preso com António Sérgio e outros em 1958, ano em

que veio a ser eleito presidente da Sociedade

Portuguesa de Escritores. Tem vasta obra literária e

historiográfica publicada. A título póstumo recebeu

várias condecorações oficiais.

Figura 6

Figura 8

Figura 7
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Basto também deixou a sua marca no anti-clericalismo da
Nova Silva, com “O umbigo dos pais primitivos”27, aju-
dando ainda na secção “Vária”.

Depois dos directores, que deixaram a colaboração
mais relevante, importa salientar a colaboração póstuma
de Eduardo Coimbra, com soneto inédito, e António
Rodrigues, também com um poema inédito; e ainda de
António Ribeiro Seixas, cunhado de Leonardo Coimbra e
aluno da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, com poesias
de sentido social; Campos Lima (1877-1956), “jornalista,
orador e activo obreiro de iniciativas de natureza
social”28, igualmente com poemas de sentido social;
Daniel Ferreira da Silva, também com poemas; Januário
Leite (1865-1930), com um artigo bastante crítico da
Universidade de Coimbra29; Aristides Gomez, que dis-
sertou sobre o “Espiritismo”30; e Gomes Leal (1848-1921),
com a composição poética “A Canalha”31.

Não menos notável foi a colaboração artística da Nova
Silva, que se subintitulava de revista ilustrada. Jaime
Cortesão iniciou nesta revista a expressão do seu talento
como ilustrador e desenhador, com retratos de António
José de Almeida (figura 1) e de João Chagas (figura 2), nas
capas dos dois primeiros números, e de Camilo (N.º 3),
Campos Lima e Antero (N.º 4), Gomes Leal e Victor Hugo
(N.º 5). Mas foi Virgilio Ferreira, estudante de Medicina,
quem ilustrou profusamente a Nova Silva com grande ori-
ginalidade, plasmada nas secções “Tipos das Ruas” (série
que chegou a ser usada para fechar as duas primeiras edi-
ções (figuras 3 e 4), “Tipos dos Cafés” e “Instantâneos”.
Nesta, temos caricaturas de Ribeiro Seixas, Jaime Cortesão
(figura 5) e António Coimbra. Ilustrou vários textos, usan-
do o cartoon político nas páginas centrais, de que são exem-
plo os desenhos “A Ordem” (N.º 1 | figura 6) e “O Carnaval
no Porto” (N.º 2 | figura 7), bem como em algumas das últi-
mas páginas. O seu traço revela claramente a influência de
Rafael Bordalo Pinheiro, inscrevendo-se na tradição da
velha sátira política de Oitocentos, que conhece nestes
anos “um novo impulso criativo”32 pelo lápis dos conti-
nuadores do mestre, como Silva Monteiro, Francisco
Valença, Alonso (Santos Silva), Jorge Colaço, Manuel
Monterroso, entre outros, e a que podemos acrescentar
agora o de Virgilio Ferreira. Quase nos antípodas, no gra-
fismo e no tipo de humor, está Cristiano de Carvalho
(1874-1940), outro dos colaboradores artísticos desta revis-
ta académica. Com um traço que deixa antever um registo
neo-realista, ilustrou a capa dos 3 últimos números da
Nova Silva, abordando temas sociais, em “Novos Tempos”
(N.º 3 | figura 8), e políticos, “O Caso Ferrer” (figura 9) e
“Militarismo Profissional (a propósito do caso H. Cristo” |
figura 10) (N.º 4 e 5, respectivamente). Foi, sem dúvida,
“um desenhador humorista de forte cunho crítico”, que
usou a sua arte como uma “arma de denúncia da injustiça
social”33, que ia ao encontro da sua postura anarco-sindi-
calista. Por fim, temos José de Meira, com um estilo próxi-
mo do modernismo. Ilustrou algumas anedotas, fazendo

um bom contraste entre o preto e o branco, com um grafis-
mo mais apurado, e publicou numa das páginas centrais
do primeiro número “Au Salon Modele” (figura 11), um car-
toon que visava abertamente o quotidiano, o “impessoal”,
como defendiam os modernistas, num registo irónico, que
a crítica dos costumes sociais e a ridicularização dos hábi-
tos das classes médias começava a impor34. 

Depois da experiência da Nova Silva, muitos destes
jovens, como Jaime Cortesão, Leonardo Coimbra, Álvaro
Pinto, Januário Leite, Cristiano de Carvalho, entre outros, a
que se juntará Teixeira de Pascoaes, vão participar na cria-
ção de uma das revistas culturais mais importantes da pri-
meira metade do século XX, A Águia (1910-1932), que será a
porta-voz do movimento da Renascença Portuguesa. Pelo
que não surpreende, quando folheamos esta revista ilustra-
da de literatura e crítica (do subtítulo), que encontremos lá lai-
vos do anarquismo e do humanismo da Nova Silva, desig-
nadamente nos números especiais que A Águia vai dedicar
a Tolstoi e a Victor Hugo. Mas isto já é outra história…

BREVES CONCLUSÕES
A Nova Silva é uma revista libertária anarquista, de divul-
gação doutrinária, reunindo nas suas páginas diferentes
declinações teóricas do anarquismo (individualismo ver-
sus colectivismo). Tem uma acentuada componente anti-
clerical, com grande recepção no meio universitário da
época. Foi publicada no Porto, no início de 1907, durante
o Governo de João Franco, e era sobretudo dirigida aos
estudantes, nomeadamente aos da academia portuense:
daí a importância que deu aos pressupostos da “Escola
Livre”, com um ensino integral e abrangente. Sem surpre-
sa, criticou fortemente o Governo na crise académica de
1907, em Coimbra, defendendo uma renovação total do
ensino, por contraste com o conservadorismo pedagógico
reinante. Contou com colaboração literária e artística de
relevo, de que destacamos, nos escritos, Leonardo
Coimbra, Jaime Cortesão, Cláudio Basto e Álvaro Pinto, e,
nas ilustrações, Virgílio Ferreira, Cristiano de Carvalho e
Jaime Cortesão, de referência obrigatória. A Nova Silva
funcionou, portanto, como uma espécie de laboratório de
ideias políticas, neste caso no campo do libertarismo anar-
quista, onde aqueles jovens escritores puderam apresen-
tar as suas teses, discutir os seus pontos de vista, polemi-
zar, assumindo-se também como um trampolim para
outros voos literários e ideológicos. De alguma forma, a
Nova Silva preparou o caminho para o aparecimento de
uma das revistas literárias mais relevantes publicadas em
Portugal na primeira metade do século XX, a revista A
Águia, órgão do movimento da Renascença Portuguesa.

Lisboa, 19 de Abril de 2013.

* Coordenador da Hemeroteca Municipal de Lisboa.
Historiador e Investigador do Centro de Investigação
Media e Jornalismo e do Instituto de História
Contemporânea da FCSH da UNL.
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CRISTIANO DE CARVALHO:
desenhador humorista e caricaturista, nasceu no Porto,

a 22 de Dezembro de 1874, e morreu em Matosinhos, a

21 de Novembro de 1940. Na sequência da malograda

revolta do 31 de Janeiro de 1891, refugiou-se em Paris.

Aqui, frequentou os cursos artísticos de

B. Constant e P. Laurens, passou pela

Sorbonne, conviveu com a vanguarda

local e com artistas portugueses (A.

Carneiro, os irmãos Teixeira Lopes, etc.)

e ilustrou vários jornais da capital

francesa. Amnistiado, regressou a

Portugal, iniciando então uma vasta

colaboração artística em jornais, revistas

e folhas humorísticas republicanas e anarquistas: Nova

Silva, A Bomba, A Águia, Montanha, A Vida, Voz

Pública, Batalha, Primeiro de Janeiro, Comércio do

Porto, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, entre

outros. Começou como um desenhador classizante

mas depressa a sua obra gráfica assumiu um estilo

mais modernista, com um forte cunho crítico e

inconformista. Há quem veja em Cristiano de Carvalho

um “precursor de uma temática neorrealista na arte

portuguesa”.

VIRGÍLIO FERREIRA: médico e

caricaturista, nasceu no Porto, a 22 de Maio de 1894, e

morreu na mesma cidade, a 18 de Abril de 1913.

Frequentou a Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde

terminou o curso de Medicina em 1910. Conviveu com a

juventude intelectual portuense da época, especialmente

com Cristiano de Carvalho, Manuel Laranjeira e Jaime

Cortesão. Revelou-se um bom caricaturista, tendo

colaborado em muitos jornais e revistas, muitas deles

com uma forte componente política e social: a par da

Nova Silva, publicou desenhos seus na Alma

Portuguesa, O Porto Carnavalesco, Livres, O Tripeiro, A

Vida, O Badalo, Ilustração Popular, O Riso, Luz, Límia, A

Águia, A Bomba, e noutros periódicos.

JOSÉ DE MEIRA: desenhador e caricaturista,

nasceu em Guimarães, em 1887, e morreu em 1911,

quando frequentava o terceiro ano do curso de Medicina,

na Universidade de Coimbra. No desenho humorístico,

evidenciou- se como “caricaturista espirituoso e perfeito,

na justeza da observação e na maleabilidade do traço”.

Deixou uma interessante galeria de figuras do seu tempo

nas revistas ilustradas e em jornais da época,

principalmente na Nova Silva, e na Farsa (1909-1910).

Figura 9 Figura 11
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Para começar, já viram como num espaço muito
curto de tempo mudou o próprio conceito de
‘notícia’? Como os fait-divers que antes
ocupavam tímidas colunas no fim dos cadernos

agora já têm espaço nas primeiras páginas? Como as
historietas ‘engraçadas’ que rematavam os telejornais
conquistaram terreno e marcam todos os alinhamentos?
Falo dos encontros românticos do Ronaldo ou do cão
perneta que faz surf. Terão estas ‘estórias’ dignidade
para serem ‘notícia’? Nós vamos dizendo que não… mas
viramos a página, com um encolher de ombros.

Essas nem são as piores ‘notícias’, garantimos à nossa
voz inconformada. Verdadeiramente grave é termos
deixado que outros escolham por nós o que é notícia,
que tenhamos permitido que agências de comunicação e
assessores políticos ditem a agenda das redacções. Basta
folhear os principais jornais, ver e ouvir os noticiários
das rádios e televisões para percebermos que mais de
metade das ‘notícias’ são, mais vírgula menos vírgula,
todas iguais. Nós até já ‘reportamos’ o que se passa em
‘conferências de imprensa’ sem direito a perguntas…
Deveríamos aceitar esta situação? Nós vamos dizendo
que não… mas viramos a página, com um encolher de
ombros.

Até porque, pensamos, ainda mais assustador é
verificar que até algumas ‘notícias’ exclusivas foram,
demasiadas vezes, também elas ditadas por interesses
que pouco ou nada têm que ver com o interesse
jornalístico. Falo das ‘investigações’ baseadas apenas em
fontes anónimas, ou numa única fonte - algo que vai
completamente contra tudo o que aprendemos nos
manuais de jornalismo mas que, nos últimos anos,
enxameiam até as páginas dos jornais ditos ‘de
referência’. Deveriam os editores e directores, bem como
os conselhos de redacção, fechar os olhos a esta
realidade? Nós vamos dizendo que não… mas viramos a
página, com um encolher de ombros.

É preciso ter em conta que há cada vez menos
jornalistas nas redacções, que houve centenas de
despedimentos na última década, que as edições se
fazem com cada vez menos meios. É verdade. Mas será
essa uma justificação aceitável para fazermos menos

bem o nosso trabalho? Senão vejamos: pagar uma
viagem, ainda que de metro, para ir entrevistar alguém
quando se pode telefonar? Telefonar quando a ‘figura
pública’ já escreveu o que pensa no facebook? Largar o
facebook e andar na rua, a sentir o mundo real? Para
quê? Não vai tudo dar ao mesmo? Nós sabemos que
não… mas vamos encolhendo os ombros.

Além disso, a verificação e confirmação das
informações está a cair em desuso, na era da Internet.
Não há tempo para ouvir tudo e todos! Avança-se com a
‘notícia’ e depois, se for preciso, faz-se uma
‘actualização’. O que aconteceu à máxima “é melhor
estar certo do que ser o primeiro a estar errado”? Deixou
de fazer sentido? Nós sabemos que não… mas
continuamos a encolher os ombros.

E assim vamos destruindo aquele que é o verdadeiro
capital do jornalismo: a credibilidade. Quando
aceitamos meter numa mesma edição (no mesmo saco,
portanto) notícias e fait-divers, entrevistas e fretes, publi-
reportagens mascaradas e investigações encomendadas,
estamos a misturar o imisturável - como se fosse possível
diluir azeite em água. Mas o azeite, substância opaca,
densa e que tudo suja, é facilmente detectada na água
transparente e límpida, que tudo revela. Os cidadãos
não são tolos e também avistam as gotas gordurosas
boiando. E são cada vez mais aqueles que vão dizendo:
dessa água não bebo, obrigado.

Não nos iludamos: o que está a divorciar os cidadãos
dos meios de comunicação tradicionais não é a crise mas
esta crise de valores, este espezinhar diário e constante
do nosso código deontológico. Somos nós que estamos a
fazer mal o nosso trabalho, que vamos falhando
diariamente na missão de informar (e de investigar, de
expor, de revelar), que estamos a trair a herança que nos
foi deixada pela geração que nos libertou da censura.

Sei que sou apenas uma gota de água. Mas sei
também que muitas gotas podem formar um mar
imenso, de vagas bravas. É hora de dizer basta. Um
jornalista é - deve ser - um ser inconformado. Não é
admissível que, em tempos tão decisivos para o nosso
futuro, haja um só de nós que volte a encolher os
ombros.

A verdadeira crise

Não tenho boas notícias. Não inventei um novo modelo de
negócio para salvar os jornais da bancarrota, nem sei como vamos
(ou se vamos…) ultrapassar esta crise. O que tenho para partilhar
convosco são apenas as minhas inquietações sobre uma outra
crise: a dos valores que jurámos honrar no exercício desta
profissão.

PATRÍCIA
FONSECA

CRÓNICA

JJ
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VIAGENS NACIONAIS

CIRCUITOS TEMÁTICOS
EXPOSIÇÃO DE JOANA VASCONCELOS
NO PALÁCIO DA AJUDA
19 a 20 julho
Partidas: Viana | Braga | Porto | Aveiro
Desde: €142

ESPECIAL CERVEIRA
21 a 26 julho
Partidas: Bragança | Vila Real
Porto | Braga
Desde: €373

ROTAS ESPECIAIS
PELOS TRILHOS DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
21 a 27 julho
Partidas: Setúbal | Almada | Lisboa
Santarém | Coimbra
Desde: €879

FESTAS E ROMARIAS
MERCADO MEDIEVAL
ÓBIDOS E ALJUBARROTA
25 a 27 julho
Partidas: Viana | Braga | Porto | Aveiro
Desde: €216

MERCADO MEDIEVAL
SANTA MARIA DA FEIRA
02 a 04 agosto
Partidas: Beja | Évora
Almada | Lisboa | Leiria
Desde: €168

PASSEIOS DE 1 DIA
CRUZEIRO NOITE TROPICA
NO TEJO
02 agosto
Partidas: Évora | Setúbal | Almada |Lisboa
Desde: €86

ROTA DOS GOLFINHOS NO SADO
03 agosto
Partidas: Aveiro | Coimbra
Desde: €69

RUAS FLORIDAS NO REDONDO
03 agosto
Partidas: Lisboa | Setúbal | Évora
Desde: €40
10 agosto
Partidas: Coimbra | Leiria | Santarém
Desde: €45

VIAGENS INTERNACIONAIS

ESPANHA - CIRCUITOS
ASTÚRIAS
02 a 07 de setembro
Partidas: Coimbra | Viseu | Guarda
Desde: €505

LA RIOJA – A CULTURA DO VINHO
09 a  14 de setembro
Partidas: Leiria | Aveiro | Porto
Vila Real | Bragança 
Desde: €475

CAMINHOS GALEGOS
08 a  12 de outubro
Partidas: Castelo Branco | Covilhã
Vila Real | Guimarães
Desde: €380

BARCELONA | ANDORRA | BILBAO
14 a 21 de outubro
Partidas: Lisboa | Porto
Desde: €1005

ESPANHA -  MUSEUS
MADRID
14 a 18 de agosto
Partidas: Viana do Castelo | Braga
Santo Tirso | Paços de Ferreira | Viseu
Desde: €440

BILBAO
05 a 08 de setembro
Partidas: Lisboa | Porto
Desde: €650

BARCELONA
02 a 06 de outubro
Partidas: Lisboa | Porto | Faro
Desde: €620

CIRCUITOS EUROPEUS

CÁTAROS
03 a 10 de agosto
Partidas: Porto | Lisboa
Desde: €845

LAGOS ITALIANOS
10 a 16 de agosto
Partidas: Porto | Lisboa
Desde: €1235

VALE DO MOSELA E VALE DO RENO
16 a 22 de agosto
Partidas: Porto | Lisboa
Desde: €1095

INGLATERRA E PAÍS DE GALES
02 a 08 de setembro
Partidas: Porto | Lisboa
Desde: €1175

CHAMPANHE E BORGONHA
VINHO E MONUMENTALIDADE 
12 a 19 de outubro
Partidas: Porto | Lisboa
Desde: €1195

ÁSIA
PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA
ANO DE FÉ
10 a 17 de setembro
Partidas: Lisboa
Desde: €1490

TURQUIA ESPECIAL
21 a 28 de setembro
Partidas: Lisboa
Desde: €699

AMÉRICAS
CANADÁ E EUA
04 a 17 de outubro
Partidas: Lisboa
Desde: €3065
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HÁ UM BANCO 
QUE ESTÁ A AJUDAR
O PAÍS A DAR A VOLTA.

A CAIXA. COM CERTEZA.

Nunca teve aquela sensação de que o seu mundo estava a mudar?
Talvez nunca tanto como agora. É precisamente nestas alturas 
que é importante saber que há um banco que o apoia nos seus  
projetos e investe no seu país.

SOMOS UMA FORÇA COM MAIS 
DE 4 MILHÕES DE CLIENTES.
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