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DN Jovem
Uma existência entre o Papel e a Net
Nascido a 24 de Maio de 1983, o DN Jovem foi, por mais de duas
décadas, uma rampa de lançamento para jornalistas, escritores,
fotógrafos e ilustradores emergentes. Sofrendo um duro revés com a
transição para a Internet, em Junho de 1996, teve a sua última edição
neste suporte a 16 de Março de 2007. Se fosse vivo, celebrava este ano
um quarto de século.

HERDEIRO do Juvenil, suplemento do Diário de
Lisboa que acabou em 1973 por pressão de Marcello
Caetano, o DN Jovem surgiu uma década depois no
Diário de Notícias por iniciativa de Mário Mesquita, então
director do jornal, que procurava assim cativar o público
dos 18 aos 24 anos – faixa em que o periódico tinha baixa
aceitação – e criar “bons leitores de jornais e de literatura”1,
como explicou Manuel Dias, que integrou a equipa coor-
denadora do caderno desde o primeiro momento, coadju-
vado por Silva Pires, Antónia de Sousa, Maria Guiomar
Lima e Isabel Stilwell.

A intenção inicial era criar um suplemento de vocação
jornalística para jovens, mas, segundo Manuel Dias, “o
entusiasmo da rapaziada foi tal que a sua colaboração acabou por
tomar conta do espaço”2, ficando o jornalismo substituído
por poemas, narrativas, fotos e desenhos.

O número de colaboradores, entre os 12 e os 25 anos,
foi crescendo exponencialmente até 1985 e, salvo os curtos
períodos em que saiu aos domingos ou às quintas, o DN
Jovem fixou-se nas terças-feiras, sendo publicado regular-
mente com oito páginas a partir de Novembro de 1992.

Em 1986 e 1987 fez edições especiais de prosa e texto
jornalístico, com júris que incluíram Almeida Faria,
Casimiro de Brito, Fernando J. B. Martinho, Fiama Hasse
Pais Brandão, João de Melo, Jorge Listopad, Lídia Jorge,
António Lobo Antunes, Manuel Frias Martins, Maria
Alberta Menéres, Mário de Carvalho, Miguel Serras
Pereira, Teolinda Gersão e Wanda Ramos. Dedicou tam-
bém, a 25 de Abril de 1995, uma edição completa a traba-

lhos que haviam sido visados pela Censura no antecessor
Juvenil.

Espaço de partilha e intervenção artística, o caderno
destacável promoveu tertúlias, recitais, conversas com
personalidades da cultura, participações em salões de
artes visuais, concursos e provas desportivas, viagens de
confraternização e uma antologia com 71 textos, editada
em 1990. Além deste volume, os colaboradores organiza-
ram-se com vista à publicação de outras obras colectivas,
tendo dado à estampa as colectâneas “Dez” (poesia, 1995)
e “Mosaico” (prosa, 1997).

BERÇO DE NOVOS TALENTOS
Pelas páginas do DN Jovem passaram nomes que, com o
tempo, conquistaram o seu lugar ao Sol nos mais diversos
sectores das artes. Da primeira “fornada” fizeram parte
autores como José Riço Direitinho ou José Eduardo
Agualusa, cujo primeiro romance foi apresentado à
Editorial Caminho por Manuel Dias. 

Com o passar dos anos, foram-se juntando à lista mui-
tos outros valores. É o caso de José Luís Peixoto, que ali
publicou alguns textos que viriam a integrar o volume de
poesia “A Criança em Ruínas”, bem como o primeiro capí-
tulo do livro “Morreste-me”, ou António Manuel Venda,
cuja primeira novela, “Os Abençoados Fiéis do Senhor S.
Romão”, e o primeiro livro de contos, “Quando o
Presidente da República Visitou Monchique por Mera
Curiosidade”, incluíram textos estreados no suplemento. 

Pelo DN Jovem passaram também fotógrafos como
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Texto Helena de Sousa Freitas Fotografias Luís Humberto Teixeira
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Primeira edição do suplemento, a 24 de Maio de 1983 Edição comemorativa do 10º aniversário

Tema “Cama” – uma nota de irreverência Última edição do caderno, a 28 de Maio de 1996
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José Frade, colaborador da JJ, Bruno Rascão ou Susana
Paiva (que assinava Maria Cerdeira), ilustradores e auto-
res de banda desenhada como Álvaro – que incluiu em
vários portfolios alguns dos cerca de 400 trabalhos publica-
dos no suplemento ao longo de uma década de colabora-
ção –, João Fazenda e Sergei, actualmente cartoonistas na
imprensa, ou o artista plástico Rui Toscano.

A selecção dos textos era assegurada por Manuel Dias,
habitualmente auxiliado por outros jornalistas, caso de
Isabel Almeida Santos (ela própria uma ex-colaboradora)
ou Catarina Carvalho, enquanto a selecção das ilustrações
estava a cargo de Fernando Ribeiro e João Galante e a de
fotografia entregue a José Soudo. Os trabalhos eram regu-
larmente irreverentes e ancorados na actualidade.

Quer por ter sido uma presença constante durante
quase toda a vida do DN Jovem, quer pelo entusiasmo
que depositou na elaboração de cada edição, Manuel Dias
tornou-se o rosto mais emblemático do suplemento, aca-
bando a identidade do DN Jovem por se confundir com a
sua. Manuel Dias “é o suplemento”3 – chegou a afirmar o
poeta e crítico literário Pedro Mexia, um “DNJota” que
acabou por integrar a equipa do Diário de Notícias.

Para Mexia – que, tal como o também poeta e jornalis-
ta José Mário Silva, o “gato fedorento” Ricardo Araújo
Pereira ou o colunista Pedro Lomba, esteve envolvido em
acesas polémicas no suplemento – o DN Jovem “foi o espa-

ANÁLISE DN Jovem

Tema “Timor” – a atenção à actualidade “Censurados do Juvenil” – recuperar o passado

“O DN Jovem foi o espaço intermédio
entre a gaveta e o livro.”
Pedro Mexia, ex-colaborador, poeta e
crítico literário 

“Houve pessoas que se afastaram,
porque recusaram o formato insípido
da Internet.”
Manuel Dias, antigo coordenador do
DN Jovem

Caricatura de

Manuel Dias por

Paulo Buchinho
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ço intermédio entre a gaveta e o livro”4, num tempo em que
não existiam blogs para os desconhecidos mostrarem o seu
trabalho e em que as editoras apostavam sobretudo em
nomes já consagrados.

UMA TRANSIÇÃO CONTROVERSA
O percurso do caderno viria, porém, a sofrer um sobres-
salto em meados de 1996, com a transição dos conteúdos
para a Internet. A 28 de Maio, mês de aniversário do
suplemento, saiu a última edição impressa e, a 18 de
Junho, foi para o ar a primeira versão online (antecedida
em dois dias pela publicação de uma página de resumo no
corpo do DN, figurino que se manteria daí em diante).

De todas as mudanças que o suplemento viveu, ne-
nhuma o terá marcado tão vivamente como esta. O argu-
mento das “exigências deste final de século”5 foi acolhido por
um coro de protestos. Na última edição do caderno
impresso, colaboradores e leitores acusaram explicitamen-
te a administração do Diário de Notícias pela morte dis-
creta mas anunciada do suplemento, que encerrava assim
um ciclo de 13 anos em que divulgara cerca de 15 mil tra-
balhos originais.

Entendida por diversos colaboradores como fruto de
uma lógica mercantilista, que via no caderno uma fonte
de prejuízo financeiro não compensado pelo prestígio cul-
tural, a medida levou ao afastamento de vários participan-
tes, alguns dos quais ainda enviavam os textos batidos à
máquina por não terem acesso a um computador.

Pedro Mexia escreveu, na altura, um texto fulminante,
segundo o qual acabar com o DN Jovem era um crime
contra a cultura, o jornalismo e a juventude. Terminava
assim: “Acabar com o DNJ é deixar-nos órfãos e exercer admi-
nistrativamente a ingratidão, a incultura e o economicismo pri-
mário. Deus queira que o crime não compense”.

De tal modo a sentença ditada ao suplemento foi marcan-
te que, quase dois anos depois, continuava viva na lembran-
ça. Comprova-o o facto de, em Fevereiro de 1998, ter sido
apontada como mau exemplo pelo ex-colaborador Luís
Graça durante a sua intervenção no 3º Congresso dos
Jornalistas Portugueses. Arremetendo contra a “alma das
Administrações, onde o lucro é reverenciado como o totem supremo,
a única divindade a respeitar”6, Luís Graça foi peremptório:
“Quando o DN Jovem passa à Internet e o suporte papel se limita a
uma tímida página no Diário de Notícias, está quase tudo dito”7.

Apesar de a mudança de suporte ter sido um duro
golpe para Manuel Dias, que esperou até ao último
momento por um recuo na decisão, o coordenador man-
teve-se no posto, procurando incentivar os colaboradores
que acompanharam a transição e saudando sempre aque-
les que, com o passar do tempo e o amenizar do choque,
regressaram ao suplemento.

“Houve pessoas que se afastaram, porque recusaram o forma-
to insípido da Internet. Mas as suas vantagens, quer de espaço,
quer de acessibilidade, não podem ser recusadas. A alergia ao
mundo virtual deve ser combatida”8, declarou Manuel Dias

em Agosto de 2000, recordando o momento que traçou
uma fronteira na existência do DN Jovem.

SINAIS DE DESINVESTIMENTO
Quando o suplemento ficou alojado em www.dn.pt/dnj, a
coordenação, que passou a integrar a ex-colaboradora
Sandra Augusto França, optou por dilatar o limite de
idade máximo dos participantes dos 25 para os 27 anos, na
intenção de manter o número de colaborações semanais. 

E, não obstante o arranque conturbado, o DN Jovem
digital foi crescendo em divulgação e número de visitan-
tes. De acordo com Sónia Duarte, colaboradora que
ingressou na equipa em Fevereiro de 2001, os acessos ao
DN Jovem na Net triplicaram entre 2001 e 2003, tendo-se
o acréscimo verificado também ao nível dos participantes
– o que ficaria a dever-se ao retorno facultado pelos coor-
denadores, que continuaram a apreciar cada trabalho
recebido “como se fosse o único da semana”9.

Seguindo as regras do caderno impresso, o site incluía
um espaço de resposta aos participantes onde as recusas
de publicação eram justificadas, acompanhadas de suges-
tões de melhoramento. “Há o cuidado de não se ser demasia-
do duro, para não anular o incentivo dos jovens, nem demasiado
permissivo, para que estes entendam onde estão a errar, corrijam
e evoluam”10, explicava Sandra Augusto França em 2003.

À data, a responsável acrescentou que o DN Jovem se
debatia com “falta de espaço físico e de meios”11 para se desen-
volver. Um aspecto que viria a reiterar cerca de um ano
depois, quando lamentou a “redução no número de horas”12

destinadas à execução do suplemento e o facto de este apenas
dispor de uma página impressa que não permitia sequer “a
publicação de um texto na íntegra” 13 excepto se fosse pequeno.

Uma análise aos editorais do resumo impresso (inicial-
mente a sair ao domingo e a partir de 31 de Março de 2001
ao sábado) mostram que a coordenação nunca encaixou
essa perda, tendo chegado a expor a sua posição de forma
clara. “O tema de hoje são as frustrações. A nossa é de não ter-
mos espaço para uma amostra mais significativa (…) os frag-
mentos aqui presentes dão uma fraca imagem do vigor dos tra-
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balhos seleccionados, o mesmo sucedendo na imagem com as
reproduções a preto e branco”, lê-se no editorial de 28 de
Dezembro de 1997.

O RECONHECIMENTO NACIONAL
A 24 de Maio de 1998, nos 15 anos do suplemento, a coor-
denação resolveu não deixar os créditos por mãos alheias
e aproveitou para avivar a memória aos mais esquecidos:
“Há gente que dá hoje aulas na Universidade e que começou aqui
a colaborar quando ainda andava no secundário; gente que está
a fazer carreira no jornalismo, nas letras, nas artes plásticas e
noutros sectores da vida cultural e que ensaiou nestas colunas os
primeiros passos da sua actividade criadora”.

Para celebrar o aniversário, regressaram por uma sema-
na ao DN Jovem ex-colaboradores como o padre José
Tolentino Mendonça, o professor Joaquim Cardoso Dias, o
arquitecto paisagista José Carlos Barros ou António Souto,
leitor de Língua e Cultura Portuguesa em Estrasburgo.

Cerca de dois anos mais tarde, o suplemento voltou a
interromper a lógica de intercalar um tema proposto com
um tema livre para divulgar talentos que ajudara a de-
sabrochar. Subordinada ao tema “Livros dos Nossos”, a
edição de 25 de Junho de 2000 abordou 18 casos de suces-
so, antecipando o nascimento da secção “Jota Mais”, que
surgiu na Internet a 4 de Julho seguinte.

A também designada “Galeria de Notáveis” reunia
“pessoas que, tendo algum dia colaborado no DNJ, alcançaram
pelos seus méritos um estatuto de notoriedade em diferentes
áreas, impondo-se à nossa admiração. É um atributo sem qual-
quer espírito de clube. São figuras que respeitamos e cujos per-
cursos propomos à atenção dos leitores. (…) Um dos objectivos

deste espaço é criar a possibilidade de uma rede de contactos
entre as figuras nele representadas e entre estas e o público”,
esclarecia o editorial de 2 de Julho, que antecedeu em dois
dias a chegada da nova secção ao meio virtual.

Entretanto, diversos valores revelados no DN Jovem
iam vendo o seu talento caucionado nos prémios da
Associação Portuguesa de Escritores ou em sucessivas edi-
ções de concurso Jovens Criadores, como sucedeu a José
Oliveira, Dóris Graça Dias, João Bento, Teresa Leonor
Vale, Ana Eduarda Santos, Rui Manuel Amaral, Rodrigo
Francisco, Sandra Augusto França, Nunes Jack ou José
Mário Silva, entre muitos outros. 

Não admira, portanto, que a 5 de Outubro de 2004 o
papel cultural do DN Jovem tenha sido reconhecido pelo
Presidente da República Jorge Sampaio, que atribuiu a
Ordem do Mérito no grau de Comendador a Manuel Dias
pelo seu desempenho à frente do suplemento.

O ex-coordenador declarou, então, estar “muito orgulho-
so mas não envaidecido”14 por ter o seu nome associado ao
DN Jovem: “Não reclamo paternidade, mas creio que a distin-
ção é justa para o suplemento, quer pela sua dinâmica, quer pelos
talentos que ajudou a lançar”15. A homenagem não ia para si
mas para “um projecto colectivo e para as pessoas que nele par-
ticiparam”16, sublinhou.

A modéstia de alguém que, como descreveu José Luís
Peixoto, “sempre foi um pouco subterrâneo”17 era evidente, mas
vários ex-colaboradores expressaram publicamente a sua
gratidão. “Manuel Dias foi uma pessoa que me ensinou muito,
sendo simultaneamente amigo, irmão e pai”18, declarou o poeta
Joaquim Cardoso Dias. José Mário Silva salientou que o
coordenador “fazia cada número como se fosse uma obra de
arte”19 e Pedro Mexia secundou-o, dizendo que o responsá-
vel “tratava os colaboradores como se fossem o Prémio Nobel”20. 

O DECLÍNIO FINAL
Quando Manuel Dias foi agraciado em Belém já não se
encontrava no Diário de Notícias, que tinha abandonado
a 30 de Abril de 2003 – quando faltava menos de um mês
para o DN Jovem apagar as 20 velas – deixando a coorde-
nação entregue a Sandra Augusto França e Sónia Duarte,
a primeira encarregue do suporte digital e a segunda da
página impressa.

Porém, e embora o responsável nos últimos anos esti-
vesse sobretudo dedicado à secção de fecho do jornal,
para a qual transitara, a existência, na equipa coordenado-
ra, de alguém pertencente aos quadros do DN mantinha a
ligação entre o suplemento e a direcção do órgão de
comunicação, algo que se desvaneceu com a saída de
Manuel Dias do Diário de Notícias.

Sandra França e Sónia Duarte não tinham um vínculo
estável com o jornal, as relações com as hierarquias nem
sempre foram fáceis e, progressivamente, o DN Jovem foi
perdendo vitalidade. Logo a 1 de Junho de 2004, a versão
online deixava de ter o editorial, que vinha desaparecendo
gradualmente e que acabou substituído por uma lista de

ANÁLISE DN Jovem

Página única do DNJ na revista 6ª
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nomes dos autores e títulos dos trabalhos, modelo que se
manteria nos dois anos seguintes.

Em quase uma década de presença na Internet – supor-
te flexível em que a mudança é uma constante – a imagem
do DN Jovem manteve-se praticamente inalterada, sendo
evidentes pelo menos duas lacunas: nunca existiu arquivo
das edições, embora fosse algo tão fácil de criar que qual-
quer espaço digital possuía um, e mesmo na era dos blogs
o suplemento nunca disponibilizou caixas de comentários
junto dos textos e imagens, para potenciar a interacção
com o público.

Por outro lado, o relançamento prometido aquando da
mudança da página impressa do corpo do jornal para a revis-
ta 6ª, a 13 de Janeiro de 2006, acabou por não se verificar.

Nuno Galopim, editor da nova revista do DN, assumi-
ra inicialmente que esta herdava o legado do DN Jovem,
“um dos mais importantes laboratórios de desenvolvimento de
novos talentos na escrita, ilustração e fotografia”21, e garantira
que a 6ª ia “reinventá-lo de forma gradual”22, mas a realida-
de não o confirmou.

E enquanto na Internet a rubrica “Isto é Contigo” dis-
ponibilizava as últimas respostas públicas aos trabalhos

recusados, apresentando-se vazia a partir de
meados de Janeiro, em papel o cenário não se afi-
gurava mais animador, apesar da conquista de
um espaço a cores. A 28 de Julho de 2006, a revis-
ta 6ª saiu pela primeira vez sem a página de sín-
tese, o que se viria a repetir em edições de Agosto
e Dezembro desse ano e de Janeiro de 2007.

A 9 de Fevereiro de 2007, o DN Jovem na 6ª
resumia-se a uma coluna encimada por uma nota
que alertava para remodelações em curso – pro-
messa mais uma vez gorada, na medida em que,
na semana seguinte, a página foi editada nos mol-
des usuais, cedendo um quarto do seu espaço à
publicidade, como sucedeu noutras 15 edições da
revista.

Voltando a falhar a 16 de Março, o DN Jovem
fez a sua última aparição impressa no dia 30
desse mês, estando, portanto, ausente do último
número da 6ª, que terminou a 6 de Abril de 2007,
por decisão da equipa que entretanto assumira a
direcção do DN.

Na Internet a derradeira actualização teve lugar a 16 de
Março de 2007. O último tema – que estivera previsto para
2 de Fevereiro mas foi sendo adiado devido à inconstân-
cia da publicação na revista – intitulava-se “Partidas”.
Como as coordenadoras haviam escrito nas linhas de de-
safio que geralmente acompanhavam os temas propostos,
há aquelas que alguém nos prega, de surpresa, e as que
representam um adeus. A morte do DN Jovem terá reflec-
tido ambas.

“Há gente que dá hoje aulas na
Universidade e que começou aqui a
colaborar quando ainda andava no
secundário; gente que está a fazer carreira
no jornalismo, nas letras, nas artes
plásticas e noutros sectores da vida
cultural.”
Editorial nos 15 anos do suplemento JJ
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