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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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A Lisgráfica imprime mais de 15 milhões de 
 exemplares por semana de revistas, jornais, 

listas telefónicas e boletins.
A Lisgráfica é a maior indústria gráfica da Península Ibérica. Apenas na área de publicações, é responsável pela 
impressão de mais de 100 títulos diferentes. O que significa dizer que todos os dias a maioria dos portugueses tem 
contacto com os nossos produtos.
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1.A Revolução de 25 de Abril de 1974, para além
do seu profundo significado histórico para o
nosso povo e o nosso país, revestiu-se de uma

importância muito especial para os jornalistas
portugueses. Poucas profissões como a nossa terão sido
tão poderosamente marcadas pela conquista das
liberdades e, particularmente, pelo fim da censura
fascista, com imediatas e posteriores repercussões nas
rotinas produtivas, nos enquadramentos organizacionais,
nas concepções sobre as funções do jornalismo e do seu
lugar na sociedade, na própria identidade profissional.

2. Foi por isso que, no quadro das comemorações
do 40º aniversário do derrubamento da
ditadura, nos pareceu adequado dedicar esta

edição especial da JJ à evocação do que era, no caso da
imprensa, o trabalho jornalístico sob a censura,
recorrendo à análise, descrição, revelação ou recordação
de situações e episódios ocorridos em alguns dos
principais títulos da imprensa diária, semanal e regional,
da autoria de jornalistas e investigadores que viveram
esses tempos e/ou os estudaram.

3. Na abordagem da censura algo e alguém tem
permanecido na penumbra: a própria censura,
na sua organização, funcionamento e evolução,

e quem eram, ou foram sendo, aqueles que a exerciam –
os censores. Abrimos esta edição com um texto sobre o
pessoal político da censura à imprensa que sintetiza o
muito valioso e pioneiro trabalho que, precisamente no
sentido de preencher essa lacuna, tem vindo a ser
desenvolvido nos últimos anos, com persistência e rigor,
pelo investigador Joaquim Cardoso Gomes. 

4. A censura não era uma realidade isolada, mas
sim um elemento indissociável, estrutural e
estruturante do regime e da sua essência

repressiva. Esta questão é fundamental para
percebermos a real e profunda importância da censura e
mesmo a verdadeira natureza do regime, os seus
mecanismos de auto sobrevivência e a sua própria longa
duração. 

E isto por duas razões convergentes:
-  ao interditar tudo o que desmentia e contrariava o

governo, e ao ocultar tudo o que contrariasse a
propaganda oficial, transformava as pretensas verdades
do regime na verdade única;

- simultaneamente, ao esconder da opinião pública as
outras formas de repressão que a ditadura exercia sobre
o povo, mantinha-o na ignorância de muito do que se
passava no seu próprio país.

A censura foi, em si própria, um instrumento de
repressão, mas foi também um instrumento de
encobrimento de todas as repressões. Cujos efeitos ainda
hoje se fazem sentir, quando, por exemplo, ouvimos
dizer a algumas pessoas já adultas quando do 25 de Abril
de 1974, ou a outras mais novas mas por elas educadas,
que “dantes não havia nada disto”, “antigamente é que
era bom”, etc.

5. Os dois últimos textos deste número destinam-
se a fazer a ponte para a actualidade, no nosso
país e fora dele. 

A censura deixou de existir? Tal como era, é óbvio que
sim – mas adquiriu novas formas, novos protagonistas.
Deixou de haver uma comissão de censura, oficial e
institucionalizada, com sede e quadro de funcionários
próprios. Foi de algum modo substituída, digamos, por
poderosos mecanismos de condicionamento do trabalho
jornalístico e da liberdade de imprensa em geral. Trata-se
de uma temática amplamente debatida e estudada, quer
no âmbito do grupo profissional quer da investigação
académica, a nível nacional e internacional. A ela
continuaremos a estar atentos nestas páginas.

CENSURA
Nunca mais! 

JJ

05a34.qxd_05a34.qxd  14/06/11  09:41  Page 5



6|Jan/Jun 2014|JJ

Os censores do 25 de Abril: 
o pessoal político
da censura à imprensa

Na madrugada que Sophia
crismou como "o dia inicial inteiro
e limpo", esboroava-se um dos três
pilares em que se alicerçava a
vetusta ditadura salazarista-
caetanista. O Exército encurralado
pela impossível vitória militar na
frente colonial punha termo ao regime
autoritário que tinha na Polícia Política e na Censura os seus
dois outros baluartes. No 25 de Abril de 1974 a PIDE sucumbia,
enquanto na rua da Misericórdia, aos censores, já não
chegavam os estafetas com os granéis para "exame prévio".

Texto Joaquim Cardoso Gomes

CENSURA

A censura previne, não remedeia
Coronel David dos Santos, director-adjunto dos Serviços de Censura (1956)

A principal censura é a que se exerce só pelo facto
de existir censura
Raul Rego (1969)
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N
o recorte literário de um grande narrador,
José Cardoso Pires descreve esses momentos
com os censores "às secretárias, embalados
numa rotina de meio século":
A dada altura levantaram a cabeça, medindo as

horas, e todos à uma desataram a telefonar para os jornais.
Reclamavam as provas dos textos das edições da tarde. Exigiam
pressa, ameaçavam. Estavam de tal modo viciados da autoridade,
tão enraizados nos cadeirais sombrios - vivendo neles, larvando
papel, reproduzindo-se - que se julgavam instituição natural,
função pública. Prolongáveis para lá do fascismo que se estava a
extinguir. (Pires, 1999: 199)

Mário Bento, o último censor-mor do Estado Novo, na
manhã do dia 26, pouco antes do assalto popular à sede
da censura, dera um último conselho sábio a um coronel
que ainda perguntava o que fazer: esteja "quieto e calado".
E assim ficaram, mudos e quedos para sempre, até ele
próprio decidir, depois de muito instado, a contar a sua
verdade ao Expresso há quatro anos. 

De que estrutura estamos a falar quando nos referimos
à censura à imprensa? Que comparação pode ser feita
com os outros pilares de sustentação do regime? De que
fontes dispomos para o seu estudo? 

Comparada com as Forças Armadas, em particular o
Exército, que sempre mostrou transparência na hierar-
quização dos seus oficiais através da publicação anual de
Listas de Antiguidades, a polícia política mostrou-se mais
reservada, nem sempre publicando as listas de antigui -
dades no Diário do Governo por forma integral, calculando-
se que em Portugal a PIDE/DGS teria em 1974 cerca de
1200 elementos. Essa publicação mereceu, aliás, crítica por
parte das chefias da polícia política pela informação que
transmitia dos seus agentes para o exterior, nomeada-
mente para o PCP (Pimentel, 2007: 52-54).1

Em termos numéricos, a estrutura da censura repre-
sentava apenas a décima parte da PIDE/DGS, com cerca
de 70 a 90 censores, se incluídos os 20 delegados substitu-
tos não remunerados em permanência, e 30 auxiliares,
mas a sua influência na sustentação do regime terá que ser
aferida noutro patamar: o permanente condicionamento
da informação, eliminando quer a oposição - ou de uma
forma mais radical projectando a própria "morte da políti-

ca" (Baptista, 2012: 428) -, quer qualquer sinal de conflito
ou luta social, propugnando o conformismo e as hierar-
quias, na família, nas relações laborais ou no desporto,
padronizando os valores da sociedade pelos do regime,
castrando a liberdade de criação, qualquer que fosse a sua
expressão.2

Se há uma característica diferenciadora da censura é,
sem dúvida, o "hermetismo natural dos Serviços, incom-
patível com discussões de café pouco conformes à
natureza confidencial das suas actividades (…)" 3

Raras foram as situações, no Estado Novo, em que os
nomes dos censores foram dados a conhecer publica-
mente, com a eventual excepção do director em exercício.
Dentro da classe jornalística a comunicação entre a cen-
sura e os jornais obedecia a regras estritas: só as chefias de
redacção e, mais raramente, o director dialogavam com a
censura, quase sempre pelo telefone, como reconhece
Francisco Balsemão para quem os censores, "quase todos
militares na reforma, eram entidades misteriosas mas
desinteressantes", conhecendo "os nomes de apenas
alguns deles" (Castanheira, 2009: 9). 

O que explica que a generalidade dos profissionais
desconhecesse em absoluto os responsáveis pelos cortes
manifestando, ainda hoje, as mais desencontradas
opiniões sobre os censores: enquanto para Roby Amorim
a censura salazarista "era constituída por meia dúzia de
oficiais do exército que tinham conseguido chegar ao fim
da carreira na posição de tenentes e capitães e eram total-
mente analfabetos", situação alterada por Caetano que
"substituiu estes sujeitos todos, totalmente incapazes, e
pôs censores que sabiam o que estavam a fazer" (Correia e
Baptista, 2009: 369), para Germano Silva, "de uma maneira
geral, pela forma como conduziam as coisas, via-se que
não eram pessoas destituídas. Sabiam o que estavam a
fazer e o que estavam a cortar". Mas Adelino Cardoso
interroga-se: "Porque é que os censores eram todos coro-
néis reformados, muito estúpidos, que não compreendi-
am as próprias instruções que tinham?".4 (Ver quadro 1)

EXISTEM diversas condicionantes ao nível das fontes
para o estudo da censura à imprensa, quer de natureza
interna quer externa ao próprio aparelho censório.  No

QUADRO 1
FUNCIONÁRIOS DA COMISSÃO DE EXAME PRÉVIO EM 1974
ESTRUTURA PESSOAL POLÍTICO PESSOAL AUXILIAR

Direcção/Comissão de Lisboa 40 18

Comissão do Porto 6 4

Comissão de Coimbra 4 3

20 Delegações (Continente e Ilhas) 21 3

Subtotal 71 28

TOTAIS 99

Fontes: Relação de  vencimentos pagos ao pessoal de escriturários, contínuos e serventes, em serviço na Sede, Comissões e Delegações, 31 de
Março de 1974, IAN-TT, SNI/DSC, Cx. 443; relação dos vencimentos pagos ao pessoal em serviço na Sede , 31 de Outubro de 1973, Cx. 443; IAN-TT-
SNI/DSC, Cx. 790, ordem de serviço da DSC de 14 de Março de 1974.
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plano interno destacamos: a sede em Lisboa foi sendo ao
longo dos anos sucessivamente transferida e, já no
marcelismo, a quantidade de material acumulado em
arquivo ditou o expurgo da maior parte da documentação
anterior a 1955; nas comissões e delegações a situação foi
ainda mais precária porque não possuindo, na quase tota -
lidade, instalações próprias o material foi sendo destruído
ao longo do tempo.

A nível externo as condicionantes começam nos
próprios jornais e revistas que não cuidaram, em geral, de
organizar ou conservar por se terem perdido ou deterio-
rado os "dossiers" dos cortes e confluem na destruição ou
dispersão do arquivo da sede de Lisboa e da comissão do
Porto nos dias a seguir a 25 de Abril. 5

Parte desse material poderá não estar irremediavel-
mente perdido a julgar pela disponibilização recente on
line de alguns documentos desses arquivos. Como salien-
ta a Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, os
arquivos dos serviços de Censura foram "em grande parte
destruídos, em actos precipitados, intencionais ou incons -
cientes", havendo razões para crer que essa intencionali-
dade explicará o desaparecimento quase total dos dossiers
respeitantes ao pessoal político, actualizados no marcelis-
mo.6 Por fim, tratando-se de acontecimentos com apenas
quarenta anos, os dados pessoais existentes em arquivos
civis ou militares não estão disponíveis pelo que nos está
vedada a utilização do método prosopográfico do período
anterior a 1945.

CENSURA NO PÓS-GUERRA: FERRO E CAETANO
A emergência dos regimes autoritários de Salazar e
Franco, com origem na época dos Fascismos, obrigou-os a
algum aggiornamento no pós-guerra, marcado pelo triunfo
das democracias no Ocidente e o rápido levantar das bar-
reiras da Guerra Fria a Leste. Salazar, sob o escudo protec-
tor das potências ocidentais, rebaptizou a polícia política
PIDE, promoveu as primeiras eleições, "tão livres como na
livre Inglaterra", em Novembro de 1945, que servirão de

padrão para as sucessivas fraudes eleitorais até ao 25 de
Abril e, logo em 1944, depois duma remodelação do
Governo e da substituição do tenente-coronel Álvaro
Salvação Barreto à frente da censura, trocou o velho
Secretariado da Propaganda Nacional por um
Secretariado Nacional da Informação, menos exultante
para quem, como António Ferro, se sentia movido pela
"febre de acção" 7, mas não menos eficaz no controlo da
imprensa, agora directamente subordinado à Presidência
do Conselho. 

Por largas décadas irão ser recorrentes os alvitres ou
promessas do regime de aliviar ou anular a censura à
imprensa. Analisaremos brevemente apenas dois casos: as
reuniões do Conselho de Imprensa de 1945 e o projecto de
Marcelo Caetano em 1957 enquanto ministro da
Presidência. A transformação do SPN em SNI previa o
funcionamento de um Conselho de Imprensa, órgão de
consulta do Secretário Nacional da Informação, constituí-
do pelos directores dos jornais diários, o director da
Censura e o chefe da repartição de Informação, tendo
como finalidade "assegurar o contacto entre os jornais e o
Estado, elucidando-os acerca do pensamento governativo
e ouvindo as sugestões que entenderem formular no
interesse da sua missão". 8

Na primeira reunião de 8.2.1945, presidida por António
Ferro, participaram catorze directores de jornais e o sub-
director da Censura, capitão Aníbal Afra Nozes. O direc-
tor de O Século criticou a dualidade de critérios da censura
de Lisboa e Porto que o censor considerou como "peque-
nas imperfeições de serviço" e António Ferro acentuou  "a
autonomia da censura" e o facto dela existir "em todos os
países do Mundo, ainda os mais liberais". Nas três
reuniões que se seguiram até à última de 27 de Junho, os
directores de jornais apelaram repetidamente a alterações
do regime de censura mas só colheram evasivas de
António Ferro, escudado num estudo-síntese que estaria a
ser feito, para o qual Salazar, que "considerava favoravel-
mente a possibilidade de revisão da Lei de Imprensa",

CENSURA Os censores da imprensa

1) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 798. Pelo Boletim 5/62 de 8.2.1962 foi proibida a publicidade às diligências e actividades das polícias em assuntos de ordem

política e social, designadamente a PIDE, e pelo Boletim 10/62 de 4.4.1962, com "Recomendações muito importantes", proibiram-se quaisquer notícias

relativas a movimento de pessoal da PIDE como nomeações, transferências, exonerações, etc.. 2) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 799. O Boletim 26/51 de

26.6.1951, Confidencial, no contexto das directivas para a campanha eleitoral de 1951 enuncia com inusitada candura o programa  de  conformismo

social: " Como os adversários certamente  pretenderão criar ambiente revolucionário e explorar  as más paixões e os maus instintos, deve ser elimina-

do tudo o que tente minar a propriedade, hierarquia social, o respeito mútuo e as normas de sociabilidade. Os ataques às autoridades sociais, como o

proprietário, o patrão, o sacerdote, etc. não podem ser permitidos."3)IAN-TT - SNI/DSC, Cx. 799, "Normas de Serviço Interno - Recomendação", Boletim

nº 7/56 de 2 de Fevereiro de 1956.  4) Público, "Coronéis armados de lápis azuis", 27 de Abril de 2005. 5) IAN-TT- SNI/DSC,  Cx. 769.  Em 4 de Abril de 1975

foi nomeada pelo Director-Geral da Informação uma comissão encarregada de analisar os documentos da extinta Comissão de Censura/Exame Prévio

constituída pelo major Manuel Pedroso Alves Marques, capitão António José de Carvalho Monteiro e  Altair Lucchesi Campos (um destacado refugia-

do político, ex-capitão do exército brasileiro, membro da Vanguarda Popular Revolucionária) e ainda cinco funcionários dos serviços da DGI. Não tendo

cumprido a tarefa que lhe fora atribuída em tempo útil foi nomeada nova Comissão de Análise em 29.8.1975, com oito elementos civis encabeçados pelo

já citado Lucchesi Campos. Nesse mesmo ano a documentação seria levada para a Biblioteca Nacional onde permaneceria até dar entrada na Torre do

Tombo em 1997. 6) Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, 1980: 6. 7) IAN-TT-AOS/CP/112, Carta de António Ferro a Oliveira Salazar de

7.7.1950. 8) Artigo 7º do decreto-lei nº 34133 de 24 de Novembro de 1944, Diário do Governo, I  Série, nº 260.
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Nas vésperas das eleições

de 1969 a mensagem

cifrada enviada pelo coro-

nel Páscoa para todo o

aparelho da censura

mostra a determinação do

governo marcelista em

boicotar  a campanha

eleitoral  da oposição:

"Fiar (cortar) toda  matéria

que conste programa

Buda (CDE)".

IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 798

Negro e Branco 1957

Traído  pelo anticomunismo dos anos 50 e o fraco sentido da

História, o censor capitão  Jacques Sardinha da Cunha foi demitido

em Janeiro de 1957 por ter permitido esta capa que conjuga a

repressão da Revolução Húngara de 1956 com uma inequívoca marca

anticolonialista. IAN-TT-SNI/DSC, Cxs. 728 e 799
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pedia contributos dos jornais, que foram entregues sem
qualquer resultado prático.9

Se alguma dúvida houvesse sobre a determinação do
regime em manter um apertado modelo de censura
prévia à imprensa, o relatório enviado pelo director da
censura a Salazar após as eleições de Novembro de 1945,
em que pela primeira vez as forças da oposição em torno
do Movimento de Unidade Democrática denunciaram a
política do regime, é bastante esclarecedor. Trata-se,
segundo o director Larcher, de "um mapa estatístico, ela -
borado por distritos, acerca da posição da imprensa por-
tuguesa, tanto antes como depois de terem sido concedi-
das as possíveis liberdades de crítica aos actos do
Governo, da administração geral ou local, da legislação
publicada e a propaganda das várias políticas".10

A percepção de que qualquer exercício de liberdade de
imprensa se virava inevitavelmente contra a Ditadura,
pois em apenas dois meses de "liberdades possíveis" em
1945 a percentagem dos jornais que passou para uma
posição hostil ao regime passou de 3,4% para 17,9% do
total11, evidenciava o fracasso da política de criação de um
consenso nacional em torno do Estado Novo (Tengarrinha,
2006:197), levando à adopção de continuadas medidas
repressivas como a aplicação de multas e a própria suspen-
são de jornais, quer pela publicação de uma notícia não
submetida a censura prévia, quer por pretextos de ordem
burocrática como mudança de tipografia sem autorização,
mudança de proprietário ou de director sem cumprimen-
to das formalidades, ou o simples atraso no envio dos
boletins de estatística para as delegações de censura.12

Marcelo Caetano, fiel ao ideário da juventude, do inte-
gralismo ao corporativismo fascista, salazarista por con-
vicção e pragmatismo, percorreu ao longo de décadas os
degraus do poder, ganhando influência e tecendo o "par-
tido informal" de que fala Franco Nogueira, já na década
de 50, quando foi chamado por Salazar para ministro da
Presidência, de que se ocupou entre 1955 e 14 de Agosto
de 1958, com tutela sobre o SNI e a Censura. 

Caetano atribui ao Presidente do Grémio Nacional da
Imprensa Diária, João Pereira da Rosa, director de O
Século, a confidência de ser sua intenção "estudar uma lei
de imprensa que permitisse abolir a censura", estabelecida
na Ditadura Militar porque "a imprensa portuguesa não
tinha a noção dos limites e a repressão judicial dos delitos
era demorada". Incitado por João Pereira da Rosa,
elaborou o projecto de lei de imprensa que discutiu com
ele e outros directores de jornais, não explicando por que
não foi posto em prática. "O projecto de lei de imprensa

andou para trás e para diante a ser visto e revisto pelos
doutos, e lá ficou quando deixei o Governo" já em Agosto
de 1958. Dez anos depois, ao assumir a Presidência do
Conselho, revisitou o projecto antigo mas "envelhecera" e
houve que fazer outro (Caetano, 1977: 471).

E
ste projecto marcelista tornou-se parte da
hagiografia "liberalizante" de Marcelo, a par
do exercício de Reitor da Universidade de
Lisboa. A mais completa biografia de Caetano
(Castilho, 2012: 356) cita o projecto sem nunca

o analisar. Valerá a pena, por isso, determo-nos um pouco
no seu articulado. Com quarenta páginas e dividido em
cinco capítulos, o artigo 2º fixa, à partida, os requisitos
antidemocráticos para se ser director e editor na imprensa
periódica e que obrigava a "não revelarem espírito de
oposição aos princípios fundamentais da Constituição
Política". Mantêm-se os constrangimentos quanto ao
número de páginas dos diários, não superior a dez, e a
obrigatoriedade de inserção de notas oficiosas. A tipifi-
cação dos "abusos do direito de liberdade de imprensa" é
minuciosa e a aplicação de multas ou outras penalidades
severa, podendo levar à suspensão do periódico e inter-
dição do exercício da profissão para os directores e chefes
de redacção, mas o facto mais relevante é o projecto con-
templar a censura prévia à imprensa "quando o Governo
a considerar necessária para a defesa da segurança inter-
na e externa da Nação", com enumeração de assuntos
sobre os quais incide a censura de tal modo abrangentes
que neles cabe praticamente tudo, dependendo as comis-
sões de censura "exclusivamente da Presidência do
Conselho". Trata-se, pois, de um projecto de lei que apos-
ta numa política repressiva sobre a imprensa, com alguma
margem para intervenção judicial, de quem se espera a
aplicação de fortes sanções penais, colocando em segundo
plano a censura prévia que, no entanto, não é liminar-
mente excluída (Rosas, 1994: 506).

O projecto de Lei de Imprensa poderá ter sido uma
tentativa reformista para alargar a sua área de influência e
testar os limites do exercício dos seus poderes, revelando-
se incapaz de o pôr em prática num período em que se
acumulavam as tensões entre as facções civilista e mili-
tarista, monárquica e republicana, dentro do regime.
Ironicamente, Salazar utilizaria em 27 de Julho de 1957 o
arbítrio da censura, por ele controlada pessoalmente, para
humilhar Caetano ao proibir a reprodução pelos jornais
da manhã da entrevista dada pelo ministro da Presidência
à United Press, onde defendia não existir em Portugal uma

CENSURA Os censores da imprensa

09) IAN-TT-AOS/CO/PC-12E, fls. 475 a 508 e IAN-TT - SGPCM, NT 112, Proc. 876/66, nº 20. 10) IAN-TT-AOS/CO/PC-8D, Pasta 16, fls. 691-692, Ofício

nº 1229 de 21.12.1945 do director da Direcção dos Serviços de Censura Armando Larcher para a Presidência do Conselho.  11) Rui Ramos

(Coordenação), História de Portugal, Lisboa , A Esfera dos Livros, 2ª edição, 2010, p. 670 refere que o número de periódicos hostis passou de 1,7%

para 9,3% do total por ter contabilizado as publicações neutras cuja natureza não é estritamente política. 12) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 799, Boletins

1/51, 3/51, 4/51 do mês de Janeiro de 1951. 
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Relação de gratificações do pessoal político

da sede da Censura em Outubro de 1973
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questão de regime, expressão que desagradou a Salazar
que não queria alienar o sector monárquico. 

No livro As minhas memórias de Salazar, Marcelo
Caetano caracteriza as funções da Direcção dos Serviços
de Censura como "de polícia dos delitos de imprensa",
recorrendo à imagem do acelerador e do travão, este caben-
do à censura, o primeiro ao SNI. Por diversas vezes desde
o tempo da Segunda Guerra Mundial, Caetano pronun-
ciou-se ou foi informado sobre aspectos da actuação da
censura, chegando em 1950 a denunciar directamente a
Salazar a acção do presidente da Comissão de Censura de
Lisboa, sobre o qual recaía a suspeita de diminuir inten-
cionalmente a posição de um ministro, o que Salazar
prontamente desmente como um mal-entendido ultra-
passado com as "instruções convenientes".13

À frente da censura à imprensa encontrava-se, desde
1944, o coronel Armando das Neves Larcher, um militar com
um perfil académico atípico, pois para além do curso de
Infantaria da Escola de Guerra era licenciado em Filosofia e
Farmácia pela Universidade de Coimbra, antigo professor do
Colégio Militar, publicista e censor-mor.14 Em 1950 esteve na
origem do relatório, enviado à Presidência do Conselho,
sobre as publicações destinadas à infância e juventude que
deu origem à primeira Comissão de Literatura Infantil.15

Uma das primeiras medidas desta Comissão foi proibir, em
1952, a importação das revistas do Rato Mickey por "consi -
derar os desenhos de animais de W. Disney prejudiciais à for-
mação intelectual e afectiva da criança", parecer que mereceu
a concordância do coronel  Larcher.16

Caetano recorda o coronel Larcher por forma ambiva-
lente: considera-o um "homem bastante culto e liberal que
criara um estilo amistoso de relações com as redações dos
jornais", com quem tinha despacho semanal para transmi-
tir "orientações gerais" (Caetano, 1977: 469) e nunca a
apresentação de casos concretos, comprometedores para a
imagem que cultivava junto da imprensa. "Tudo correu
sem problemas graves até ao dia em que, sentindo apro -
ximar-se a data da aposentadoria por limite de idade, o
Cor. Larcher começou a ter pretensões… Mas isso é outra
história que não vem para aqui." 

NEVES LARCHER: "ACTUALIZAR A EQUIPAGEM" 
De facto, a poucos meses da remodelação governamental
que afastou Caetano de ministro da Presidência, em 14 de
Agosto de 1958, o coronel Larcher redigiu um memorial
sobre a imprensa e a censura intitulado "Alguns aponta-

mentos sobre a imprensa e os serviços de censura" com
data de 20 de Março. Neste documento, que  irá marcar um
ponto de viragem na organização da censura e do seu pes-
soal político, Larcher  começa por questionar "a missão de
orientar e educar a opinião pública", o papel dos "interes-
ses materiais da publicidade" e a "total falta da preparação
profissional do jornalista" para quem seria fundamental
uma escola de jornalismo, controlada pelo Estado. Mas a
maior parte do relatório está consagrado à censura. 

Esta, se em 1926 "se justificava em acção apenas repres-
siva e exercida só por oficiais do Exército, para defesa do
regime nascente" terá que "ajustar as suas funções às novas
necessidades" porque "os problemas sociais são outros e
outros os inimigos; por isso há que actualizar a equipagem." 

S
ão os aspectos de revisão da máquina da cen-
sura que merecem a sua atenção começando
pelo "sistema de recrutamento de censores". O
modelo actual está esgotado por razões de for-
mação do pessoal e de natureza funcional. "A

preparação literária dos oficiais do Exército, confinada às
Matemáticas e à Técnica Militar ou à Administração Militar,
tem-se revelado, salvas as naturais excepções, bastante defi-
ciente na interpretação, no julgamento e na selecção dos
textos. Estes, muitíssimas vezes, ultrapassam os domínios
daquela preparação limitada e do auto-didatismo".
Exercendo-se a censura sobre um leque alargado de publi-
cações, "literárias, filosóficas, sociológicas e económicas - de
livros, revistas, panfletos e jornais", está provada "a impos-
sibilidade dum desempenho satisfatório de tais funções".
São por isso relativamente frequentes, na década de 50,  as
diferenças de opinião entre Larcher e alguns dos seus su -
bordinados quanto à proibição de vários livros, como é
notório lendo os relatórios de livros censurados. 

O segundo argumento contra o sistema de recruta-
mento é de natureza funcional, um problema que se arras-
ta desde a Ditadura Militar, quando a censura, confiada a
oficiais do activo, se via com frequência tolhida pela
incompatibilidade de horários da censura com os das
unidades militares, problema que não foi ultrapassado
com "a substituição dos oficiais do activo por oficiais em
situação de reserva". Estes oficiais "deixam-se envelhecer
neste árduo serviço, porque sentiriam a falta de gratifi-
cação" e o resultado é que muitos "se sentem cansados",
sendo que dos 15 oficiais em serviço em Lisboa só dois não
são sexagenários.17

CENSURA Os censores da imprensa

13) IAN-TT-AMC, Cx. 52, nº 459 e nº 461, Correspondência com Salazar. 14) Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira,  vol. 18,  p. 688 e vol. 40,

p. 203. Quando em 2.3.1959 o Diário de Lisboa se referiu à exoneração do coronel Larcher após o exercício do cargo de director durante "19 anos"

estava certamente a confundir a data de entrada para a censura daquele oficial com a de início de funções de direcção em 1944.15) Direcção dos

Serviços de Censura,  1950.  16) IAN-TT -SNI/DSC, Cx. 525, Processo nº 806, "Rato Mickey". 17) PORDATA. Em 1960 a esperança média de vida à

nascença para os homens em Portugal era de 60,7 anos. O coronel Larcher referia-se, em Março de 1958, aos majores de Artilharia Dúlio Norberto

Franco Simas e  Francisco Carlos Roma Machado Cardoso Salgado ambos nascidos em 1904.18) IAN-TT-AOS/PC/-56, Pasta 34, fls. 215 a 221. 19)

IAN-TT-SNI/DSC, Boletim nº 37/57 de 1 de Julho de 1957. 20) Jornal de Mafra, 29.12.1935 e O Concelho de Mafra, 14.7.1935, 20.2.1937, 28.5.1937,
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Conclui que por força destas condicionantes "o rendi-
mento na qualidade e na quantidade, tem forçosamente
de ser deficitário". Exemplificando: é preciso rever a orga-
nização da leitura das publicações, nacionais e
estrangeiras, "missão delicada" que implica possuir "além
do conhecimento de línguas, cultura humanística e
capacidade de rápido discernimento para distinguir o
principal do acessório", por forma a evitar "coisas
desagradáveis e inconvenientes, com naturais reflexos no
prestígio do regime". Soluções: enquanto a questão do
recrutamento não for resolvida definitivamente propõe
uma solução de transição com a criação de um serviço de
Leitura que passaria a ser feito  por um director do serviço
de Leitura e três adjuntos "todos 4 de nível cultural bas-
tante grande". Propõe para Director de Leitura o Dr.
Eduardo Antonino Pestana, licenciado em Letras e
Direito, antigo director do Diário da Manhã e, para adjun-
tos, "indivíduos que à sua formação nacionalista e cristã
juntassem cultura sociológica e filosófica", nomeadamente
licenciados em Ciências Histórico-Filosóficas".18

NEVES MARTINHA: O PRIMEIRO CIVIL
Caetano não terá apreciado que o chefe da censura tenha
apresentado formalmente um relatório sobre uma área
que tutelava, não se coibindo de sugerir nomeações em
áreas sensíveis do pessoal político, particularmente num
momento em que chamara para o aparelho alguém da sua
confiança pessoal para director-adjunto, o Dr. António
Neves Martinha, o primeiro civil na direcção da censura,

substituindo um militar influente como o coronel David
dos Santos. Entre os raros testemunhos sobre este censor,
louvado pela "sua brilhante inteligência, a sua invulgar
cultura, e a sua ponderação serena e criteriosa" 19, regista-
se o de José Cardoso Pires que, no contacto pessoal que
com ele manteve em 1952 por causa da censura ao livro
Histórias de Amor, o reputa de "figura curiosa", "paterna -
lista" (Azevedo, 1999: 102-104) e que abandonou a censura
em 1 de Julho de 1957  para prosseguir uma auspiciosa
carreira  que o levaria  ao generalato em 1960, tendo sido
o autor do inquérito à invasão indiana e rendição de Goa
(Meneses, 2010: 532).

M
artinha, licenciado em Direito, monár -
quico na juventude, iniciou a carreira
política como presidente da Câmara
Municipal de Mafra entre 1936 e 1939,
pertencendo activamente à União Na -

cio nal e à Legião Portuguesa.20 No pós-guerra entrou para
os quadros da Direcção-Geral da Administração Política e
Civil, do ministério do Interior, percorrendo entre 1941 e
1948 as secretarias dos governos civis de Vila Real, Setúbal
e Santarém. A etapa seguinte levou-o ao ministério da
Economia onde foi nomeado em 1953 inspector-chefe da
Comissão de Coordenação Económica, cargo que ocupava
quando requisitado em 2 de Maio de 1957 pela
Presidência do Conselho, a convite de Marcelo Caetano,
para a Direcção dos Serviços de Censura, primeiro como
director-adjunto, depois como director. Martinha nunca
pertenceu ao círculo político próximo de Caetano, o grupo
da Choupana, pejorativamente designado na Legião
como "marcelinos" 21, mas manteve uma relação de segun-
da linha desde os tempos de estudante em Lisboa que
proporcionou um reencontro político que iria perdurar
para além da chamada de Caetano a Presidente do
Conselho. Depois da sua saída da censura em 1965,
exerceu funções de fiscal do Governo junto de estações de
rádio como o Rádio Clube Português e a Rádio
Renascença entrando para a Comissão de Exame e
Classificação de Espectáculos entre 1971-1974.22

QUESADA PASTOR: "REDUZIR A BITOLA"
Como resultado da segunda crise do regime na sequência do
"terramoto delgadista" (Rosas, 1994: 523), a necessidade de
controlar uma imprensa em renovação com quadros mais
jovens, maior formação académica e de consciência

1.1.1939, 3.12.1939, 17.12.1939. Cf. João Manuel Rodrigues Azeiteiro, "As elites locais e a implantação da União Nacional em Mafra",  Boletim Cultural

2007, pp. 299-342.21) IAN-TT-AOS/PC-57, Pt. 22, sem data, anos 50. 22) A circulação do pessoal político entre as duas comissões de censura, a de

imprensa e a de espectáculos ocorreu por diversas vezes entre elementos destacados dos aparelhos censórios. Os Drs. Bento Garcia Domingues,

Simão Lopes Gonçalves e Rui Alvim tiveram desempenho inicial na censura de espectáculos passando depois para a censura de imprensa. Os Drs.

José Fernando Quesada Pastor, António Neves Martinha e José Maria Alves fizeram o percurso inverso. Um militar, o coronel de Cavalaria Joviano

Alcisio Chaves Ramos, iniciou a sua carreira de censor como delegado da censura em Évora  (1955-58) com a patente de capitão e foi nomeado

censor de espectáculos em 1972-74.

Edifícios onde funcionaram os serviços da Censura.

Quartel da GNR do Carmo. Desde 22 de Junho de 1926 a 1934
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democrática, o aparelho da censura irá conhecer após 1958-59
o maior e mais rápido alargamento do quadro de censores. 

Larcher irá adiar a sua saída até 1959 23 e algumas das
suas propostas só então começarão a ser implementadas.
O desafio com que o regime salazarista se confrontou na
campanha presidencial de 1958 e que se prolongou até
1962 com a luta das massas trabalhadoras e estudantis,
bem como o deflagrar da guerra colonial em Angola em
1961, obrigou o regime a reforçar os mecanismos de con-
trolo da imprensa e dos espectáculos. 

Não por acaso, o Dr. José Fernando Quesada Pastor,
que dirigiu a censura à imprensa até final de 1959 e inicia
funções no início de 1960 como presidente da Comissão
de Exame e Classificação de Espectáculos, afirma na
primeira reunião que "a bitola tem de ser reduzida", no
critério da censura, porque "se tem vindo a acentuar uma
largueza na censura que lhe parece inconveniente,
porquanto existem certos valores de ordem moral que por
serem constantes não podem ser flectidos". 24

E esta directiva, que era a de Salazar, vai ter consequên-
cias a nível da máquina censória. A relativa abertura ope -
rada pelo Secretário Nacional da Informação, Dr. Eduardo
Brazão, até ao início de 1958 (Cabrera, 2013: 46-50), é posta
em causa dentro do regime. O obreiro dessa renovação
organizativa vai ser António Neves Martinha, o ver-
dadeiro homem forte do aparelho num período conturba-
do, que no curto espaço de dois anos viu sucederem à sua
frente três civis, o Dr. José Fernando Quesada Pastor 25, o
Dr. Eduardo Homem de  Gouveia e Sousa26 e o Dr.
Guilherme Lourenço Pinheiro27.

Assim, em Janeiro de 1960, com vista a "uma mais per-
feita estrutura de trabalho da censura, em ordem à sua
eficácia" 28, sistematizou-se um conjunto de procedimen-
tos e normas organizativas que, no essencial, irão manter-
se até ao marcelismo como evidencia o facto da  mesma
ordem de serviço ter sido republicada em 1967, na parte
referente à Comissão de Lisboa, com pequenas alterações
de que a mais significativa é a criação do "Gabinete de
Leitura das páginas literárias e económicas" 29.

Tomando como centro de decisão a Direcção e a Comissão
de Censura de Lisboa, que na prática se confundem, a direc-

tiva, assinada pelo director-adjunto António Martinha esta -
belece para a Comissão de Lisboa dois grupos de trabalho,
diurno e nocturno, com uma estrutura hierárquica rígida de
chefes de grupo, subchefes de grupo e leitores, assumindo a
Comissão de Lisboa o eixo da Direcção na sua relação com as
outras Comissões de Porto e Coimbra e os outros serviços
Centrais na sede de Lisboa, a saber, a Secretaria, o Serviço de
Controle e o Serviço de Leitura de Livros e Revistas.
Particular interesse tem o Serviço de Controle que, para além
de executar "a leitura posterior e exame crítico da imprensa",
designadamente a diária de Lisboa e Porto, tem a seu cargo
a "organização de um ficheiro geral da imprensa do país, de
modo a habilitar, rápida e seguramente, à definição das suas
tendências sociais e políticas". 

O controle sistemático sobre a matéria publicada teve
início na década de 50, competência atribuída a um censor
experiente, o capitão miliciano de Artilharia, José da Silva
Dias, ex-subdirector, "pelo longo conhecimento que tem
deste serviço" onde terá entrado em 1938, "dispensado,
com é de justiça, de todo e qualquer outro serviço pela
exigência da maior concentração espiritual" 30. Pos -
teriormente, este cargo sensível foi desempenhado pelo
capitão miliciano de Cavalaria Jorge Alberto da Silva
Carvalho (1893-1973), presidente da Comissão de Lisboa,
pelo capitão miliciano de Artilharia José Augusto Brandão
Pereira de Melo (1890-1974) até 1968, interinamente pelo
major José de Sousa Chaves e desde 1969 até ao fim do
regime pelo coronel de Artilharia Francisco  Carlos Roma
Machado  Cardoso Salgado.

Fontes: documentação  IAN-TT-SNI/ Direcção dos Serviços de Censura
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23) O coronel Neves Larcher foi exonerado a seu pedido das funções de director da censura à imprensa em 28.2.1959 sendo premiado pelos

serviços prestados ao regime com a nomeação em 1.4.1959 como delegado do governo junto da Companhia Carris de Ferro de Lisboa depois de ter

exercido o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Hidro Eléctrica do Zêzere. Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira,  vol. 40,  p. 203. O

Boletim  9/59 de 2.3.1959 da DSC publica a carta de despedida do pessoal onde refere " as ingratas, inglórias e extenuantes funções de director dos

Serviços de Censura ". Cf. IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 797. 24) PT/TT/SNI-DGE-3-18, Acta nº 139 de 29.3.1960. 25) José Fernando Quesada Pastor (1919-

2000), licenciado em Direito,  foi magistrado e iniciou a carreira política como chefe de gabinete do ministro da Presidência Pedro Teotónio Pereira

em 1958. Para além de director da censura à imprensa foi presidente da censura aos espectáculos e presidente do Conselho de Programas da

Emissora Nacional antes de ocupar o cargo de chefe de gabinete do Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, até 1974. Processo individual no

Conselho Superior da Magistratura, Maço 557. 26) Eduardo Homem de  Gouveia e Sousa (1908-1970) nasceu na Madeira, em Câmara de Lobos,

mas estudou Direito em Lisboa onde se licenciou em 1931.  27) Guilherme Lourenço Pinheiro nasceu em 1907 na freguesia de S. Martinho,  Sintra.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa em 1937, advogado, magistrado, ficaria conhecido pela sua actuação no Tribunal Plenário

Criminal onde presidiu a numerosos julgamentos de presos políticos. Processo individual no Conselho Superior da Magistratura, Maço 586.  Cf.
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O gráfico 1 ilustra as principais transformações no
aparelho da censura a nível dos serviços centrais no início
dos anos 60: o rápido acréscimo do número global de cen-
sores que, em pouco mais de dois anos, passa de 15 para
25 elementos; a entrada de civis que, entre 1960 e 1966,
duplicará dando alguma expressão à proposta do coronel
Larcher de criação de um corpo especializado de censores;
a entrada e reforço dos coronéis31 no aparelho, ocupando
a quase totalidade das chefias intermédias, decisivas no fun-
cionamento diário da máquina censória, e que está na
origem da memória da "coronelização" da censura con-
cretizada na década de 60; finalmente, a persistência de
um núcleo residual de capitães e subalternos, quase todos
com longo historial na censura que justifica a posição
proeminente ocupada por alguns como o tenente José de
Sousa Nazaré, oficial censor desde 1935. 

1965: ALVIM E A PULSÃO NEOFASCISTA
António Neves Martinha irá abandonar a direcção da cen-
sura em Setembro de 1965, em circunstâncias peculiares,
considerando o persistente trabalho ao longo de oito anos.
Deste período conhecemos apenas parte do relatório que
enviou, em finais de 1964, à Presidência do Conselho,
onde já é patente a preocupação com a falta de remune -

ração dos delegados substitutos, bem como a necessidade
de alargamento do número de censores em Lisboa, Porto
e Funchal, no quadro de excesso de serviço a que o apa-
relho da censura já não responde com eficácia. 32

Como elucidou Riccardo Marchi, num estudo notável
sobre a direita radical (Marchi, 2009), o sobressalto das
eleições presidenciais de 1958, a crise académica de 1962 e,
sobretudo, o alastrar da Guerra Colonial, propiciaram o
ressurgimento do nacionalismo revolucionário, com
maior ou menor coloração neofascista, em torno do
Centro de Estudos Alfredo Pimenta que irá fazer a ponte
entre gerações nacionalistas, onde vamos encontrar
nomes como o de Carlos Guerra de Oliveira e Rui Alvim,
para além de outros referenciados por Marchi como Jorge
Fernandes Moreira, Mário Pinho Leónidas, José Rebordão
Esteves Pinto ou Afonso de Jesus Caveiro.

A
s várias organizações grupusculares de orien-
tação radical ou neofascista como o Movi -
mento Jovem Portugal ou a Frente de
Estudantes Nacionalistas não sobrevivem
desligadas do aparelho do Estado, antes são

amparadas por várias instituições que as subsidiam como
a PIDE, a Legião Portuguesa, a Mocidade Portuguesa, o
ministério do Interior e o ministério da Educação Nacio -
nal, esforçando-se alguns dos seus dirigentes por aco-
modar-se no regime e fazer carreira nos ministérios
(Marchi, 2009: 47).

Quando em meados de 1965 Rui Alvim é nomeado
director da censura à imprensa percorrera já um caminho
que o levou à frequência de Direito em Coimbra entre
1947-51, interrompendo o curso para cumprir serviço mi -
litar até 1955, altura em que retomou os estudos e se can-
didatou em 1957-58 (Marchi, 2009: 138, 140-143) à
presidência da Associação Académica de Coimbra que
venceu, contando com a colaboração da PIDE (Campos,
2009: 65). 

Já licenciado em Direito, transfere-se para Lisboa onde
o currículo nacionalista ganho em Coimbra lhe abre as
portas para a Legião Portuguesa e a União Nacional, de
cuja comissão distrital fará parte em 1961 porque "pelo seu

Rua Nova da Trindade nº 62-1º (na antiga numeração e edifício já

desaparecido). De 1934 a 1943

Tribunais Políticos. Tribunais Militares especiais e Tribunais Plenários durante a Ditadura e o Estado Novo, Org. Fernando Rosas et al., Lisboa, Temas

e Debates-Círculo de Leitores, 2009. p. 275.28) IAN-TT- SNI/DSC, Cx. 792, Ordem de serviço nº 1 de 14 de Janeiro de 1960. 29) IAN-TT-SNI/DSC, Cx.

792, Ordem de serviço nº 1 da DSC republicada em 5 de Maio de 1967. 30) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 799,  Boletim nº 29/53 de 19 de Setembro de 1953.

31) Aquando  do relatório do coronel Larcher de Março de 1958 existiam  na direcção da censura mais três coronéis, Luís Figueiredo (1893-1966),

desde 1.1.1955, e os coronéis Vitorino de Serpa Faria Peres Furtado  Galvão (1893-1975) e  Pedro António Couceiro Vilar Moreira (1897-1962), desde

1.6.1957, com a particularidade do último ser um velho censor cuja entrada na censura remonta a 20.9.1929, com a patente de capitão, e que reen-

tra na estrutura como coronel na reserva. No ano de 1958 entraram no aparelho quatro novos coronéis: Afonso Jaime de Bívar Moreira de Brito

Velho da Costa (1899-1970), Orlando Luís de Oliveira, (n. 1907), que já servia na censura desde 1950 como capitão, Fernando Martins Salgado (1896-

1969), antigo censor da comissão do Porto (1936),  nomeado ajudante de campo do subsecretário de Estado da Guerra Santos Costa em 1944, e o

coronel  Rodrigo Augusto Tavares de Almeida Ferreira  de Freitas ( n.1898). Em 1959 assinala-se a entrada do coronel António Rodrigues de Moura

(1898-1971) e, no início de 1960, do coronel Mário Jaime Pinto de Cerqueira Rocha (1903-1980). 32) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 523, Relatório  de 16 de

Novembro de 1964 à Presidência do Conselho (incompleto). 
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valor e pelas suas ligações em muito poderá auxiliar nos
contactos a estabelecer com os meios académicos",34 o
emprego como chefe de gabinete do ministro da
Economia e Agricultura, o part-time como membro da
Comissão de Exame e Classificação aos Espectáculos
(1964-65) e, por fim, o lugar de chefe de Repartição do
Fomento do Comissariado do Turismo, cargo que acumu-
lou com o de director dos serviços de censura à imprensa. 

O ano de 1965, embora marcado por um refluxo do
movimento social, colocou novos desafios ao regime com
a extensão, desde finais de 1964, da luta armada a
Moçambique e o assassinato, em Fevereiro de 1965, do
general Humberto Delgado com ampla repercussão inter-
nacional. Em Maio é assaltada por nacionalistas radicais
com a cobertura da PIDE, e extinta pelo Governo, a
Sociedade Portuguesa de Escritores (Marchi, 2009: 83-84).

O pretexto será a atribuição do Prémio de Novelística
pela SPE ao romance Luuanda, de Luandino Vieira, a
cumprir pena de prisão por "traição e terrorismo" (George,
2002: 114-118). O semanário Jornal do Fundão, criado em
1946 por António Paulouro, afecto ao regime, mas que
progressivamente dele se demarcou, publicou no n.º 984
de 23 de Maio de 1965, em suplemento literário dirigido
por Alexandre Pinheiro Torres, membro do júri da SPE, a
notícia da atribuição do prémio e a foto de Luandino
Vieira. Tal facto suscitou a intervenção imediata da cen-
sura com a apreensão do jornal, suspensão por 180 dias, e
a demissão do censor de Castelo Branco, tenente Manuel
Dias Catana, acusado de ter actuado com "ligeireza" no
processo, não conseguindo "eximir-se ao ambiente local",
situação que "já se impunha há muito tempo e só circuns -
tâncias especiais haviam impedido que ainda não
tivessem concretizado".35

Cremos que a situação política vivida em 1965 favore-
ceu o reforço de elementos da direita radical no aparelho
da censura ao nível da Direcção e, particularmente, na
Comissão de Censura de Lisboa. Depois da entrada, em
1963, do Dr. Carlos Estêvão da Costa Guerra Machado de
Oliveira, Rui Alvim pôde contar com o Dr. Jorge
Fernandes Moreira (desde 1.1.1966), José Rebordão
Esteves Pinto36 (desde 30.11.1965), Dr. José Maria Alves,
Nuno Múrias, Dr. Nuno de Santa Maria Lima de Carvalho
e outros como Mário Pinho Leónidas, que entrarão na
censura depois da saída de Rui Alvim, que protagonizou
a mais curta e desastrada direcção da censura por parte de
um civil nos anos 60. Rui Alvim foi exonerado a pretexto
duma impossibilidade prática de acumulação de funções

de censor com as de chefe da Repartição do Fomento do
Comissariado do Turismo, sendo nomeado para lhe
suceder, pelo subsecretário de Estado Paulo Rodrigues, o
tenente José de Sousa Nazaré36, mas não deixou de reas-
sumir funções na censura dos espectáculos, onde voltou a
exibir a sua "personalidade forte e influente", afrontando
outros membros da comissão.37

M
ais do que problemas de natureza ideo -
lógica, terá sido a clivagem geracional
com as chefias intermédias de coronéis
(estamos na presença de homens cujas
idades oscilam entre os 44 anos de

Guerra de Oliveira e os 33 anos de Rebordão e Lima de
Carvalho, tendo o director apenas 36 anos), a alteração de
rotinas dentro da censura e a rigidez de procedimentos a
ditar a saída de Alvim. Da escassa documentação remanes-
cente desse período de cinco meses percebe-se algum do
mal-estar provocado pela sua intolerância que manda sus-
pender "todas as páginas e suplementos literários", "qual-
quer referência, crítica ou meramente bibliográfica, a todos
os escritores nacionais" e "retratos ou qualquer outra
gravura referente a esses escritores" 38, ou quando se
insurge contra o censor de Faro, o capitão Mário Lopo do
Carmo, um veterano do lápis azul desde 1929,  por ter per-
mitido ao Jornal do Algarve publicar uma foto de uma mu -
lher em fato de banho em Londres, exigindo a demissão do
censor e provas de página em Lisboa ao jornal.39

Compreende-se que a imprensa tenha visto com satis-
fação a saída de Alvim e o Jornal do Fundão não deixa de
referir a mudança que os "homens conscientes e livres da
Imprensa tomaram como bom augúrio".40 Data desse
mesmo mês de Fevereiro de 1966, a seguir à exoneração de
Alvim, a conhecida observação de Salazar a Franco
Nogueira: "Neste país, apenas o Chefe do Governo está
isento de censura. Todos os demais, incluindo os minis -
tros, lhe estão subordinados". Alguns dias depois, em 21
de Fevereiro, em conversa com o director da PIDE,
Nogueira escreve: "Falei-lhe da censura, que me parece
exagerada e às vezes estúpida. Concordou, e disse que há
um ambiente político desagradável" (Nogueira, 1986: 164).

MARCELO CAETANO, ENFIM O PODER!
Após uma década como reserva do poder "em esclerose",
de 1958 a 1968 (Valente, 2002: 45), Caetano foi finalmente
cooptado pelo círculo restrito da elite do regime com a
garantia no discurso de posse de 27 de Setembro de 1968

CENSURA Os censores da imprensa

33) IAN-TT-AOS/CO/PC, Pasta 19, fl. 407. 34) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 375, Processo disciplinar do Jornal do Fundão nº 339,  Despacho da DSC de 25 de Junho

de 1965. 35) Nascido no Fundão em 1932, José Rebordão Esteves Pinto deu entrada no curso de Medicina em Coimbra como "caloiro estrangeiro", desig-

nação aplicada a estudantes oriundos de outros cursos dado  ter feito uma breve passagem pela Academia Militar de onde foi excluído por falta de aproveita-

mento. Em Coimbra integrou-se na Real República Prá-Kis-Tão, fundada em 1951 por onze estudantes,  entre os quais Afonso de Jesus Caveiro, também

ele futuro censor ao serviço do regime. Sobre Rebordão, Marques Vidal, seu contemporâneo na República estudantil: " o caloiro Rebordão, hoje escondido

sob o nome de José Esteves Pinto a presidir aos destinos de O Diabo , semanário iconoclasta e de pendor anárquico, a malhar à esquerda e à direita por
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de que a Ditadura permaneceria intocável e a Guerra
Colonial seria levada até ao fim, mesmo à custa de uma
derrota militar, como o seu mentor, Salazar, ordenara para
a Índia portuguesa.  

Interessado pelo poder dos media desde os anos
cinquenta, teorizou sobre opinião pública e a liberdade,
de que tinha uma visão apenas instrumental, firmada no
domínio de um escol sobre a massa ignara e impreparada
para aceder às liberdades democráticas. Por via desta
ideo logia elitista e autoritária nunca aceitou a liberdade de
imprensa, em nome da defesa duma "opinião pública"
encarada com paternalismo e demagogia, justificação
encontrada para manter a censura à imprensa apenas
aliviada nos meses a seguir à sua tomada de posse como
herdeiro de Salazar. 

Tirando partido da natural expectativa criada em am -
plos sectores da população, Caetano apostou na consoli-
dação do poder acenando com as eleições de 1969 que,
esperava, lhe iriam garantir a legitimidade política num
regime que nunca a conhecera. Para conseguir esse objec-
tivo confiava no Exército, na polícia política e na mordaça
sobre os meios de informação.  

Num período marcado, a partir de 1970, por um
processo de concentração de empresas jornalísticas por
grupos económicos, a manutenção do controlo directo do
poder político irá traduzir-se num reforço do controlo
sobre a imprensa (Cabrera, 2006: 259), propiciando uma
instrumentalização a que Caetano recorre com frequência
comportando-se como "o censor-mor, tomando os direc-
tores dos jornais como seus subordinados, instruindo

directamente a orientação editorial do periódico ou
exercendo forte pressão para vencer resistências"
(Baptista, 2012: 301). Esta manipulação dos media ganha,
no período que antecede as eleições de 1969, a colabo-
ração de uma assessoria de imprensa dirigida por um
patrão da publicidade, Jorge Tavares Rodrigues, com
resultados decepcionantes para a campanha marcelista
(Cavaco, S., 2012: 570-572).41

Caetano nunca escondeu ser sua intenção manter o
regime de censura prévia a que a imprensa estava sub-
metida, e as escolhas políticas que fez no início do seu
mandato eram inequívocas. Para seu chefe de gabinete
escolheu o antigo director da censura à imprensa e aos
espectáculos, Dr. José Fernando Quesada Pastor e, num
sinal de continuidade na máquina da censura, chama o
antigo director António Neves Martinha, homem de con-
fiança, à direcção efectiva, mantendo formalmente em
funções o tenente Nazaré enquanto escolhia um sucessor
à altura das necessidades que as eleições e a estabilidade
do regime exigiam. Esse homem forte que acreditava no
"controlo perfeito dos jornais que se publicam no País" 42 ,
capaz de disciplinar o aparelho e adaptá-lo às novas
necessidades, vai ser o coronel Armando Páscoa que
tomará posse em 21.6.1969, assumindo o tenente Nazaré a
posição de subdirector até 1970. 

RELATÓRIO NAZARÉ: "ESTRUTURA VELHA 
DE MAIS DE 30 ANOS"
A estrutura organizativa da censura à imprensa foi defini-
da na reorganização levada a cabo em 1 de janeiro de
1933, a pedido de Salazar, pelo então major Álvaro
Salvação Barreto, articulando a Direcção-geral com as
estruturas intermédias, as comissões de Lisboa, Porto e
Coimbra, e as delegações que rapidamente se fixaram
numa base distrital. A única excepção a esta regra foi a
cria ção da delegação de Guimarães em 1956 e a fugaz
existência de delegações em Águeda (1952-1955) e em
Elvas (1954-1957), expediente encontrado para dirimir
tensões entre elites locais do regime à revelia do esforço
de centralização do aparelho encetado desde 1933.

Ainda em 1968 o Secretário de Estado Moreira Baptista,
assina um despacho em 2.12.1968 que vai levar o tenente
Nazaré a percorrer as 18 delegações distritais no conti-
nente e Guimarães, com vista à elaboração de um relatório
fazendo o ponto da situação do aparelho da censura a
nível do país.43 Qual é o retrato que nos faz de "uma estru-
tura velha de mais de 30 anos"? 

Largo Trindade Coelho nº 9-1º. De 1943 até 1947/48. Foto tirada

antes da recuperação do edifício

feitio e temperamento dos seus escribas, por muito que o queiram catalogar de direitista e fascistóide." Cf. José Marques Vidal, Real República Prá-Kis-Tão.

Memórias de Coimbra, Lisboa, Hugin Editores, 2002, p. 57. 36) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 798, Boletim nº 5/66 de 8.2.1966. 37) IAN-TT-SNI/DGE, Acta de 9.11.1966,

livro 28.   38) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 798, Boletim nº 14/65 de 23.12.1965. 39) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 515, 11.10.1965. 40) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 527, Carta de

5.3.1966 à Direcção. 41) A autora parece atribuir uma importância desproporcionada ao relatório apresentado pelo tenente Nazaré, em Janeiro de 1969, o

qual manifestamente  não condicionou a opção política de manter a censura. 42) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 523. Circular nº 326 de 10 de Maio de 1971. 43)

Comissão do Livro Negro sobre o Fascismo, 1980: pp. 226-232. Inclui apenas a introdução e conclusões do relatório de 31 de Janeiro de 1969.
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A primeira preocupação vai para o pessoal político e
para a sua desmotivação, "apáticos e desinteressados",
pela "insignificância dos vencimentos" que recebiam face
ao acréscimo de trabalho estimulado pelas mudanças na
imprensa regional. O "problema crucial" passa pela me -
lhor remuneração dos censores e pelo pagamento de gra -
tificações aos delegados substitutos que praticamente
deixaram de ter remuneração permanente  no pós-guerra. 

O problema das instalações, no quadro do modelo de
censura prévia existente, não se afigura ter solução pois a
censura era exercida em organismos públicos como a
Legião Portuguesa, Quartéis, Intendência dos Abaste -
cimentos, Câmaras Municipais, Delegações Escolares,
possuindo instalações próprias apenas as comissões do
Porto e Coimbra. Confiante na maioria dos jornais de
província, os que se interessam "por pequenas obras
locais", vê com apreensão o surgimento nos últimos três
anos de "vários e difíceis jornais de oposição", cuja acção
sobre a opinião pública "é muito nefasta", o brusco aparec-
imento de bons redactores nos jornais de Lisboa e Porto
que tentam influenciar a província, a revolução "nos cos-
tumes, na moral e a agitação estudantil" e , por fim, a cir-
culação de boletins paroquiais que pelo "combate à guer-
ra em  África estão sendo altamente perigosos e agitando
as pequenas aldeias". 

Face ao aumento do número de publicações, que esti-
ma em mais de 2000 revistas e livros lidos anualmente na
censura, considera que "a actual estruturação da Censura
está obsoleta e não evita constantes deslizes", mas como a
"censura foi sempre um organismo de carácter provisório
admite sem grandes complicações qualquer modificação".
E termina, por forma sibilina, apelando a agir com muita
urgência "para não correr o risco de já não ser precisa, por
desnecessária…". 

Fontes: documentação IAN-TT-SNI/Direcção dos Serviços de Censura

MARTINHA: "A NECESSÁRIA REESTRUTURAÇÃO"
Uma clara indicação de que a censura à imprensa estava
para durar é a afirmação recorrente na documentação de
1969, assinada pelo Dr. António Martinha, da "necessária
reestruturação dos serviços". Enunciemos as principais
medidas tomadas com este fim:

- reforço da disciplina interna com vista a melhorar a
pontualidade/assiduidade dos censores, e assim, limitar as

reclamações pelos atrasos na censura de provas; quebrar o
laxismo reinante fixando um horário mínimo de cinco
horas diárias; aumento das gratificações44 para o pessoal da
sede e, sobretudo, para os censores da província referenci-
ados no relatório do tenente Nazaré; contenção de custos. 

- racionalização de meios libertando os chefes de
serviços da primeira leitura de provas e responsabilizando
subchefes e os censores, designados como "leitores";
intensificação da fiscalização dos grupos de trabalho com
vista à uniformização de critérios; atribuição de parte da
função de controlo às comissões e delegações (1972).

- melhoria da logística do aparelho com a mudança
para as instalações da censura na rua da Misericórdia nº
125, em 22 de setembro de 1969; expurgo em 1970 do
arquivo do material anterior a 1955.45

- nomeação de um novo director, o coronel Armando
Francisco Páscoa46 (tenente Nazaré como subdirector),em
funções desde 21.6.1969, cujo perfil correspondia às neces-
sidades de reestruturação do aparelho, coronel, militar na
reserva, escritor e publicista com colaboração em vários
jornais diários, entre os quais, o Diário de Lisboa.

No plano funcional a maior alteração decorre de uma
directiva da Direcção-Geral da Informação (DGI) de
3.9.1969, de Clemente Rogeiro, transformando o Gabinete
de Leitura no Serviço de Leitura Especializada (SLE) para
apreciação dos assuntos que "versarem matérias de arte,
literatura, filosofia, política e economia, a publicar ou já
publicados na imprensa diária e não diária". 

Os serviços centrais passavam assim a ser constituídos
pela Comissão de Lisboa, Serviço de Leitura Geral (SLG),
Serviço de Leitura Especializada (SLE), Serviço de
Controlo e Serviço de Publicações Estrangeiras. 

No ordenamento jurídico as principais transformações
na máquina censória no período marcelista decorrem da
criação da Secretaria de Estado da Informação e Turismo
(SEIT) pelo Decreto-lei nº 48686 de 15 de Novembro de
1968 que, sem pronunciar uma única vez o termo censura,
remete para a dependência da DGI "os serviços destina-
dos à sua execução". 

A revisão constitucional de 1971, se politicamente mar-
cará o começo do fim da ilusão da ala liberal47 na liberaliza-
ção do regime, consumada pela reeleição de Américo Tomás
em 1972, irá consagrar este desígnio marcelista de ocultação
da censura travestida de Exame Prévio, consagrada no
Decreto- Lei nº 150/72 de 5 de Maio, com o fundamento de
que persistia "a ocorrência de actos subversivos graves em
algumas partes do território nacional", eufemismo para a
Guerra Colonial (Castilho, 2012, 678-680). Depois de em
1957, como ministro da Presidência, ter substituído o nome
de Comissão de Censura aos Espectáculos por Comissão de
Exame e Classificação dos Espectáculos (Decreto-Lei nº
41051 de 1 de Abril de 1957), Caetano reincidia com a cen-
sura à imprensa, renomeada Comissão de Exame Prévio,
proibindo, pela primeira vez desde 1926, que um jornal cen-
surado disso desse conta aos seus leitores.

CENSURA Os censores da imprensa
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MÁRIO BENTO REVISITADO
Nascido em 1928, na aldeia de Meimoa, Penamacor, Mário
Bento Martins Soares (Cruz e Pinto, 2004-2005: 628) fre-
quentou durante quatro anos o seminário do Fundão, con-
cluiu o liceu na Guarda e licenciou-se em Direito, na
Universidade de Coimbra, onde entrou em 1949, envol-
vendo-se no movimento associativo, ainda dominado
pelas direitas, e em organismos católicos como o CADC e a
JUC. Em 1954 iniciou a carreira profissional na magistratu-
ra que interrompeu em 1957 para exercer, sem grande
sucesso, a advocacia em comarcas da Guarda. Iniciou,
entretanto, a actividade política como vogal da Comissão
Distrital da União Nacional, colaborando no órgão do par-
tido único, Correio da Beira, e com a Legião Portuguesa. 

Em 1960 operou uma viragem na sua vida com a vinda
para a Polícia Judiciária em Lisboa, onde conheceu o Dr. Garcia
Domingues, foi chefe de gabinete do ministro do Interior, de -
putado em 1965 e governador-civil da Guarda entre 1967 e

1972. A ascensão de Marcelo Caetano, e o périplo deste ao dis-
trito em campanha eleitoral, proporcionou ao Dr. Mário Bento
uma aproximação ao Presidente do Conselho, entusiasmado
com o banho de multidão que o governador-civil arregimen-
tara, tendo-lhe pedido então o seu currículo.48

A
inda governador-civil da Guarda em 1971,
Mário Bento ambicionou tornar-se Director-
Geral do Serviço Tutelar de Menores e, nesse
sentido, enviou uma carta a Marcelo
Caetano49 "solicitando em momento tão deci-

sivo da minha vida a benevolente compreensão de V. Exa",
pois estaria em causa uma oportunidade de promoção
"quase única depois que as contingências da vida e as
comissões de serviço a que fui chamado me levaram a sair
da Magistratura". Termina a sua missiva reafirmando a sua
"profunda lealdade e solidariedade política bem como a
inteira disponibilidade da minha modesta colaboração em
quaisquer circunstâncias e até ao limite em que possa ter
utilidade". Acabou por conseguir um lugar como director
do Centro de Observação, anexo ao Tribunal Central de
Menores, em Lisboa, onde passou a exercer após a sua
saída de governador-civil em Novembro de 1972, não sem
antes, em Agosto de 1972, noutra carta50 enviada ao seu
"amigo" Dr. Quesada Pastor, chefe de gabinete de Caetano,
recordar que estava em aberto o cargo que tanto almejava. 

A disponibilidade manifestada por Mário Bento em
servir o regime foi aproveitada por Caetano para o
nomear Presidente da Comissão Central de Exame Prévio
em Abril de 1973 porque, como confessa ao Expresso "não
havia forma de fugir". A constituição duma nova direcção
da censura à imprensa surgiu como resultado da incapaci-
dade do coronel Armando Páscoa em prosseguir no cargo
por razões de saúde e constituiu para muitos uma ver-
dadeira surpresa.51 Só em Fevereiro de 1974 é que Caetano

Calçada da Glória nº 9 - 2º. No edifício do Palácio

Foz, de 1947/48 até 1961

44) No período entre Setembro de 1968 e Outubro de 1973 a gratificação mensal do censor de Lisboa passou de 3000$00 para 4175$00, um aumento de

39,2%, mas no mesmo período os censores das delegações  obtiveram um aumento de 163,3%. As chefias intermédias em Lisboa   tiveram aumentos

da ordem dos 40%, enquanto o director e subdirectores passaram a auferir  12000$00 e 9000$00 respectivamente, correspondendo a um aumento de

100% face à gratificação de 1968.45) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 792, Ordem de serviço nº 18 da DSC de 18.12.1970, comissão presidida pelo Dr. Bento Garcia

Domingues para proceder "à inutilização de documentos do arquivo anteriores a 1955 e lavrar o respectivo auto". 46) Armando Francisco Páscoa (1904-

1978) nasceu em Beja e fez o curso de Infantaria da Escola Militar. Foi director da  revista Infantaria e colaborador em vários jornais diários, escritor  de

romances, biografias e ensaios sobre a actividade militar. De 1939 a 1959 foi inspector de Tiro da Mocidade Portuguesa, coronel em 1956,  passando à

reserva em 1.6.1959. Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 40, p. 280 e vol. 20, p. 512. 47) A menos de dois meses da sua morte na Guiné

o então líder da ala liberal, José Pedro Pinto Leite, em carta a Caetano sobre a censura de um seu artigo para a Flama afirmava: " Na própria Censura ,

onde também estive, ouvi coisas edificantes:" Quem tinha aguentado o Dr. Salazar tinha sido a PIDE e a Censura". Que isto "estava a descambar", etc,

etc, etc. Eu já os conheço, já sei onde eles se acoitam , donde eles desferem os seus ataques, contra a sua pessoa, contra a sua política. Não creio que

os consiga algum dia contentar, pois é gente que raciocina de cabeça para baixo, e que não oferece a mínima garantia  de fidelidade a uma política que

visa o bem comum e não a manutenção de privilégios, seja eles de que ordem forem." Cf. Cartas Particulares a Marcelo Caetano, 2º Vol., Carta de 12 de

Maio de 1970, pp. 212-213. 48) Expresso, "Confidências de Mário Bento - o último director da Censura", entrevista de José Pedro Castanheira, 8.8.2009.

49) IAN-TT- AMC, Cx. 55, nº 1, Carta de Mário Bento a Marcelo Caetano de 28.7.1971.50) IAN-TT-SGPCM, NT 20, Proc. 553, Carta de Mário Bento a

Marcelo Caetano de 21.8.1972. 51) IAN-TT - SNI/DSC, Cx. 798. Cartão timbrado de 18.4.1973 do coronel Armando Páscoa para o censor de Angra do

Heroísmo, Dr. Gervásio Luso de Sousa Martins : " Como estivesse bastante esgotado pelo esforço dispendido pedi a minha demissão a fim de poder

fazer um repouso e tratamento o que presentemente faço, perto de Lisboa, até ao fim do mês."
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anunciou a Mário Bento a possibilidade de nomeação
para Director-Geral dos Serviços Tutelares de Menores,
inviabilizada pelo 25 de Abril. O saneamento a que foi
submetido após a Revolução, a fuga para o Brasil e o
regresso a Portugal em 1981 com reintegração nos
Serviços Tutelares de Menores, não esconde a amargura
por ter aceite um cargo que "não teve força para recusar
em definitivo", sempre num discurso desculpabilizante e
menorizando a sua acção enquanto censor-mor do
regime. (Ver quadro 2)

O INEXISTENTE "GABINETE-FANTASMA"
Tem sido por vezes suscitada a questão da existência no
aparelho da censura à imprensa do que, sugestivamente,
José Cardoso Pires designa por "Gabinete Fantasma",
"uma nova Censura", "dentro do corpo oficial da
Censura", cujo objectivo seria "a manipulação da activi-
dade literária com um novo know-how e com agentes rig-
orosamente secretos" (Pires, 1999: 190-191). Já Raúl Rego
assinalara em 1969 (Rego, 1970: 26) uma censura especia -
lizada e, mais recentemente, Riccardo Marchi, a propósito
da censura marcelista à revista neofascista Política, admite
que a mesma passou a estar sujeita à vigilância do "gabi-
nete especial de censura nas instalações da Secretaria de
Estado da Informação e Turismo" (Marchi, 2009: 321).
Também António Valdemar, na entrevista de Mário Bento,
questiona como foram recrutados os intelectuais dos gru-
pos de trabalho especializados ao serviço da censura, gru-
pos que Mário Bento diz desconhecer negando qualquer
interferência "nem a título decisório, nem a título mera-
mente consultivo". 

Sobre este ponto cremos que Mário Bento terá razão
mas o seu discurso claudica quanto ao impacto das trans-
formações operadas pela entrada em vigor do Decreto-Lei
nº 150/72 de 5 de Maio  na censura às publicações não-pe -
riódicas, com um novo regime jurídico que  não se limitou
à mudança cosmética de substituir a Censura pelo "Exame
Prévio". Executado por forma progressiva desde meados
de 1971, o novo modelo de  censura de livros passou a
responder ao legalismo53 de Caetano, no quadro do
regime autoritário, e  transitou por completo para a

Direcção-Geral de Informação54 escapando, pela primeira
vez, à equipa censória dos "coronéis" que passou a limitar-
se a registar a decisão tomada no Palácio Foz,  remetida
igualmente às polícias, PIDE/DGS e Polícia Judiciária ou
ao Ministério Público. 

A segunda alteração decorreu no próprio processo de
censura dos livros em que, ao critério da oportunidade
política, prevalecente, se juntou o critério da legalidade, o
que se irá traduzir numa redução substancial das obras
proibidas pela aplicação duma bitola mais selectiva e
racional, do ponto de vista do regime, apostando prefe -
rencialmente no cerco às editoras, como a Prelo ou a
Afrontamento, salvas do encerramento pelo 25 de Abril. A
proibição sistemática de obras de cariz marxista, fre-
quentemente sem aplicação directa à realidade nacional,
deu lugar a um critério  que interditava os livros que colo-
cassem em causa o regime no plano político, social ou
moral, fautores de doutrinação ou mobilização de mas-
sas.55 Não por acaso, o inofensivo Materialismo e
Empiriocriticismo de Lenine,  proscrito em 1949, foi auto -
rizado em 1971, enquanto uma das derradeiras obras
proibidas, Sobre o trabalho de propaganda de Mao  Tse-Tung
teve ordem de apreensão pela PIDE/DGS em 22 de Abril
de 1974. O gráfico 3 revela essa surpreendente evolução
particularmente notória no ano de 1973 marcado pelo
acentuar da repressão política e recrudescimento da tortu-
ra de presos políticos (Pimentel, 2007: 379).56

Fontes: PT/TT/SNI-DSC/13/10, 12, 7, 8 e 9,  SNI, Cxs. 658, 853, 526, 573
e 630. O segundo semestre de 1971    regista uma proibição de 25 obras,
número inferior às 36 do primeiro semestre. 

CENSURA Os censores da imprensa

52) Arquivo Geral do Exército - Proc. 120/80, Cx. 57, Histórico. O tenente José Araújo Martins de Sousa Nazaré (1895-1980) completou o curso de Artilharia

da Escola de Guerra em 1918. No seu percurso regista-se a adesão aos ideais monárquicos que o levou ao presídio do Funchal em 1919, de onde se evadiu

permanecendo desertor até 1926. Acabou reintegrado no Exército em 1927 e promovido a tenente em 1929. Entrou para a censura em 1935 e nela fez  car-

reira atingindo a posição de director em 1966. Entre  1950 e 1962 foi também presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 53) Cf. J. M. Tavares

Castilho, Op. Cit., p. 679. 54) PT/TT/SNI/DSC/13/8, Cx. 573. Em nota ao ofício da Comissão Central de Exame  Prévio de 7.9.1972 Geraldes Cardoso anuncia

a transferência dos ficheiros de milhares livros censurados da CCEP para o Gabinete de Estudos da DGI. 55) A enorme quantidade de obras apreendidas

vai passar a ser aproveitada no marcelismo para campanhas de doutrinação dentro do aparelho do partido único, a ANP. Segundo Elmano Alves, presidente

da Comissão Executiva, aos militantes que frequentavam os "cursos de formação política" era exibida  "uma mostra de mais de quatrocentas obras de

autores  comunistas e socialistas, recentemente editados em Portugal" tendo em vista "alertar os cursistas" para o "espaço de difusão do ideário marxista

apostado na conquista da juventude , das camadas intelectuais e de militares operacionais". Cf. Elmano Alves, "A ANP de Marcelo Caetano" in Marcelo

Caetano Tempos de Transição,  Porto Editora, 2012, p. 92. 56) O quadro apresentado no artigo do Expresso de 21.4.2012, Os 900 livros que O Estado Novo cen-

surou está muito longe da realidade porque só em menos de cinco anos de consulado marcelista (1970-1974) foram proibidos 439 títulos.
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Fontes: documentação do IAN-TT/SNI/DSC. Por força da remodelação interna da censura foi extinto o lugar de subdirector e criado o de director-
adjunto que passou a ser desempenhado pelo tenente-coronel David dos Santos, cf. Circular de 25 de Maio de 1954.

QUADRO  2
DIRECÇÃO DA CENSURA À  IMPRENSA NO ESTADO NOVO (1944-1974)
DIRECTORES/PRESIDENTES SUBDIRECTORES/DIRECTORES/ADJUNTOS NOTAS

As patentes militares referem-se ao
momento do exercício da função censória

Cap. Nozes (1900-1971)

Major Aguiar (1894-1953)

Major Coelho (1892-1955)
Cap. Silva Dias (1892-1978)

Coronel David dos Santos (1899-1977)

Dr. Martinha (1907-1975)

Pastor, director da censura e chefe de
gabinete do min. da Presidência,  Pedro
Teotónio  Pereira até 22.6.1961;
presidente da Comissão de Exame e
Classificação de  Espectáculos  em
26.4.1960.

Tenente Nazaré (1895-1980) nomeado para
a Com. de Censura  de Lisboa em 1935.

Referido em acta da Comissão de
Exame e Classificação de Espectáculos
de 15.9.65.

Major Chaves (1893-1977) nomeado
para a Com. de Censura de Lisboa em
1928.

M. Caetano, Presidente do Conselho
desde 27.9.1968; chefe de gabinete
Quesada Pastor (1919-2000).

Presidente da Comissão Central de
Exame Prévio desde 1 de Junho de
1972.

Presidente da Comissão Central de
Exame Prévio desde 1 de Abril de 1973

Capitão Aníbal Afra Nozes, primeiro
subdirector, desde 13 de Outubro de 1943  

Capitão Aníbal Afra Nozes , até final de
1945
Major Dimas Lopes de Aguiar, de 1945 a
1946
Major Mário Baptista Coelho, 1946-1947
Capitão miliciano José da Silva Dias 1947-
1953 
Coronel David dos Santos, de 24.4.1953 a
1. 7.1957 
Dr. António Neves Martinha, de 1.7.1957 a
26.6.1961

Dr.  António Neves Martinha

Dr. António Neves Martinha

Dr. António Neves Martinha

Tenente José Araújo Martins  de Sousa
Nazaré52

Tenente José  Araújo Martins de  Sousa
Nazaré 

Major José Sebastião de Sousa Chaves,
subdirector em exercício

Tenente José Araújo Martins de Sousa
Nazaré, subdirector desde 7.7.1969  e até
21.4.1970
Dr. Bento Garcia Domingues, subdirector
desde 2 de Junho de 1970 

Dr. Joaquim Jorge Mendes de Brito,
subdirector de Abril (?) de 1973 a 8.6.1973,
substituído pelo Dr. Vitor Manuel Lopes de
Sá Pereira que exerce o cargo de
subdirector desde 19.6.1973. 

Dr. Mário Bento Martins Soares
Dr. Bento Garcia Domingues
Dr. Vitor Manuel  Lopes de Sá Pereira 

Tenente-coronel Álvaro Salvação Barreto,
até 31 de Março de 1944 

Coronel  Armando Jorge das Neves Larcher
(1891-1970)
de 1 de Abril de 1944  a 28 de  Fevereiro de
1959

Dr. José Fernando Quesada Pastor, sucede
directamente ao coronel  Larcher e até
final de 1959.

Dr. Eduardo Homem de Gouveia e Sousa,
desde o início de 1960 e até 31.12.1960

Dr. Guilherme Lourenço Pinheiro, nomeado
para a Presidência do Conselho entre
14.12.1960 e 26.6. 1961 e parece ter
exercido desde 1.1.1961 

Dr. António Neves Martinha
de 26.6.1961 a cerca de 15.9.1965

Dr. Rui  Edmundo  de  Araújo Vasconcelos
Pereira e Alvim, de aprox. 15.9.1965 a 7 de
Fevereiro de 1966

Tenente José Araújo Martins de Sousa
Nazaré,  de 7 Fevereiro de 1966  até
26.9.1968

Dr. António Neves Martinha
desde final de 1968 até  21.6.1969

Coronel Armando Francisco Páscoa (1904-
1978)  de 21.6.1969  a 1 de Abril de 1973

Dr. Mário Bento Martins Soares ,
de 1.4.1973 até 25 de Abril de 1974

Direcção da censura à imprensa no 25 de
Abril de 1974:
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A subordinação da Comissão Central de Exame Prévio
(CCEP) à Direcção-Geral da Informação transferiu para o
secretário de Estado Moreira Baptista e para a própria DGI
de Pedro Geraldes Cardoso57, um papel de controlo que
anteriormente o próprio aparelho de censura geria, só
ocorrendo uma intervenção externa de Salazar/ Paulo
Rodrigues58 em situações limite. O próprio director-geral
da Informação passou a assumir-se como instância de
recurso criando, segundo Pedro Feytor Pinto  "um sistema
com responsáveis de meios de comunicação através do
qual estes, para não perderem tempo, enviavam logo para
a Direcção-Geral, ao mesmo tempo que para a Censura" o
material julgado mais sensível (Pinto, 2011: 166).

Na presidência da censura do coronel Armando Páscoa
e do Dr. Mário Bento, a discordância quanto à ausência de
corte desta ou daquela notícia ou comentário é, assim,
questionada directamente pelos responsáveis políticos, às
vezes de forma agreste: num artigo publicado no Diário de
Lisboa de 7.3.1973, onde numa foto apareciam punhos
fechados, Moreira Baptista anotou: "Dr. Mário Bento, isto
foi visado?". Mário Bento, fazendo um balanço da sua pas-
sagem pela censura, escreveu: "Foi só um ano e pouco,
muito absorvido no atendimento dos reclamantes cen-
surados e na ligação com a última instância - a respectiva
Direcção-Geral, ou mesmo o secretário de Estado".59

O papel interveniente da DGI no processo censório
levou, por outro lado, a uma utilização de membros dessa
estrutura na leitura especializada de  livros com vista à
obtenção de um parecer que seria ou não validado pelo
director Geraldes Cardoso e comunicado, a título mera-
mente informativo, à CCEP. Não  se conhece  o quadro de
pessoal do Gabinete de Estudos da DGI responsável por
esse trabalho de que faziam parte o Dr. Ernesto Manuel
Correia de Moura Coutinho60, o prolixo autor da quase
totalidade dos pareceres entre 1971-197461, quase sempre

em sintonia  com o director-geral,  o juíz Dr. Manuel Lopes
Rocha, autor dos pareceres jurídicos e, por certo, outros
elementos como os Drs. Martim da Silveira, Jorge
Rodrigues Faro, Manuel de Almeida Rino Júnior e
Sebastião José de Sousa Diniz, os dois últimos  perten-
centes a  estruturas da DGI como a Repartição da
Imprensa Estrangeira e Repartição da Imprensa
Portuguesa, ambas sob a alçada de Pedro Feytor Pinto,62

Director dos Serviços de Informação e braço direito de
Geraldes Cardoso na Secretaria de Estado.

Quer a Direcção-Geral de Informação marcelista, quer
o antigo SNI, nomeadamente a Direcção-Geral dos
Espectáculos, foram, aliás, viveiro para recrutamento de
pessoal político da censura, caso do Dr. João António da
Silveira de Lima Pimentel, nomeado para o SLE da cen-
sura em 8.5.1973 como redactor na Secção de Imprensa
Estrangeira e que, depois de ter sido assessor diplomático
de António Guterres, terminaria a sua carreira como

CENSURA Os censores da imprensa

Rua S. Pedro de Alcântara nº45 - 2º. Desde 11.6.1961 até 1968. A entre-

ga e levantamento de provas fazia-se pela Rua do Diário de Notícias, nº 150

Neste edifício do século XVIII, o Palácio

Ludovice, funcionou o SPN (Secretariado

da Propaganda Nacional) e está o Solar

do Vinho do Porto desde 1946

57) Pedro Manuel  de Melo da Silveira Geraldes Cardoso (1924-2012), chefe de gabinete de Moreira Baptista desde 1968, sucedeu ao marcelista Clemente

Rogeiro que exercera o cargo de director-geral da Informação entre 2.1.1969 e 21.4.1970 quando foi nomeado presidente da Direcção da Emissora Nacional.

Anteriormente o Dr. Clemente Rogeiro fora censor entre 1963 e 1968 enquanto vogal da Comissão  de Literatura e Espectáculos para Menores e membro

da Comissão de Exame e Classificação de Espectáculos. 58) José Venâncio Pereira Paulo Rodrigues (1919-2010) foi Subsecretário de Estado da

Presidência do Conselho entre 1962 e 1968 tendo-lhe Salazar confiado a tutela sobre a Comunicação Social por delegação de competências em despa-

cho de  10.12.1962.  59) Carta do Dr. Mário Bento ao autor de 28.3.2011. 60) Ernesto Manuel de Moura Coutinho nasceu em Lisboa em 1946, licenciado

em Direito. Fez parte da sociedade Edições Polémica criada para publicar a revista do nacionalismo radical Política fundada em Agosto de 1969. Cf.

Riccardo Marchi, Op. Cit. , pp. 295-296. 61) IAN-TT-SNI/DSC, Cxs.  526, 573, 630, 658 e  853. A documentação relativa à censura de publicações não pe -

riódicas para os anos de 1972 a 1974 só foi tornada pública pela Torre do Tombo em finais de 2013.  62) Pedro Feytor Pinto (n. 1936, Castelo Branco, licen-

ciado em Direito) que a si próprio se descreve como "funcionário de segunda linha" do regime, ( Pinto, 2011 : 259) foi  um dos homens colhidos pelo acaso,

ao servir de intermediário entre o general Spínola e o Ditador, encurralado no Carmo, temendo que o poder caísse "na rua". Na entrevista dada ao Expresso

(22.4.2011)  sobre a  sua responsabilidade na censura, diz ser "absolutamente nenhuma", só interveio uma vez por causa de um artigo de Francisco
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embaixador de Portugal em Oslo (Pinto, 2011: 211), o Dr.
Joaquim Jorge Mendes de Brito, desde 1 de Agosto de
1963 na censura a partir da Direcção-Geral dos
Espectáculos, de onde terá vindo também o Dr. Nuno de
Santa Maria Lima de  Carvalho ou, ainda, o Dr. Manuel
Nunes Barata, chefe de Repartição da Informação
Audiovisual do SNI, na censura entre 1970 e 3.1.1973. 

O
testemunho do jornalista Daniel Ricardo citan-
do o seu colega de redacção João Vaz, despedi-
do de A Capital em Novembro de 1972, na
sequência do escândalo suscitado pela publi-
cação de uma carta no vespertino, permite

esclarecer que o censor protagonista  do pedido de emprego
no jornal  que arruinou o seu part-time na censura foi o coro-
nel Francisco Braga63 e não o Dr. Nunes Barata,  num episódio
bem ilustrativo do  nível de promiscuidade do  director de A
Capital com o Governo com quem tinha estabelecido um

pacto de autocensura com Moreira Baptista através de um
revisor interno "entre a redacção e o Exame Prévio" da confi-
ança de Manuel José Homem de Melo.64

Esta acentuada perda da autonomia funcional da cen-
sura à imprensa, como em nenhum outro período do
Estado Novo, articula-se com uma última arma da censura
no marcelismo: a instrução de processos judiciais,65 para
penalizar as infracções cometidas pela imprensa, aspecto
incisivamente focado no ensaio de José Cardoso Pires:

Na máquina totalitária, sem independência entre poderes, os
braços da repressão trabalham em compromisso contínuo. Polícia
e tribunal, decreto e censura fazem parte duma mesma aliança, e
não é por acaso que alguns directores da Polícia Cultural
(Geraldes Cardoso, Garcia Domingues) tenham transitado da
Polícia Judiciária para os tribunais de Supremos Censores".
(Pires, 1999: 179-180)

Aos nomes invocados deveremos acrescentar os do
próprio Mário Bento, como o do experiente Dr. Bento
Garcia Domingues, censor da imprensa, onde entrara em
Junho de 1970, como subdirector, e da censura dos espec-
táculos, onde fizera o seu tirocínio censório entre 1954-57,
que "já conhecia bem a casa quando eu cheguei em 1973 e
era ele que fazia o atendimento directo nas dúvidas dos
Senhores Coronéis e doutros colaboradores" 66 e, desde
Junho de 1973, o último elemento da direcção tricéfala, o
Dr. Vitor Manuel Lopes de Sá Pereira, juíz de Direito, aju-
dante do Procurador da República no Tribunal da Relação
de Lisboa, todos eles juristas a quem Marcelo Caetano
apostara na colocação à frente da censura no âmbito da cri-
ação do chamado Exame Prévio e da nova Lei de Imprensa. 

ESTATUTO DO CENSOR MILITAR
Como vimos no relatório de 1969, o tenente Nazaré, ao
mesmo tempo que caracteriza a censura como "estrutura
velha de 30 anos" e "obsoleta", reconhece que "a censura

Rua S. Pedro de Alcântara nº81 - r/c. Desde 11.12.1968 até

1969

Balsemão e, no fundo,  até era contra a censura: "Por definição, era". Como qualquer liberal,  imagem que desenvolve exaustivamente nas suas memórias.

Aliás o Dr. Mário Bento,  "director dos serviços do Exame Prévio" era para além de seu "amigo, excelente pessoa e também bastante liberal" (Pinto, 2011:

247). Mas a acção de Feytor Pinto na censura não se esgotou naquele dia aziago do patrão do Expresso. Por diversas vezes substituiu Geraldes Cardoso,

o director-geral da DGI e, naturalmente , não se coibia de dar o seu despacho favorável sobre obras censuradas. Era um homem do Regime, afinal, alfo-

bre de "liberais". 63) Agradeço ao jornalista Daniel Ricardo, à data subchefe de redacção de A Capital, a informação que permitiu apurar a identidade do

censor despedido na sequência da publicação da carta do leitor. O coronel Francisco Braga (n. 1906) pertencia à arma de Artilharia, na reserva, e entrara

para a comissão de censura de Lisboa no marcelismo, em Novembro de 1968, não ocupando qualquer função de chefia. 64) Manuel José Homem de

Melo, Meio Século de Observação, Lisboa, Círculo de Leitores, 1996, p. 179.  65) República, 10 de Maio de 1974. Em colóquio realizado no início de Maio de

1974 sobre a censura o jornalista José Carlos de Vasconcelos salientava  a tendência, nos últimos tempos da ditadura,  para a utilização frequente de

processos judiciais, a repressão judiciária, na expressão de José Tengarrinha, com base no decreto-lei nº 150/72 de 5 de Maio, como "táctica de dissuasão",

exemplificando com a perseguição de Mário Castrim, João Abel Manta, as Novas Cartas Portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria

Velho da Costa e a Funda III de Artur Portela Filho. 66) Carta do Dr. Mário Bento ao autor de 28.3.2011.
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foi sempre um organismo de carácter provisório", con-
tradição aparente, simultaneamente reveladora da
natureza do Estado Novo, aquando da aprovação da
Constituição de 1933 em que, no capítulo das liberdades,
dá com uma mão o famoso artigo 8º, o que depois anula
com o decreto-lei nº 22469 de 11 de Abril de 1933 com a
instituição da censura prévia. 

Mas a natureza precária da censura não radica apenas
no texto fundacional do regime. Salazar, nesse mesmo ano,
afirmaria que a origem militar do regime haveria de mar-
car para sempre o Estado Novo. De facto, tendo origem na
Ditadura Militar em 1926, o pessoal político exclusiva-
mente militar irá perdurar até 1957, num tempo longo que
não teve paralelo com outras instituições do regime,
instrumentos da "violência preventiva" ou da "violência
punitiva" (Rosas, 2012: 196-210) em que o processo de
desmilitarização foi mais célere. Irene Pimentel afirma que
a presença de militares à frente da PIDE, Censura e outros
organismos seria "uma forma de apaziguar as chefias mi -
litares" face a uma subordinação das Forças Armadas con-
sumada por Salazar (Pimentel, 2007: 498).  

No caso da censura à imprensa, a essa motivação
dever-se-á acrescentar outra de natureza funcional.

Comparada com a censura dos espectáculos que em 1933
era totalmente militar e, no final do regime, estava reduzi-
da a único oficial, a estrutura da censura à imprensa, mais
pesada e descentralizada sob o ponto de vista geográfico,
manteve-se na mão de oficiais do exército que davam
garantias de continuidade de funções e uma disciplina
estrita, aspecto que ainda em 1964, face à crescente dificul-
dade de recrutamento devido à Guerra Colonial, o direc-
tor Martinha relevava, insistindo na nomeação na provín-
cia de oficiais destacados na GNR. 

É claro que ao longo de três décadas se operaram
mudanças significativas na componente militar do pes-
soal político da censura. Em estudo anterior (Gomes,
2006:108), mostrámos que, na sua fase inicial, a compo-
nente militar era constituída por numerosos oficiais no
activo, com capacidade operacional, herdeiros do "tenen-
tismo" do 28 de Maio. Esta dimensão veio a alterar-se pro-
gressivamente, sobretudo depois da Segunda Guerra
Mundial, período de grande recomposição do pessoal da
censura, quando começa a entrar no aparelho, a nível cen-
tral, um número cada vez maior de oficiais na reserva, o
que dará lugar a alguns problemas de natureza jurídica
que irão ser resolvidos a contento dos censores. 

CENSURA Os censores da imprensa

Da velha tesoura ao lápis azul

Q
uando a censura foi implantada

pela Ditadura Militar em 1926, a

circular nº 21 de 1 de Julho, do

ministério da Guerra, fixou um conjunto

de regras a observar pela censura prévia

à imprensa. O articulado é omisso

relativamente  à cor dos cortes a efectuar

pelos censores mas a alínea g) da 2ª

regra diz expressamente: " Os jornais

remeterão ao gabinete de censura quatro

exemplares, trazendo um, devidamente

tracejado a vermelho, as locais de que

foram enviadas provas à censura." 

Significa isto que desde o início da

censura prévia se institucionalizou a

adopção de cores diferenciadas consoante

a função - o azul para os censores, o

vermelho para os jornais. Sendo os cortes

efectuados sobre os granéis impressos,

conhecidos na gíria jornalística como

linguados, compreende-se a utilização do

lápis e não da tinta que facilmente iria

borrar um papel excessivamente poroso

como era o dos jornais. 

Documentação do início do Estado

Novo comprova o esforço de

centralização e uniformização dentro da

máquina da censura normalizando a

utilização do lápis azul pela  direcção da

censura em Lisboa e de  cores

diferenciadas  por outras estruturas do

aparelho censório. 

Chegado à Presidência do Conselho

em Julho de 1932,  Salazar incumbe o

major Álvaro Salvação Barreto, director-

geral desde novembro de 1932, de

proceder à reestruturação do aparelho da

censura à imprensa  com a criação de

uma estrutura intermédia1 entre as

delegações  e a Direcção-Geral, as

Comissões de Lisboa, Porto e Coimbra

subordinadas  à DGSCI (Direcção-Geral

dos Serviços de Censura à Imprensa). É

neste contexto que se insere a  circular

nº 33 de 12 de Março de 1933 2 enviada

às comissões e delegações com a

seguinte directiva:

1º Esclarece-se que , usando as

Delegações o lápis vermelho, as C.C.

[Comissões de Censura] o lápis verde para

assinalar matéria visada pelas delegações

da respectiva Zona, e só esta D.G [Direcção

-Geral] e a C. C. de Lisboa o lápis azul,

sempre que qualquer jornal ou prova seja

por esta D.G. devolvida com anotações e

chamadas com lápis de várias cores, só

terão que atender-se e cumprir-se as

Madame Anasthasie (1874), André Gill,

L'Éclipse
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Quando em 1970 o coronel Abílio Joaquim Patinho, do
Serviço de Administração Militar, da Força Aérea, pediu a
revisão da pensão de reserva com o fundamento de con-
tinuar a prestar serviço ao Estado como censor, é-lhe
negada a pretensão pela Força Aérea num acto que con-
siderou discriminatório.67 De facto, era prática corrente a
entrada na censura de oficiais na reserva, com menos de
40 anos de serviço efectivo, porque ao abrigo do decreto-
lei nº 41958 de 14.11.1958, não só podiam com esse tempo
de serviço na censura pedir a melhoria da pensão de
reserva, como acumulá-la com a gratificação recebida. O
pedido do coronel Patinho só foi deferido em 7.8.1973, e
este caso só se tornou exemplar porque pertenceu a um
dos ramos das Forças Armadas que poucos elementos
colocou na censura, tal como a Marinha.  

O coronel Páscoa esclareceu em 197068 que os serviços
de censura "não têm quadro orgânico" e que os oficiais
que ali em serviço o fazem "a título eventual, ainda que
em regime de "full-time", sendo remunerados por gratifi-
cações confidenciais pagas por força de verbas globais não
destinadas exclusivamente a pessoal e consequentemente
sem qualquer desconto para a Caixa Geral de
Aposentações". A legislação de 1958, na qual se empenhou

pessoalmente o coronel Larcher, veio assim dar resposta a
uma reivindicação dos oficiais criando condições para a
contagem do tempo prestado na censura que daria a
todos "uma pensão de reforma compensadora".

A definição do regime de prestação de serviço na cen-
sura de oficiais do exército na reserva foi ainda objecto do
Memorial de 3 de Maio de 1972 que anexa um parecer
jurídico, com despacho de Salazar de 18.6.1962, relativo ao
exercício de funções na censura, suscitado pelo tenente
reformado Mateus Fortunato Soares da comissão de
Coimbra e que já então obteve deferimento favorável.69 A
situação de excepção dos oficiais na reserva não se alterou
até ao fim do regime, reafirmando Mário Bento, em 1973,
"não existir um quadro funcional de Delegados" e que a
gratificação paga "não está estabelecida em qualquer
norma legal e sai de uma verba única e de carácter confi-
dencial que é abonada a esta Comissão pela Secretaria de
Estado da Informação e Turismo".70

MARCELISMO: EVOLUÇÃO E CONTINUIDADE
A transição de poder dentro do Estado Novo operou-se
também no aparelho censório sob o signo da con-
tinuidade, de que é expressão o conteúdo das "Normas de

chamadas e despachos a lápis azul.    

Posteriormente, o vermelho passou a ser

utilizado  no aparelho da censura, pelos

próprios censores com funções de

fiscalização sobre a matéria já publicada.

Fora da comissão de Lisboa a utilização do

azul estava vedada dando lugar ao

encarnado  pois o vermelho era cor maldita.

No período marcelista, o Boletim nº

3/70 de 29 de Julho3, relativo ao controlo

de publicações determina que os "cortes"

não cumpridos ou a matéria não

submetida a censura deverá ser

assinalada a vermelho, directiva que voltou

a ser evocada no Boletim nº 3/71 de 22 de

Abril4. Tal não impediu, porém, que outras

cores, como o negro ou o verde,

pudessem ser utilizadas no tratamento

interno das provas dos jornais codificando,

por essa forma, o seu visionamento por

um chefe ou por um adjunto.5

O governo de Marcelo Caetano, fértil

em alterações de fachada no aparelho

repressivo do regime, procedeu à

substituição dos carimbos utilizados

pelos censores para classificar as provas

apresentadas pelos jornais mas manteve

o lápis azul, cuja adopção  convencional

desde a Ditadura Militar acabou por

assumir junto dos profissionais da

imprensa e da opinião pública controlada

uma dimensão simbólica da natureza

anti-democrática e repressiva do regime

ditatorial. 

O lápis azul do Estado Novo

salazarista poderá assim equiparar-se a

uma outra figura que marcou  as últimas

décadas do século XIX e início do século

XX em França, a senhora Anastásia e  a

sua implacável tesoura, caricatura de

André Gill,6 igualmente símbolo das

restrições à liberdade de imprensa.

Em Portugal, já após o

estabelecimento da Ditadura Militar, o

caricaturista Francisco Valença, no

Sempre Fixe! , conseguiu , por breve

tempo, publicar caricaturas que ficaram

famosas pela forma mordaz como a

censura era tratada, conjugando a velha

"tesoura" com o novo lápis azul. J.C.G.

NOTAS

1) Gomes, J. C. (2006), Os Militares e a

Censura. A Censura à Imprensa  na Ditadura

Militar e Estado Novo (1926-1945), Lisboa:

Livros Horizonte, p. 47.

2) IAN-TT - SNI/Direcção dos Serviços de

Censura, Cx. 797

3) IAN-TT - SNI/DSC, Cx. 577

4) IAN-TT - SNI/DSC, Cx. 577

5) IAN-TT- SNI/DSC, Ordem de serviço nº9

de 11 de Agosto de 1969, Cx. 412

6) L'Histoire , nº 317, Paris, février 2007, p. 43

Sempre fixe!, 8 de Julho de 1926
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censura a observar pelas comissões e delegações destes
serviços" em que, a par do reconhecimento da sua actua -
ção "casuística", se enfatiza a proibição de matérias jor-
nalísticas "que atinjam, de qualquer modo, o Presidente
Salazar, cuja obra, como homem e como político, só pode
ser discutida em termos que não diminuam a sua figura"
e as "que pretendam, directa ou indirectamente, estabele-
cer uma antinomia política entre o Presidente Salazar e o
Presidente do Conselho".71

São escassos os dados reveladores da dificuldade de
adaptação do pessoal político da censura ao novo
Presidente do Conselho. Subentende-se, ocasionalmente,
alguma incompreensão por parte dos censores face à
evolução do regime quando, a propósito de instruções
sobre matérias a "visar", e que dizem respeito às famosas
"Conversas em Família", se referem as "inconcebíveis
dúvidas" que essas instruções suscitaram, sentindo o
director Páscoa a necessidade de esclarecer ser "evidente
(…) que toda a matéria expendida por Sua Excelência é,
por natureza, totalmente livre".72 Quando, em 1969, a

Direcção pergunta aos delegados de todo o país se
querem manter-se em funções há plena unanimidade
nessa vontade e, em Lisboa, o não alinhamento com o
marcelismo será residual e levará à saída de escassos ele-
mentos como José Rebordão Esteves Pinto. ( Ver quadro 6)

N
ão obstante, será na Comissão de Coimbra
que se detectarão alguns problemas de
natureza política no aparelho da censura. O
capitão miliciano na disponibilidade Afonso
de Jesus Caveiro (em Angola entre 1961-63),

presidente da comissão em 1970 (entrara em 28.10.1968),
com 38 anos de idade, de tendências integralistas (Vidal,
2002) e ligado a círculos neofascistas de Coimbra, forneceu
em 12 de Maio de 1970, ao Diário de Coimbra, no contexto
da luta estudantil, a notícia falsa da morte de um estu-
dante em incidentes com a PSP, o que pôs em cheque o
jornal e redundou na demissão do censor.73 An -
teriormente, em Novembro de 1968, sendo presidente das
comissão o capitão Constantino da Conceição, um artigo a

CENSURA Os censores da imprensa

Fontes: IAN-TT-SNI/ Direcção dos Serviços de Censura.

Coronel Artur  Afonso Pereira Rodrigues, n. 1919. Infantaria.

Presidente interino desde 16.5.1970 em substituição do

capitão miliciano Afonso de Jesus Caveiro  demitido por

despacho de 16/6/1970 do Secretário de Estado da

Informação e Turismo na sequência da notícia falsa da morte

do estudante comunicada pelo censor ao Diário de Coimbra.

Alexandrino Marques Ribeiro

Professor do ensino primário

Dr. Joaquim Marques de Sá Couto

Inspector - adjunto da Polícia Judiciária, entrou em 29.7.1972

Coronel médico Aurélio Afonso dos Reis, n. 1919.

Desde 10.8.1973. Comandante do Regimento dos Serviços de

Saúde. 

Dr. Alberto Alexandre Pestana de Ornelas (1907-1984). Licenciado em

Direito em 21.7.1936, Lisboa. 

Presidente interino, nomeado  vice-presidente em 1.10.1960

Sucede ao coronel Arnaldo Alfredo Fontes  (1901-1967).

Coronel Luciano Roma Torres, n. 1908, reserva 1961, vice-presidente

interino. Vogal em 1955. Infantaria.

Coronel António Pedro Saraiva Júnior, n. 1907, reserva 1964.

Artilharia, chefe de grupo interino. Nomeado em 23.8.1966.

Convidado pelo coronel Páscoa em Agosto de 1969 para presidente

da comissão não aceita alegando razões de saúde e a existência na

comissão de pessoas mais qualificadas para o cargo.

Coronel Mário Garcia da Silva, n. 1920, reserva 1969.

Infantaria, leitor. Nomeado em 24.4.1970  por proposta do Coronel

Simas da DSC. Comandante distrital da Legião Portuguesa. 

Capitão José Eduardo Correia de Barros 

Infantaria, leitor, capitão miliciano na disponibilidade. Desde

1.7.1960.

Tenente miliciano Amadeu de Almeida Teixeira, n. 1894, reforma

1964.Infantaria, leitor. Já em 29.12.1939 na censura.

QUADRO 3
COMISSÕES DE CENSURA DO PORTO E COIMBRA EM 25 DE ABRIL DE 1974
COMISSÃO DE CENSURA DO PORTO COMISSÃO DE CENSURA DE COIMBRA
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publicar no bissemanário de Coimbra O Despertar,
panegírico de César Moreira Baptista, foi suspenso pela
comissão, o que levou o visado a perguntar ao director,
tenente Nazaré: "Porque é que a censura de Coimbra é
contra mim? Há algo de misterioso em tudo isto, posso
saber?".74

Politicamente mais incómodo, mas sem consequências
para o censor, foi a publicação no Diário de Coimbra de 26
de Maio de 1971 do discurso do general Reymão
Nogueira, comandante da 2ª Região Militar, por ocasião
da visita ao QG da Região Militar, do Chefe de Estado
Maior do Exército. Neste caso, o relatório de averiguações
mandado fazer pelo director nada apurou contra a comis-
são, confirmando-se, no entanto, que as instruções tele-
fónicas enviadas de Lisboa para as comissões de Coimbra
e Porto eram gravadas, quer por precaução contra os jor-
nais, quer para controlo da Direcção em Lisboa.75 O jornal
República76, pouco depois da Revolução, noticiava:
"Preciosas gravações encontradas por jornalistas na cen-
sura do Porto", acrescentando que jornalistas e escritores
tinham forçado a entrada nas instalações e descoberto
gravações de conversações entre censores de Lisboa e
Porto, uma das quais faz hoje parte do arquivo da RTP. 77

Já em relação à Comissão do Porto os problemas no
funcionamento interno remontam à presidência do
capitão Dr. Agostinho Seguro Pereira, que foi demitido no
ano de 1959 num ambiente de crispação só aliviado pelas

directivas de Lisboa para que tudo se solucionasse dentro
das "normas cristãs de tolerância e de perdão".78 Por outro
lado, o regime sente dificuldade em controlar alguma da
imprensa diária, situação evidenciada durante a campa -
nha do general Humberto Delgado.

Em finais de 1960 foi nomeado interinamente para a
comissão o Dr. Alberto Alexandre Pestana de Ornelas,
como vice-presidente (um madeirense nomeado por um
director madeirense, o Dr. Eduardo Homem de Gouveia e
Sousa), mas após a saída do coronel Fontes nunca chegou
a ser nomeado um presidente efectivo da comissão pelo
que o Dr. Pestana de Ornelas  se manterá até 1974 à frente
duma comissão em que é o único civil. Lisboa chegará
mesmo a enviar para o Porto, em 1967, para funções de
controlo, um dos seus mais destacados funcionários, o
major piloto-aviador Fernando de Carvalho Tártaro, à
data com mais de dez anos de serviço na censura.79

O que podemos designar como nomeações de favor
para o aparelho da censura em Lisboa, transformadas em
verdadeiras sinecuras na mão de oficiais que chegam a
alternar uma comissão de serviço em África com o regres-
so ao lápis azul, talvez seja um dos aspectos marcantes do
marcelismo. É o caso da família Cerqueira Rocha que
chega a ter em simultâneo três membros, pai e dois fi -
lhos80, como censores na comissão de Lisboa. Essas
nomeações tinham, por vezes, origem em pedidos do
gabinete do próprio Presidente do Conselho ou da

67) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 586. 68) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 586, Ofício de 2.9.1970 para o director do Serviço de Intendência e Contabilidade da Força Aérea.

69) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 414. 70) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 563, Carta do presidente da Comissão Central de Exame Prévio ao chefe de Finanças da Horta

de 18.7.1973. 71) IAN-TT-SNI/DSC, Cx.416, Boletim nº 6/68, 25 de Outubro de 1968. 72) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 577, Boletim nº 6/70 de 21.11.1970.73) IAN-

TT-SNI/DSC, Cx. 794. Caveiro foi suspenso de funções e demitido da Comissão de Censura de Coimbra no dia 16.5.1970 na sequência de averiguações

feitas em Coimbra pelo coronel José Francisco dos Reis Santos, decisão confirmada por despacho do Secretário de Estado da Informação e Turismo

em 16. 6. 1970 no qual se agradece ao censor "os serviços que prestou". O Diário de Coimbra no seu número de 21.1.2011 persiste na versão da não demis-

são do censor. 74) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 522,  O Despertar, Proc. 169, 14.11.1968.  75) IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 795, Relatório de Averiguações de 2 de Junho

de 1971. 76) República, 4 de Maio de 1974. 77) Arquivo da RTP, fonograma AHD 20779, registo 1. 78) IAN-TT-SNI/ DSC, Cx. 796, Ofício do presidente

interino alferes Alberto Ponce de Castro, de 13.5.1959. 79) Processo consultado no Arquivo Histórico da Força Aérea.

Rua da Misericórdia nº

125 - 1º. Desde 22.9.1969

e até ao 25 de Abril de

1974. As provas eram

entregues nas traseiras

pela Rua das Gáveas nº 90

- 3º (foto da direita)
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Secretaria de Estado, um sinal, também neste campo, da
perda da autonomia funcional do aparelho que ao longo
dos anos fizera a selecção do pessoal político em regime
de cooptação por parte do director. 

Finalmente importa registar que desde 1971, um pouco
à revelia da tendência para a ocupação de lugares de cen-
sores por oficiais superiores na reserva, se dá a entrada de
oficiais mais jovens, no activo, normalmente majores. Este
movimento não teve continuidade, pois a maior parte dos
oficiais acabou por sair para não interromper as suas car-
reiras militares, alguns dos quais iriam ascender à elite
militar após o 25 de Abril, caso do general António
Madeira Peste (censor em 1970-1971), do general António
Gonçalves Ribeiro, censor desde 1969 até à sua ida para
Angola em 1972, vindo a destacar-se como Alto-
Comissário para os Desalojados e ministro da
Administração Interna (1978-1979) e do general Octávio
Gabriel Calderón de Cerqueira Rocha (censor entre 1970-
1973), nomeado Chefe de Estado-Maior do Exército entre
1992 e 1997. A contracorrente, outro oficial no activo  e
censor entre 11.4.1964 e 10.9.1972, quando sai do aparelho
da censura para uma comissão militar em África, o então
coronel de Infantaria José Albano de Proença Oliveira Cid
(n. 1918), vê-se promovido a major-general em 7.8.1973 e
integra  o grupo de 42 oficiais generais passados à reserva
no processo de saneamento político das chefias militares
mais comprometidas com  o regime, após o 25 de Abril 81

cujo número ultrapassava as três centenas no fim de 1974
(Pinto, 2006: 45).

1968-1974: BALANÇO DO MARCELISMO 
No plano legislativo o dado mais significativo do marcelis-
mo é a extinção formal da Direcção dos Serviços de
Censura em 1 de Junho de 1972 e a sua integração na
Direcção-Geral da Informação, com a designação de
Exame Prévio. Este desenvolvimento acarretou uma
perda da autonomia funcional da censura, visível não só
na selecção do pessoal político, como na sua própria
actividade operacional, onde é patente a interferência do
Director-Geral da Informação, do Secretário de Estado e

do próprio Presidente do Conselho. Esta situação está
igualmente ligada à crescente especialização do trabalho
censório, iniciada no início da década de 60 com o
Gabinete de Leitura e que se prolongou no marcelismo
com a sua transformação em Serviço de Leitura
Especializada (SLE), em 3 de Setembro de 1969, culminan-
do em 1972 com a total perda de competência da
Comissão Central de Exame Prévio para censura de pu -
blicações não-periódicas. 

O
segundo traço dominante da censura à
imprensa é a continuada militarização do
aparelho, herdada da Ditadura Militar. A
sua lenta desmilitarização, com a entrada de
civis, far-se-á ao longo dos anos 60, em boa

parte decorrente da constituição do Gabinete de Leitura
mas, em simultâneo, assistimos à ocupação das chefias
intermédias, de chefes e subchefes, por coronéis do
Exército que manterão a hegemonia no aparelho, dando
corpo ao estereótipo dos "coronéis da censura", que per-
durará até ao 25 de Abril. (ver quadro 4)

A nível do pessoal político, os militares não só se
reforçaram numericamente como conseguiram em pleno
marcelismo colocar um dos seus à frente da censura, o
coronel Páscoa, depois de quase dez anos em que a
direcção fora predominantemente civil. A renovação dos
censores neste período é assim bastante limitada per-
manecendo em actividade em Outubro de 1973,  56,8%
dos que integravam a lista de Setembro de 1968, cabendo
aos militares apenas seis saídas de um total de 37 censores
iniciais. 

A continuidade no aparelho é sobretudo notória a nível
das chefias intermédias. Dos doze elementos que compu -
nham  este núcleo dirigente em finais de 1973, oito já ocu-
pavam essas posições em 1968 mantendo-se praticamente
intocáveis os cargos de chefes de grupo e adjunto da
direcção,  o que  explica a elevada média etária das chefias
intermédias, 71 anos, com três elementos octogenários à
data do 25 de Abril. 

Ainda no plano militar assinala-se a entrada, nos anos

CENSURA Os censores da imprensa

80) O coronel Mário de Cerqueira Rocha (1903-1980) entrou para a censura em 5.2.1960. O filho, capitão  Mário  Jaime  Calderón  de Cerqueira Rocha

(1930-1984),  esteve na censura entre 1966 e 1967 e, de novo, desde 15.10.1969 e o filho mais novo, o então major Octávio  Gabriel Calderón de  Cerqueira

Rocha (n. 1932), entrou em 22/9/1970. O caso da família Cerqueira Rocha sendo singular pelo exercício simultâneo do cargo de censor na direcção de

Lisboa não é único. O director da censura  major Álvaro Salvação Barreto contou com a colaboração na DSC do seu irmão, capitão José Salvação Barreto

(1888-1941) entre 1938 e 1941, depois de este já ter sido presidente da comissão de censura em S. Tomé, e mais tarde, em 1971, o filho do major Barreto,

tenente-coronel de Cavalaria, Joaquim Maria Facco Viana Barreto, comandante do Presídio Militar de Santarém foi substituto do delegado efectivo , o

tenente Manuel António Cardoso. 81) Diário Popular, 15 de Maio de 1974. 82) Entre 1957 e 1974  houve na Direcção dos Serviços de Censura, em Lisboa,

38 civis, dos quais cerca de 80% eram licenciados, sobretudo em Direito (mais de 50%) e ainda dois com frequência universitária. 83) Joaquim de

Magalhães e Vasconcelos Ferreira Chaves nasceu em 1903 na freguesia de Santa Maria de Palmeira, concelho de Braga, tendo frequência incompleta

do Liceu Sá de Miranda. Grande proprietário rural cedo se destacou nas elites do distrito ocupando a Presidência da Câmara da Póvoa de Lanhoso (1944-

1949), a vice-presidência da Câmara de Cabeceiras de Basto e o cargo de Presidente do Grémio da Lavoura de Braga, entre outros da área corporativa.

Considerado homem de cultura, publicista, foi director do Correio do Minho, órgão da UN. Cf. Padre Manuel Magalhães dos Santos, Monografia da

Póvoa de  Lanhoso - Nossa Senhora do Amparo, Jubileus, 1990.
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70, de um pequeno núcleo de oficiais no activo que parece
corresponder à tomada de consciência da inviabilidade de
liberalizar com a Guerra Colonial e o reforço, do que
Inácia Rezola chama de "'aliança' Forças Armadas-regime"
por parte do sector ultrasalazarista (Rosas e Oliveira, 2004:
341). 

Finalmente, nos últimos anos do regime, é no recruta-
mento do pessoal civil que se opera a maior alteração com

a entrada de censores mais qualificados, quase todos
licenciados82, em sintonia, de resto, com as necessidades
sentidas pela criação do Serviço de Leitura Especializada.
No entanto, a constituição duma direcção civilista no últi-
mo ano do regime com Mário Bento  não conseguirá apro-
fundar a desmilitarização desta estrutura do regime.

O pessoal político das delegações foi o que menos
transformações sofreu no período marcelista  registando

QUADRO 4
PESSOAL POLÍTICO DA CENSURA  EM LISBOA  -  25 DE ABRIL DE 1974
NOMES DOS CENSORES ENTRADA NOTAS

Dr. Mário Bento Martins Soares 1.4.1973 Presidente

Dr. Bento Garcia Domingues 1.7.1970 Subdirector

Dr. Victor Manuel Lopes de Sá Pereira 19.6.1973 Subdirector

Major José Sebastião de Sousa Chaves  21.12.1928 (1893-1977)

Coronel Victorino de Serpa Faria Peres Furtado Galvão 1.6.1957 n. 1893

Coronel Dúlio Norberto Franco Simas 1939 n. 1904

Coronel  Francisco  Carlos Roma Machado  Cardoso Salgado 17.1.1949 n.1904

Capitão José  Augusto Brandão Pereira de Melo 1.12.1948 (1890-1974)

Capitão António Boleto Ferro Martins 1966

Alferes José  Maria de Mendonça de Sousa Cyrne 15.9.1959 (1896 -1983)

Coronel Júlio de Almeida Fernandes 28.7.1959 n. 1904

Coronel  Orlando Luís de Oliveira 23.11.1959 n. 1907

Capitão  António Isidro Martins 1967 n. 1913

Tenente-coronel  António Emílio Gameiro Cardoso 24.2.1970 n. 1926

Eduardo Rodrigues Cardoso 1966 Tesoureiro

Coronel  Mário Jaime de Cerqueira Rocha  5.2.1960 (1903 -1980)

Coronel  José Catela Teixeira Stockler de Albuquerque 1967 n. 1913

Tenente -coronel  António Augusto de Sampaio e Melo Pereira de Almeida 1966 n. 1915

Dr. Mário Rodrigues de Pinho Leónidas 1967 n. 1930

Manuel da Silva Lopes 1967

Dr. Carlos Estêvão da Costa Guerra Machado de  Oliveira 1.8.1963 (1921-1984)

Coronel Abílio  Joaquim Patinho 31.5.1969 n. 1921

Coronel João António Ribeiro de Albuquerque 1968 n. 1916

Dr. Manuel António da Cruz 1.7.1970 n. 1933

Major  João Manuel Martinho Maltês Soares 14.4.1971 n. 1929

Coronel Luís Mendes 11.1.1972 n. 1913

Tenente-coronel  António Alemão de Mendonça Cisneiros de Faria 11.1.1972 n. 1924

Coronel Joaquim Duarte de Miranda 11.1.1972 n. 1917

Coronel  Artur Neves Correia e Silva 24.4.1972 n. 1913

Dr. João  Manuel Sousa Ramos 27.5.1973 

Tenente-coronel  José António Anjos de Carvalho 11.2.1972 n. 1930

Dr. João Pereira 1.5.1973 n. 1917

Tenente José Araújo Martins de Sousa Nazaré 16.9.1935 (1895-1980)

Dr. António Gonçalves Júnior 1.10.1973 n.1926

Major Mário Jaime Calderón de Cerqueira Rocha 1966 (1930-1984)

Major Joaquim Ferreira de Gouveia 1970 n. 1910

Tenente  João Frederico de Saldanha de Carvalho e Meneses (Reserva Naval) 13.2.1974 n. 1948

Coronel Rui Meira e Cruz 11.2.1974 (1921-2006)

Dr. Domingos Joaquim Pereira de Melo Mascarenhas e Silva 11.2.1974 (1910- 1999)

Fontes: IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 443; Ordem de serviço nº1 de 14 de Março de 1974, Cx. 790.  O Quadro 4 foi construído com base na documentação
disponível por não ter sido encontrada a parte da lista de gratificações de 31 de Março de 1974 respeitante ao pessoal político. Em destaque  as che-
fias intermédias na direcção da censura desconhecendo-se  quem substituiu o Dr. Simão Lopes Gonçalves, chefe do SLE, falecido no fim de 1973.
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apenas uma renovação de  25% dos censores. Em termos
etários este sector apresenta uma média de 64 anos, infe-
rior à da Direcção, com uma diferenciação de idades
muito acentuada , desde os octogenários veteranos da
censura  a oficiais mais novos em exercício de funções mil-
itares. 

A entrada de civis no aparelho da censura da província
ocorreu igualmente no final da década de 50, mas sem
expressão ao nível das delegações até ao início da década
de 60 e, sobretudo, após 1965, devido à falta de oficiais
mobilizados para a Guerra Colonial. Mantém-se um perfil
de clara maioria de oficiais com a patente de capitão ou
tenente, poucos no activo, em  especial  na GNR, e  cerca
de  um  terço de civis, pessoal da máquina burocrática cor-
porativa e alguns professores do ensino primário. (Ver
quadro 5)

N
as vésperas do 25 de Abril a maior fragili-
dade da censura à imprensa residia, afinal,
no próprio fracasso do velho modelo de cen-
sura prévia em dar resposta às solicitações
da imprensa face ao esgotamento do regime

político. Em ofício de 24.1.1974 o subchefe de grupo do
SLE, tenente-coronel Gameiro Cardoso, face à escassez de
pessoal, e quando já se utiliza pessoal da secretaria para
censuras menores  como a revista Mamãs e Bebés ou o
Actualidades, sentencia:

o volume de serviço amplia-se cada vez mais, novas revistas
vão surgindo, a crítica  mais penetrante  ou sobre problemas de -
licados nas já existentes e o surto de matéria de índole subversi-

va mais ou menos insidiosa, com a consequente necessidade de
maior reflexão e ponderação na sua apreciação,  juntamente com
as dificuldades apontadas, levam a que considere completamente
esgotada e ultrapassada a capacidade do SLE, não sendo difícil de
prever para muito breve uma situação de rotura(…). 84

Passados quarenta anos sobre o 25 de Abril há que
reconhecer como a revolução democrática portuguesa
que conheceu uma justiça transicional "simultaneamente
radical, difusa e com escasso recurso ao sistema judicial"
(Pinto, 2006: 64) foi  tolerante para com o pessoal político
da censura, civil ou militar. 

A legislação publicada com vista ao saneamento da
função pública,  em particular o artigo 9º do D. -L. nº 123/75
que referia expressamente todos os agentes da censura
desde o topo   às delegações,  rapidamente  ficou letra-
morta e os únicos censores  suspensos de funções,  não pelo
exercício da censura, à excepção  do director  Dr. Mário
Bento, foram magistrados, agentes da Polícia Judiciária ou
funcionários com actividade legionária85 que pouco tempo
depois foram reintegrados nos serviços de origem.  Dos
dois subdirectores, o Dr. Bento Garcia Domingues  regres-
sou à PJ em 1976 e, ao terminar funções em 1985, foi-lhe
atribuído o "crachat" de ouro pela Direcção  que descobriu
no antigo polícia e censor " assinalável capacidade de con-
ciliar exigível firmeza de actuação com uma prudência
certa, esclarecida tolerância e apurada compreensão do
Homem na sua verdadeira e mais transcendente dimen-
são", 86 enquanto o Dr. Vítor Manuel Lopes de Sá Pereira ter-
minou a sua carreira como Juíz Conselheiro no Supremo
Tribunal de Justiça em 1992.

CENSURA Os censores da imprensa

84) IAN-TT-SNI/DSC, Cx.794, Ofício de 24 de Janeiro de 1974 ao Presidente da Comissão Central de Exame Prévio do tenente-coronel António Emílio

Gameiro Cardoso, Subchefe de Grupo do SLE. 85) Num livrinho panegírico do passado político do Dr. Jorge Fernandes Moreira, por  quem com ele

privou na Direcção-Geral do Ensino Superior entre 1969 e 1984, a autora  não hesita por em paralelo o saneamento pelo Estado Novo,  em 23 de Abril de

1931, do Dr. Bernardino Machado, um antigo Presidente da República , do lugar  de professor aposentado da Universidade de Coimbra  por mera retal-

iação política (reintegrado em 1983 a título póstumo), com o censor Fernandes Moreira, entre 1966 e 1970, inspector superior no ministério da Educação,

saneado em 1977 por ter pertencido à Legião Portuguesa e ao seu Agrupamento Especial de Oficiais (AEO-FAC), reintegrado em 1982. Cf. Aurora Martins

Madaleno, No Centenário da República (1910-2010) - Saneamento e Reintegração. São Brás de Alportel, Edição da Casa da Cultura António Bentes, 2012.

86) Proposta nº 119/85 da Direcção da PJ consultada no processo do Dr. Bento Garcia Domingues no Departamento de Recursos Humanos/Sector de

Pessoal, da Polícia Judiciária.

JJ
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QUADRO 5
DELEGADOS DA COMISSÃO CENTRAL DE EXAME PRÉVIO (1974)
DELEGAÇÃO NOME PROCESSO NOTAS

Angra do
Heroísmo

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Évora

Faro

Funchal

Guarda

Guimarães

Horta

Leiria

Ponta Delgada

Portalegre

Santarém

Setúbal

Viana
do Castelo

Vila Real

Viseu

Dr. Gervásio Luso de Sousa Martins  

Capitão Armando Luís Correia, Infantaria

Capitão Mário Pinto Pestana Fraústo, Cavalaria

Joaquim de Magalhães e Vasconcelos Ferreira Chaves 83

Capitão Álvaro da Silva Freitas Palmeira, Infantaria

António Marques Flor

Tenente  miliciano  Bernardo da Fonseca Fialho,
Artilharia

Capitão miliciano Mário Lopo do Carmo , Infantaria

Tenente- Coronel  Eleutério Valeriano Melim, Infantaria

Frederico Jaubert Cabral de Quadros

Manuel Alves de Oliveira

Capitão Joaquim Monteiro de Freitas,  Infantaria  

Capitão José Dias Miguel Trovão, Infantaria

Dr. Ernesto Pacheco  Correia de Andrade

Capitão António de Oliveira Liberato, Infantaria

Capitão Manuel António Cardoso, QSAE

Capitão miliciano José Augusto de Almeida, Infantaria

Coronel  Napoleão Pita Meira de Amorim, Artilharia

Capitão José Pereira de Almeida, SGE

António Alberto Castelo Branco Nogueira

Delegado desde 9.12.65

Delegado  desde 1.7.72, na GNR.

Delegado desde 16.2.72;
ingresso na GNR em 6.9.1953

Delegado desde 16.9.1962

Delegado em 8.11.1964.

Nomeado em 31.7.1965.

Delegado substituto em 1966,
delegado possivelmente
desdeOutubro de 1967

Nomeado antes de 1929.

Desde 9.6.70, delegado efectivo. 

Nomeado em 27.7.1968.

Nomeado em 28.2.1963

Delegado desde 9.12. 1963, ano
em que reinicia funções com
67 anos.

Delegado substituto  desde
2.10.1965 . No final de 1965 já é
delegado.

Primeiro ofício datado de
22/10/1965.

Delegado desde 14.11.1949.

Terá passado a delegado
efectivo em 1.5.1956 

Delegado substituto em
8.2.1944. Delegado em 9.5.1957

Delegado desde 12.4.1971

Desde 24.9.1972 . Na GNR.

Delegado efectivo em 22.6.1959

n.1925 (?); licenciado Direito,
Lisboa

n. 22.5.1916, cap. 10.4.1965,
ingresso na GNR em 1.2.1969.

n. 24.10.1926

(1903-1977), del. da
Intendência Geral dos
Abastecimentos (Braga)

n. 12.2.1927, cap. 1.12.1965,
ingresso na GNR  em
21.12.1955

Professor, Delegado do
Distrito Escolar

Em serviço no QG da 3ª
Região Militar

n. 28.12.1898,  reserva
31.12.1937, reforma  5.8.1966

n. 14.4.1921, tenente-coronel
12.8.1967, reserva 6.9.1968

Chefe de Zona da Intendência
dos Abastecimentos (em 1964)

Director do Arquivo Munici pal
Alfredo Pimenta; (1892-1990)

Fora delegado em 1934;
(1896-1983)

n. 1932, cap. 6.5.1969,
ingresso na GNR em
26.9.1961

(1900-1976); subdelegado do
INTP, chefe da secretaria da
Federação dos Municípios de
S. Miguel; U. N..

Comandante distrital da LP.
n. 6.9.1899.

(1904 -1990); Cap. SGE, capitão
13.5.1959 reserva 21.4.1964

(1892 - 1978); capitão 1.1.1938;
reforma 20.8.1962

(1913 - 1974); reserva 5.11.1968.
Participou no contingente Vi ri   a -
tos na Guerra Civil de Espanha

(1908 -1983),  capitão
30.3.1963; reserva 23.7.1968

n. 1912; professor do ensino
particular.

Fontes: IAN-TT-SNI/DSC, Cx. 766, documento não datado referente a  finais de 1973-1974; caixas 563, 590, 737, 740 e 742. Lista geral dos oficiais da
GNR e pessoal contratado, referida a 1 de Janeiro de 1973, GNR, Comando -Geral, 1ª Repartição.
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CENSURA Os censores da imprensa
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Páginas de um diário
“Sei que, por causa da censura
(…) vou morrer mais cedo”

Texto Jacinto Baptista

Em vinte e cinco anos que levo já de jornalista, tornei-me aos poucos, como
tantos dos meus colegas de ofício, um profissional de competência puramente
formal, compensando com a dedicação tenaz a uma técnica (de copy-desk, de
mise-en-page) a grande frustração, talvez irremediável, de nada poder
comunicar que valesse realmente a pena. Era uma vida que tinha em frente
um horizonte baço, de nenhuma novidade, e que anunciava já o
desencantado crepúsculo vespertino. (Escrito em 1973)

Até que no dia 25 de Abril de 1974, como muitos homens da minha idade,
quando já desesperara de assistir ao fim do fascismo e quase duvidava da
existência do meu país, renasci, saboreei, pela primeira vez, o gosto (e a
terrível responsabilidade da Liberdade – o gosto agridoce da Liberdade.
(Escrito em 1974)

5 DE JANEIRO DE 1960
Por entender, talvez, que devia cortar fosse o que fosse, a
Censura cortou, na notícia que redigi sobre Camus, o títu-
lo de um dos seus livros – O Homem Revoltado. A
Censura não quer homens revoltados, mas submissos e
calados.

13 DE DEZEMBRO DE 1961
À hora do almoço, chegou-nos a notícia de que o Diário
Ilustrado tinha sido cercado por carros de assalto e que o
chefe de Redação, José Tengarrinha, havia sido preso. Para
lá expedimos um companheiro repórter: a versão dos car-
ros de assalto era fantasiosa. Mas Tengarrinha realmente
fora preso, quando preparava a edição, sem que a polícia
o tivesse deixado terminá-la. Mas alguém a terminou,
porque o jornal saiu.

Como se soubesse que é muito difícil arrancar do már-
more um chefe de Redação na hora do fecho de um jor-
nal, o agente da P.I.D.E. que se deslocou ao Diário Ilustrado
fez-se anunciar, ardilosamente, “Um amigo dele
(Tengarrinha), o Alberto…”

21 DE FEVEREIRO DE 1964
Numa das notícias sobre o sismo de S. Jorge (Açores), a

palavra fome foi cortada e substituída, em caligrafia do
censor, pela expressão falta de abastecimentos.

Títulos cortados:”Angra sofre ameaça de uma epidemia
de sarampo em consequência de várias crianças evacua-
das de S. Jorge serem portadoras dessa doença” e “Uma
semana sombria nos Açores - está em ruínas metade da
ilha de S. Jorge; a povoação de Rosais foi totalmente des-
truída pelos sismos e o número de refugiados eleva-se a
7500”.

26 DE FEVEREIRO DE 1964
Título cortado pela Censura: “Urge debelar os efeitos do
abalo psicológico que atingiu (tanto como os telúricos) a
população de S. Jorge”

3 DE MARÇO DE 1964
Num artigo sobre economia, a palavra diálogo cortada e
substituída, em caligrafia de censor, pela palavra debate.

25 DE MARÇO DE 1964
Todo o noticiário relativo a atividades estudantis e a sim-
ples palavra estudante são, nos últimos tempos, invari-
avelmente suprimidas pela Censura, que hoje, por exem-
plo, não autorizou esta local:

CENSURA 

36_JB.qxd_36_JB.qxd  14/06/11  09:50  Page 36



JJ|Jan/Jun 2014|37

“I FESTIVAL INTERNACIONAL DO FILME DIDÁC -
TICO” – Promovido pela Associação dos Estudantes da
Faculdade de Ciências de Lisboa, efectua-se nos dias 23, 24
e 25 de Abril o I Festival Internacional do Filme Didáctico,
que terá a colaboração da Fundação Gulbenkian.”

11 DE ABRIL DE 1964
Cortada pela Censura a notícia de que foram expulsos do
País quatro advogados estrangeiros (dois norte-ameri-
canos, um canadiano e um argentino), membros de uma
Associação Internacional de Juristas, que vieram estudar a
aplicação dos direitos humanos em Portugal e hoje se
propunham dar uma conferência de Imprensa.

16 DE NOVEMBRO DE 1965
O jornal em que trabalho é obrigado a enviar à Censura
provas de página (e não apenas de granel, como habitual-
mente) em represália pelo facto de, na primeira página da
véspera, a notícia de que o Presidente do Conselho rece-
bera o Presidente da Câmara Corporativa ter ficado colo-
cada junto de uma chamada para uma reportagem de
páginas interiores que mostrava uma jovem exuberante, e
indagava: “Ié-ié português: que é?”

Porque a responsabilidade do esquema de paginação
me cabe, sei que a contiguidade foi fortuita - mas  o caso
provocou na Presidência do Conselho uma grande celeu-
ma, instigada, parece, por Paulo Rodrigues, que é, atual-
mente, a eminência parda de Salazar. (“sou apenas a lapisei-
ra do Senhor Presidente”, uma confissão de modéstia que
se lhe atribui.)

As provas de página só foram visadas às 17 e 20, de
modo que se perderam muitos correios para a província,
e a venda em Lisboa abriu muito mais tarde do que o cos-
tume, com grave prejuízo para a empresa. Como manobra
de diversão, que me terá salvo de um dissabor, a adminis-
tração do jornal silenciou a minha intervenção no caso e
inculcou como estando a chefiar a Redação, nesse dia, um
colega meu politicamente insuspeito em relação aos gran-

des e pequenos inquisidores e sobre o qual seria absurda
uma retaliação.

17 DE NOVEMBRO DE 1965
Continuou o regime de envio à Censura de provas de
página, que, todavia, foram hoje libertas muito mais cedo.
O temporal parece ter passado.

A Censura cortou hoje, no Diário Popular, o número de
anos (77) de Salazar…

29 DE NOVEMBRO DE 1967
Sei que, por causa da Censura, pela tensão que me causa
durante o dia, a toda a hora, pelo acréscimo de trabalho
com que sobrecarrega as minhas funções de redactor-pa -
ginador, obrigando-me a desfazer e a refazer títulos, a des-
fazer e a refazer páginas - por causa  da Censura estou à
beira de um colapso nervoso. E vou morrer mais cedo,
arrasado, inconformado – por causa da censura.

25 DE ABRIL DE 1974
Ao princípio da tarde, lembra-se um de nós – entre os

três que chefiam a Redação – de não terem ainda regres-
sado da Censura as provas que para lá continuávamos,
quase maquinalmente, por obediência a uma rotina de
muitos anos, a enviar. Chamado o chefe do pessoal menor,
que orienta o serviço do envio e da recuperação das pro-
vas, comunica-nos ele que, na censura, só estavam um ofi-
cial e um porteiro (todos os outros funcionários haviam
debandado) e este dizia que as provas estavam muito demo-
radas.

A partir de então, deixámos de mandar provas; todo o
noticiário redigido e composto se inseria, doravante, nos
jornais, pela primeira vez em quase meio século, sem
dependência da censura prévia exterior. 

(Extractos das “Páginas de um diário” incluídas no livro
Caminhos para uma Revolução, editado pela Bertrand em
1975.)

Jacinto Baptista entrevistado em 1964 por Baptista
Bastos para o jornal República, a propósito da publi-
cação do livro Um jornal na revolução. "O Mundo" de 5
de Outubro de 1910 

JACINTO BAPTISTA
nasceu em 8 de Setembro de

1926. Licenciado em Ciências

Histórico-Filosóficas, iniciou a

carreira em 1948 em A Voz. Fez a

maior parte da carreira no Diário

Popular, em cargos de chefia e

direcção e também coordenação

do suplemento literário. Integrou

a comissão nomeada pelo

Sindicato dos Jornalistas, em

1970, para apresentar um

“Projecto de Ensino do

Jornalismo em Portugal”, e em

1973 representou o Sindicato no

grupo de trabalho criado pelo

Ministério da Educação para o

mesmo efeito. Autor de vários

livros, nomeadamente Um jornal

na Revolução. O Mundo de 5 de

Outubro de 1910, foi um dos

jornalistas mais sérios, mais

competentes e mais respeitados

da sua geração. Faleceu em 1993.

JJ
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Faltavam dez minutos pa

A verdade é que
as Forças
Armadas ainda
não haviam
tomado o poder.
À distância do
tempo, observo
complacente
aquele título
apressado e
sorrio ao
imaginar que
uma moderna
aula de
jornalismo
poderia ser
preenchida com
um tema assim
formulado:
"Casos muito
excecionais em
que o
arrebatamento
patriótico de um
jornalista
poderá legitimar
uma
escorregadela
deontológica".

CENSURA 

Primeira página do diário "República"

(última edição do dia 25 de abril de 1974) 

com dedicatória do diretor Raul Rego a Pedro Foyos
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para as nove da manhã...

H
á memórias tão avassaladoras que na ver-
tigem do tempo parecem firmadas numa
pura irrealidade. Mas são reais, bem reais.
Na manhã de 25 de abril de 1974 foi Vítor
Direito, tendo a seu lado o diretor Raul

Rego, quem nos enfrentou em plena Redação do diário
República e comunicou naquele jeito determinado de
quem lhe pertencia sempre a última palavra: "Meus ami-
gos, o Dr. Rego e eu decidimos que o jornal não vai hoje à
Censura! Mais: já pedi ao chefe Jacinto que mandasse
compor a frase "Este jornal não foi visado por qualquer
Comissão de Censura". Sairá em rodapé, a toda a largura
da primeira página!"

Deu-se de imediato aquele instante luminoso,
inesquecível, de todos nós a batermos palmas, as lágrimas
a picarem-nos os olhos. E foi de facto o República, um ves-
pertino, que se converteu no matutino histórico de ser o
primeiro jornal português a gritar que a Revolução estava
na rua. O ato inicial de imensa coragem de pôr o jornal a
circular, sem o submeter à Censura, aconteceu quando fal-
tavam dez minutos para as nove da manhã. Ninguém -
ninguém em absoluto - poderia prever naquele momento
qual seria o desfecho do movimento militar. Privilégio
meu de, enquanto jornalista, ter como diretor e chefe de
Redação (depois diretor-adjunto) dois homens extraordi-
nariamente corajosos: Raul Rego e Vítor Direito. O jornal
fez várias edições nesse dia, porém a manchete per-
maneceu intocada desde a primeira: "As Forças Armadas
tomaram o poder." Antecipação problemática de um facto
que apenas viria a obter plena confirmação horas depois.
Em rigor, só a meio da tarde, no vizinho Largo do Carmo,
o regime cairia aos pés de Salgueiro Maia. À distância do
tempo, observo complacente aquele título apressado e
sorrio ao imaginar que uma moderna aula de jornalismo
poderia ser preenchida com um tema assim formulado:
"Casos muito excecionais em que o arrebatamento
patriótico de um jornalista poderá legitimar uma escorre-
gadela deontológica".

O próprio Raul Rego relata com palavras suas como
evoluiu, quarenta minutos depois, a situação de desobe-

diência à Censura. O depoimento foi publicado na edição
do Diário de Notícias de 9 de maio de 1990:

Aí por volta das 9 e 30, estava a revolução na rua, telefona-
me o diretor do "Exame Prévio" [nome dado por Marcelo Caetano
à Censura], perguntando pelas provas. E eu:

- Sabe, senhor doutor, hoje tomo eu a responsabilidade inteira
de quanto sair no jornal!

- Veja lá. Nunca se sabe o resultado de certos movimentos e,
quando não correm como esperamos, podem ter graves conse-
quências!

- Muito obrigado. Mas a responsabilidade é inteiramente
minha.

Q
uantas memórias. Afluem e atropelam-se
numa ânsia de recobrarem do letargo de
quatro décadas. Os telefones haviam
enlouquecido. Raul Rego e Vítor Direito
não estavam para ninguém: "seja quem

for!". A telefonista, encafuada num velhíssimo PBX adstri-
to à sala da Redação, separado desta por um tabique mal-
amanhado, andava num redopio de tentativas para
encaminhar chamadas, todas urgentíssimas. Às 11 horas
grita, do lado de lá do tabique, para os jornalistas: 

- Polícia Judiciária. Quem pode atender a Polícia
Judiciária?

Lapso de espanto. Ninguém esperava a Judiciária meti-
da naquela guerra. O telefonema insólito espicaçou em
especial a curiosidade de Álvaro Guerra que respondeu
para o outro lado do tabique:

- Pode ser aqui para o meu.
Incontáveis vezes nos relatou o célebre diálogo.
Mal teve tempo para dizer "bom dia". De imediato

ouviu uma voz encolerizada:
- Até que enfim! Daqui fala o inspetor Bento Garcia

Domingues. Da Judiciária…
(…)

[O nome era tenuemente conhecido dos jornalistas
oposicionistas de Lisboa. Sabia-se que havia um inspetor

Texto Pedro Foyos
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da Judiciária que há anos prestava serviço à Censura,
em part-time, mantendo-se no lugar de adjunto da
direção quando ingressou na "Comissão" o melífluo
Mário Bento (outro Bento!), que seria o último diretor
da Censura (título também renomeado no consulado
marcelista: o "diretor" passou a ser "presidente"). Tão
charmoso, o doutor Bento, oriundo dos feudos foren -
ses do Norte, que telefonava ao "querido amigo e con-
terrâneo doutor Rego" manifestando-se "desolado"
pelas "tesouradas inevitáveis" cometidas na nota edi-
torial do dia. Que classe! "A ver se o meu querido
amigo percebe…" - insistia o doutor Bento, o mel
escorrendo sobre o texto em fanecos, o doutor Rego
"desolado", percebendo que mais uma vez optaria por
não publicar o retalho sobrevivo. Consumada a queda
da Ditadura o "amigo" Bento permaneceu intocado,
porém no pino do Verão Quente de 1975 despachou-
se a salto para o Brasil. Muito antes, o outro Bento - o
adjunto Bento Garcia Domingues - foi saneado da PJ
logo que tomou posse um novo elenco diretivo, cujo
principal responsável, um velho e querido amigo -
Alfredo Allen Gomes - me disse há tempos que esse
inspetor até era um excelente criminologista. Porém, o
apego ao lápis azul cortou-lhe a auspiciosa carreira
científico-policial].

(…)
Era este Bento que Álvaro Guerra tinha ao telefone.

O criminologista que também era censor esgoelava-se:
- Estou aqui há imenso tempo a tentar falar com

alguém responsável, mas já vi que responsabilidade é
coisa que não existe nessa casa.

Álvaro Guerra, paciente:
- Pois. Então o senhor inspetor ligou para…
- … Para saber o que se passa! O que se passa nessa

casa de irresponsáveis. Soube que os serviços da
Censura não receberam até agora nada. Nenhuma
prova. Nada!

- Confirmo, senhor inspetor. Não receberam nada e
estou em crer que não vão receber.

- Não é possível!
- É, é, senhor inspetor. Tanto é possível que o jornal

já está na rua.
- O jornal saiu sem ir à Censura?!
- Pois claro, senhor inspetor. E tivemos o cuidado de

dar, na primeira página, em letras grandes, a infor-
mação de que este jornal não foi à Censura. Descanse,
ninguém vai ser apanhado desprevenido.

Quantas memórias.

Todos os cosmonautas russos foram declarados per-
sonae non gratae pela Ditadura portuguesa, mas o
mais insano furor recaiu sobre Yuri Gagarin, o

primeiro da história espacial, em abril de 1961 (voo orbital
a bordo da nave Vostok). Até a cadela Laika, no final dos
anos cinquenta, já havia levado umas aparadelas cen-
sórias por causa de certos adjetivos num texto de Manuel
Alpedrinha e considerados antipatrioticamente entusias-
mantes para com um regime comunista.  

A odisseia de Yuri Gagarin ocorreu oito anos antes da
chegada do Homem à Lua. O acontecimento foi imensa-
mente adverso para os regimes políticos antissoviéticos.
Em Portugal, a Censura salazarista proibiu a maior parte
do noticiário relativo às manifestações de regozijo que
alastraram no mundo inteiro pelo facto de, pela primeira
vez, ter sido possível colocar no espaço um ser humano,
numa órbita em torno da Terra, recuperando-o com vida
no final da missão. No jornal onde eu começava a dar os
primeiros passos como repórter - o diário República, sob a
direção do destemido Carvalhão Duarte - o delírio cen-
sório foi ao ponto de limitar o espaço de destaque dos
títulos na primeira página, ao mesmo tempo que eram
golpeados com impiedade os textos editoriais. Até um
desenho inócuo de um grande artista, Miguel Flávio, com
a legenda "Um Amigo no Espaço" foi proibido. Preservo o
original dessa bela alegoria gráfica à Paz, que o autor me
ofereceu e me dedicou na ocasião em que lhe comuniquei
a proibição. PF
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Cosmonauta Yuri
Gagarin proibido pela
Censura de Salazar

Faltavam dez minutos. . .

JJ

JJ
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Os suplementos juvenis dedicavam sempre um
espaço significativo às criações poéticas, género
que os censores "literários" perscrutavam com

especial precaução por motivo da recorrente "malevolên-
cia" de vocábulos (como "liberdade") ou composições
metafóricas que poderiam escapar aos censores menos cul-
tos. Nesta montagem de várias produções censuradas, os
respetivos autores são (visualizando da esquerda para a
direita): Santos Ferreira (futuro funcionário do Banco
Espírito Santo e continua assumindo-se poeta); Alípio
Ribeiro (futuro diretor nacional da Polícia Judiciária);

Miguel Serrano (futuro jornalista); Manuela Freire Graça
(continua poeta); Joaquim Benite (futuro jornalista, mais
tarde encenador); Lauro António (futuro cineasta).

A censura aos suplementos e a outras publicações juvenis
(periódicas e não periódicas) era exercida em Lisboa num
gabinete próprio, na empresa Renascença Gráfica, à Rua de
S. José. Superintendia ao mesmo o padre Moreira das Neves
(depois monsenhor), que se mostrava disponível para
explicar aos jovens autores censurados a razão impeditiva da
publicação. O nome de "monsenhor Moreira das Neves"
identifica algumas ruas e avenidas do País. PF

Seis jovens poetas censurados
© PEDRO FOYOS | ARQUIVO HISTÓRICO DE IMPRENSA | CENSURA

JJ

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

>> Assine a JJ
Assinatura

anual
10 euros
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A queda da Censura 
vista do prédio da frente

Oje não há ápis zul
para nos ortar
"Ecidi escrever ortado; poupo assim o trabalho a quem me orta.
Orque quem me orta é pago para me ortar. Também é um alariado.
Também ofre o usto de ida. Orque a iteratura deve dar sinal de
ircunstância, e não tem ustificação oral. E ais deve ter em conta todos
os ofrimentos, esmo e rincipalmente os daqueles ujo rabalho é zelar
pela oralidade e ordem ública - os ortadores."

Maria Velho da Costa começava assim um dos textos de Desescritas, livro publicado em 1973, 

um ano antes do fim dos ortes e da fuga dos ortadores.

Texto Fernando Cascais

U
ma bizarra curiosidade do pré-25 de Abril
era o jornal mais identificado com o com-
bate ao salazarismo e ao marcelismo - o sex-
agenário "República" -  ser vizinho da frente
(do outro lado da rua) dos Serviços de

Censura, rebaptizados em 1972 de Exame Prévio.
Às primeiras horas da manhã do dia em que o jornal

então dirigido por Raul Rego decidiu ignorar as ameaças
telefonadas do outro lado da rua e sair para a rua apre-
goando em primeira página "ESTE JORNAL NÃO FOI
VISADO POR QUALQUER COMISSÃO DE CENSURA",
todos pareciam ainda atordoados pelas notícias dessa
madrugada. O Movimento das Forças Armadas (MFA)
saíra dos quarteis, as pessoas começavam a encher as ruas,
o Rádio Clube Português emitia comunicados do MFA, as
Redacções afadigavam-se na preparação de edições e de
noticiários. Mas os censores não sabiam que iriam fugir da
Rua da Misericórdia daí a uma ou duas horas, abandonan-
do as instalações do Exame Prévio à multidão que ia
engrossando na "baixa" lisboeta1.

As cerca de quatro dezenas de redactores e repórteres
do "República", de tão assoberbados pelo trabalho, mal

tinham compreendido a nova vida que começava: a de
um jornalismo sem censura. O fim do regime político de
quarenta anos e de mais de quatro séculos de censura
apanhava-os de surpresa e, mal refeitos da notícia da
madrugada (o avanço do Movimento das Forças Armadas
sobre Lisboa), partiam para reportar as manifestações
populares que já celebravam um fim (da ditadura) ou um
princípio (da liberdade).

Nesse dia, como escreveu José Cardoso Pires2,
acabavam os 420 anos de censura, em cinco séculos de
imprensa, que fizeram de Portugal "uma experiência cul-
tural à taxa de repressão de 84 por cento". 

Passaram gerações, monarquias e impérios, inquisições
e ditaduras, e "uma procissão de mártires" desfilou "pelo
naufrágio que são os milhares de quilómetros de textos
lançados às fogueiras e aos arquivos", sublinhou José
Cardoso Pires. 

Em cinco séculos de tipografia em Portugal - livro e
imprensa - poucos foram os períodos em que as práticas
censórias, qualquer que fosse a sua origem3, não se
tornaram "um factor fortemente constrangedor da cultura
e do conhecimento em Portugal ao longo de toda a sua

CENSURA 
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história" 4. Para José Luis Garcia5, "talvez não seja exagera-
do dizer que a eficácia do aparelho censório salazarista
levou a que os efeitos da modelação de mentalidades
ainda hoje são sentidos". E acrescenta que "tanto tempo de
censura, em rigor, tantos séculos de censura em diferentes
enquadramentos e vertentes só provam que (…) a liber-
dade de expressão é um dos valores fundamentais da
existência humana e (…) uma necessidade para o exercí-
cio pleno da inteligência".

Vivemos 40 anos livres na sequência dos últimos 40 de
censura prévia. Mas o passado censório é pelo menos 10
vezes mais longo e ainda está por fazer um profundo estu-
do dos efeitos políticos, económicos, sociais e culturais
deste peso histórico sobre o nosso presente e, sobretudo,
o nosso futuro. Qual a real medida do impacto que o
regime de censura teve no património cultural português?
É que estes 40 anos (livres de lápis azul), além de trazerem
um ar mais respirável, podem não ter sabido vencer ade-
quadamente os vícios, os atrasos, as incapacidades ge -
radas pela castração do espírito colectivo.

Este atentado à inteligência futura de um país, foi
sendo servido com intensa (e imensa) propaganda. Em 2

de Abril de 1948, por exemplo, uma Conferência
Internacional da Liberdade de Informação, em Genebra,
ouviu discursar António Ferro (1895-1956), o primeiro a
dirigir o Secretariado da Propaganda Nacional (criado em
1933 por Salazar): "a nossa imprensa não é dirigida, tendo
jornais de várias tendências políticas; os correspondentes
das agências e dos jornais estrangeiros não estão sujeitos
a qualquer censura (…). Algumas restrições que existem,
no que respeita à imprensa portuguesa, derivam de pre-
ceitos constitucionais" 6. Isto era dito a oito meses da
Organização das Nações Unidos aprovar a Declaração
Universal dos Direitos do Homem7.    

Mas o caminho até 1974, escreveu Cardoso Pires, foi
feito com "a grandeza de uma resistência que se tornou
histórica", ao mesmo tempo que a Censura se ia apurando
e, com Salazar, acabaria "por atingir uma coerência técnica
bem definida". Entre a resistência renovada dia a dia "com
ardis e exemplos de insubmissão", estava o jornal
"República".

O "Republica" nasceu em 1911, fundado e dirigido por
António José de Almeida8, na sequência da implantação
do regime republicano. A segunda série do jornal iniciou-
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se em 1930, e uma grande renovação foi lançada em 1963,
com a impressão em nova rotativa comprada por sub-
scrição dos leitores. 

Como manifestação da sua natureza oposicionista ao
regime ditatorial, a propriedade do jornal era popular e
colectiva. De facto, em 1953, sérias dificuldades atingiram
a empresa proprietária do jornal, e ele não morreu porque
"uma dúzia de amigos" 9 assinaram, nesse ano, a escritura
mediante a qual o vespertino passou a pertencer a uma
sociedade anónima, a Editorial República, com cerca de
cinco mil acionistas dispersos pelo país e emigração. 

Dez anos depois, noutra manifestação de apoio popu-
lar (contra o regime e a sua censura à imprensa), a sub-
scrição da campanha Pró-Rotativa foi "o acontecimento
mais sensacional ocorrido durante a vida do (…) jornal"
um sucesso "impar nos domínios da Imprensa" e que
"ficará a marcar como a página mais admirável escrita nos
domínios da solidariedade republicana" 10. 

"Haverá algum jornal no mundo impresso numa rota-
tiva oferta de milhares de cidadãos como o é a
'República´?", questionava o director, Raul Rego, na
edição do jornal de 21 de Maio de 1973. 

Rego assumira a direcção do vespertino cerca de um
ano antes, na sequência de nova crise da Editorial
República, durante a qual um lote de acções foi adquirido
por nomes sonantes da oposição ligados à Acção
Socialista, precursora do Partido Socialista, como Mário
Soares, José Magalhães Godinho e Francisco Salgado
Zenha11. No entanto, o dono da Editorial República con-
tinuava a ser o "Zé Povinho", como escrevia Raul Rego no
texto publicado em 1973 atrás citado. O jornal diferencia-
va-se assim da tendência portuguesa e internacional, que
era a de "acorrentar a imprensa aos grandes grupos
económicos e ao poder político".

Apesar da entrada dos novos accionistas, o capital da
empresa continuou disperso por mais de mil accionistas.
Segundo Rego, as acções tinham um valor nominal de 100
escudos e a grande maioria dos accionistas tinham menos
de 20 acções. "Só dois ou três andam pelos cem contos",
revelou. 

A um ano do 25 de Abril, Raul Rego escrevia no jornal
que o "leque dos seus leitores e amigos começa na cor-
rente monárquica liberal e vai por aí fora abarcando
republicanos e socialistas de todas as correntes, unindo-os
a todos a mesma vontade de construir um país que seja de
todos e que respeite a vontade livremente expressa dos
seus cidadãos" 12. Entretanto, na crise empresarial de 1972,
os dirigentes do movimento socialista tinham alcançado
"uma posição maioritária entre os accionistas" 13.

Lembra Baptista-Bastos14 que "o antifascismo não pos-
sui ideologia: constitui-se como grande frente moral", e
reuniu de comunistas a católicos, "democratas e gente do
Reviralho". Mas, depois do 25 de Abril, "a recomposição
exigida pelas opiniões e opções de cada um compartimen-
tou a sociedade portuguesa, como era natural". (Boa sín-

tese para o contexto e os acontecimentos pós-25 de Abril
vividos na Redacção do "Republica".)

A postura do jornal, nas várias fases da sua vida, até à
queda da ditadura de Salazar e de Caetano, era uma
manifestação possível da luta contra o opressor e uma das
suas armas essenciais: a censura prévia. A outra arma
fundamental, a polícia política (a PIDE, rebaptizada
Direcção Geral de Segurança, DGS, pelo marcelismo),
estava sempre atenta ao jornal e aos seus jornalistas e
colaboradores.

Nos ficheiros da PIDE/DGS encontraram-se, por exem-
plo, relatórios de informadores da polícia política sobre
trabalhos de reportagem de jornalistas do "República":
onde tinham estado, com quem falaram (quais as suas
fontes, portanto). Um desses relatórios era dedicado à
deslocação de um repórter ao Alentejo, para reportagens
sobre aspectos sócio-económicos da região em vésperas
das eleições legislativas de 1973, a última das farsas
eleitorais do Estado Novo antes do 25 de Abril.

As chamadas provas de censura (os "linguados"
impressos com textos, títulos e fotografias que circulavam
de um lado para o outro da Rua da Misericórdia) viviam
num corrupio e, quantas vezes, juntavam-se-lhes provas
de página, isto é, a exigência de censura prévia às páginas,
sobretudo a primeira, antes da publicação definitiva. 

Os jornais diários, os emergentes semanários, as revis-
tas de actualidade eram os alvos prioritários do famoso
"lápis azul". O "República" sempre foi uma espécie de
"maçã" diariamente visada pelas setas dos censores.
"Visado" era precisamente o carimbo que todas as peças
exibiam, depois de lidas pelos censores. Antes da Lei de
imprensa marcelista de 1972, na qual alguns depositaram
esperança de liberdade mas que acabou por desiludir
todos, os carimbos que as Redacções aguardavam para
fechar páginas, o jornal ou a revista, diziam "autorizado",
"autorizado com cortes", "suspenso", "retido" e "cortado".
Comenta  Alberto Arons de Carvalho15 que a alteração de
carimbos quando a Censura mudou de nome para Exame
Prévio ("visto", "autorizado", "autorizado parcialmente",
"demorado" e "proibido") denotava a preocupação de evi-

CENSURA A queda v ista do prédio da frente
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tar as palavras "cortes" ou "cortado". Mas o lápis ainda era
azul e continuava a riscar os textos.

A história da relação entre a Censura/Exame Prévio e o
"República" é longa, diária, com casos bem significativos.
Por exemplo, quando o jornal entrevistou os deputados
da chamada "ala liberal", Sá Carneiro, Miller Guerra e
Correia da Cunha, as provas estiveram retidas durante
uma semana. E uma entrevista ao general António de
Spínola foi proibida depois de estar suspensa durante
meses16.

Entre as práticas censórias, algumas apresentavam um
certo refinamento. É o caso, por exemplo, de telefonemas
para responsáveis pelas Redacções "sugerindo" a publi-
cação de comentários reflectindo as posições do governo.
Isso sucedia após a ocorrência de acontecimentos graves.
Tal foi o caso do assalto ao paquete "Santa Maria", em
196117. O "República", por se ter recusado a publicar um
comentário condenando essa acção política, foi suspenso
por três dias.  

A prática do jornalismo pré-25 de Abril tinha uma dis-

ciplina que (felizmente)  não existe nos currículos dos cur-
sos pós-25 de Abril: a escrita nas entrelinhas. Proibidos
pelo regime ditatorial (sempre muito receoso das Ciências
da Comunicação), os cursos superiores só foram autoriza-
dos nos finais dos anos 70, mas aqueles que tinham sido
condenados à tarimba, isto é, a aprender o ofício pela
prática e com os mais velhos nas Redacções, logo com-
preendiam que a escrita tinha uma segunda dimensão,
um significado ocultado em palavras, títulos, imagens,
que tanto funcionava por si próprio como por conjugação
com outros textos e títulos contíguos no espaço da página. 

Saber escrever num segundo plano e conseguir ler
nessa outra dimensão eram aprendizagens de escrita e de
leitura adquiridas por profissionais e cidadãos coartados
de liberdades tão básicas como a de imprensa. 

Entretanto, aprendemos a escrever o que queremos
mesmo dizer; e a ler sem esforço para encontrar as men-
sagens escondidas em palavras e imagens.

oje já inguém orta com ápis zul o nosso ensamento.
Que eja para unca ais.

1) Do outro lado da rua, das janelas e varandas do "República" assistiu-se à invasão popular dos serviços de censura, espectáculo compreensível

mas lamentável, pois muitos ficheiros e outros documentos foram  "defenestrados" e assim perdidos para a História futura do regime censório. 2)

O escritor e jornalista José Cardoso Pires escreveu "Técnica do Golpe de Censura" em 1971, artigo que foi publicado em 1972 numa revista inglesa

e noutra francesa. O texto só foi editado em Portugal em 1977, no livro de ensaios E Agora José?, acrescido de um "post scriptum" justificado pelo

pós-25 de Abril. 3) O Tribunal da Inquisição foi criado em 1233 pelo Papa Gregório IX e os primeiros relatos de medidas censórias em Portugal

datam do reinado de Afonso IV (1325-1357). Poucos anos depois, a pedido de D. Fernando (1367-1383), o Papa Gregório XI instituía a Censura epis-

copal em Portugal, o Ordinário da Diocese. Recorde-se que só cerca de 1440 Gutenberg inventava os caracteres móveis, o motor do desenvolvimen-

to da imprensa. A censura inquisitorial passou a existir em Portugal em 1536, depois da Inquisição ter sido estabelecida por D. João III (1521-1557).

Em 1576, à censura episcopal e inquisitorial junta-se o Desembargo do Paço, a censura civil, sob controlo do poder político. Este sistema tripartido

seria desfeito em 1768 pelo Marquês de Pombal, que unificou o processo censório sob a égide do poder político (absolutista), e tendo como autori-

dade a Real Mesa Censória. D. Maria I faria regressar a censura tripartida em 1787, abolindo a Real Mesa Censória. A primeira lei estabelecendo a

liberdade de imprensa, sem censura prévia, foi publicada em 1821, com D. João VI. Mas a liberdade foi intermitente, até que o vencedor  Movimento

do 28 de Maio de 1926 instituiu implicitamente a censura prévia à imprensa por força da ditadura militar e depois por via legal na sequência da pub-

licação da Constituição de 1933. Até 25 de Abril de 1974. 4) Francisco Rui Cádima, "Imprensa, Poder e Censura. Elementos para a História das

Práticas Censórias em Portugal", 2013, Media & Jornalismo, nº 22, CIMJ/FCSH 5) "Sobre a Censura em Portugal", em Estudos sobre os Jornalistas

Portugueses, 2009, ICS, Lisboa, pp 47-61. 6) Raquel Pereira Henriques, António Ferro - Estudo e Antologia, 1990, Alfa, p. 170. 7) Aprovada em 10 de

Dezembro de 1948. O artigo 19º diz: Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquieta-

do pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.

8) António José de Almeida (1866-1929), médico formado em Coimbra, foi um destacado dirigente do Partido Republicano e maçon. Depois da

implantação da República, foi ministro do Interior do governo provisório e, entre 1919 e 1923, Presidente da República. Depois de fundar o jornal

"República", em 1911, fundou, no ano seguinte, o Partido Evolucionista. 9) "República", 23-5-1969, citado por Suzana Cavaco, em Mercado Media em

Portugal no Período Marcelista, 2012, Colibri, Lisboa, p.412.. 10) "República", 25-5-1964, ibid.  11) Esta informação consta dos ficheiros da PIDE/DGS

sobre o jornal, citados por Suzana Cavaco, ibid., p.413. 12)Suzana Cavaco, ibid., p. 414. 13) Mário Matos e Lemos, Jornais Diários Portugueses do

Século XX: Um Dicionário, 2006. p. 545. 14) Tempo de Combate, 2014, Parsifal, Lisboa, p.171. 15) A Censura e as Leis de Imprensa, 1973, Seara

Nova, p. 59. 16) Alberto Arons de Carvalho, op.cit., p.60. 17) Na madrugada de 22 de Janeiro de 1961, o paquete de luxo Santa Maria, da Companhia

Nacional de Navegação, é tomado de assalto em águas internacionais, nas Caraíbas, pelo comando único do Directório Revolucionário Ibérico de

Libertação (DRIL), desencadeando a "Operação Dulcineia". O projecto (…) foi concebido pela DRIL, organização de resistência antifascista estru-

turada para a acção directa armada. Criada na Venezuela, em Janeiro de 1960, congregava exilados da União dos Combatentes Espanhóis, pelo

lado espanhol, e do Movimento Nacional Independente, delgadista, pelo lado luso. O plano da primeira iniciativa conjunta, congeminada pelo

capitão Henrique Galvão (delegado plenipotenciário do general Humberto Delgado), consistia no desvio de um navio para ocupação da ilha espan-

hola de Fernando Pó, de onde se partiria para Angola rastilho de um levantamento insurreccional contra as ditaduras ibéricas. (Fernando Rosas e

José Maria Brandão de Brito, Dicionário da História do Estado Novo, Bertrand, 1996).
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Um prémio
de novela encerrou
o Jornal do Fundão
Em 1965, a Censura não conteve uma informação
embaraçosa sobre Luandino Vieira. E um corajoso jornal
regional desafiou o regime.

Texto Gonçalo Pereira Rosa Ilustrações Draftmen

CENSURA

Ilustração de
Luandino Vieira
escrevendo no
Tarrafal
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A
reunião da Sociedade Portuguesa de Escri -
tores (SPE), fundada por Aquilino Ribeiro e
Ferreira de Castro e presidida neste dia 17
de Maio de 1965 por Jacinto Prado Coelho,
já ia avançada. O júri do Grande-Prémio de

Novela, constituído por João Gaspar Simões, Augusto
Abelaira, Alexandre Pinheiro Torres, Manuel da Fonseca e
Fernanda Botelho, hesitava entre duas obras-primas da
literatura portuguesa: "Terra Ocupada" de Urbano Tavares
Rodrigues e "Os Passos em Volta" de Herberto Hélder.

Sem que nada o fizesse prever, como contou mais tarde
Urbano, o escritor e crítico literário Alexandre Pinheiro
Torres propôs a avaliação de uma terceira obra, não candi-
datada pelo editor ou pelo autor, mas de indiscutível méri-
to literário. Pinheiro Torres colocou a escrutínio
"Luuanda", a obra de José Vieira Mateus da Graça, de 29
anos, nascido em Lagoa de Furadouro (Ourém), conheci-
do literariamente como Luandino Vieira. É discutível se
todos os membros do júri perceberam de imediato o que
estava em causa: Luandino Vieira, angolano por opção
("escolheu a pátria sem ser pelo berço", na feliz descrição
de José Cardoso Pires), estava preso no Campo de
Detenção do Tarrafal desde 1964, acusado de "crimes con-
tra a segurança exterior do Estado" por pertencer ao
Movimento Popular de Libertação de Angola.

Quatro membros do júri mudaram o seu voto, con-
siderando que "Luuanda", escrito no cativeiro, marcava
uma nova era na literatura africana com a introdução na
expressão escrita da linguagem popular. Gaspar Simões
manteve o seu voto em "Terra Ocupada". Os 50 mil escu -
dos do Grande-Prémio de Novela da SPE, apoiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, foram assim atribuídos a
um escritor renegado, preso político do Estado Novo.

A notícia do prémio logrou, nos primeiros dias, romper
as barreiras da Censura. Na tarde de 19 de Maio de 1965,
os vespertinos publicaram inocentemente a distinção, lou-
vando, sem reticências, Isabel da Nóbrega, Armando
Castro e Luandino Vieira, os escritores premiados. No
"Diário de Lisboa", em texto provavelmente escrito pelo
próprio Alexandre Pinheiro Torres, descreviam-se "os
escritores com posição de relevo no moderno panorama
da literatura nacional, cuja obra os impõe por méritos
agora consagrados a tão elevado nível". O prémio, esse,
era "um acontecimento invulgar no panorama literário
português".

Na verdade, o pseudónimo Luandino Vieira e a jovem
idade do escritor terão despistado os censores. A infor-
mação completa só chegou a Lisboa devido às celebrações
de membros da Oposição em Inglaterra e França, que fes-
tejaram a ironia da atribuição do prémio a um dissidente.
O "Diário de Notícias" do dia 20 referiu também um infor-
mador que avisou o Secretariado Nacional de Informação
(SNI) da gaffe política em curso.

Os documentos do SNI depositados no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo escondem com dificuldade a
raiva motivada pelo logro. Procurando conter os danos,

foi dada ordem aos jornais matutinos, à rádio e à televisão
para noticiarem a informação dos prémios - que já não
poderia ser varrida para debaixo do tapete - mas enqua -
drando-a na estranheza sentida pela sociedade portugue-
sa pela celebração da obra de um presidiário. O "Diário de
Notícias" e "O Século" cumpriram a ordem sem pestanejar.
No DN, lembrava-se que José Vieira da Graça fora conde-
nado, em 22 de Junho de 1963, a catorze anos de prisão
"por crimes de terrorismo praticados na província de
Angola". De Angola, vinham ataques ainda mais duros. O
"Diário de Luanda" escreveu: "De espanto, esfregamos os
olhos. É possível que um terrorista - um dos que fomen-
taram o drama tremendo que causou tantas vítimas (…) -
seja premiado em Portugal metropolitano como uma per-
sonalidade normal?"

A repressão subia de tom. No ano anterior, em 1964, o
jornal angolano ABC premiara este romance com um
prémio literário e fora imediatamente censurado por enal-
tecer um dissidente. Após inquérito, o jornalista Roby
Amorim (falecido no final de 2013), fora detido durante
três meses e remetido para Lisboa. Mas, desta vez, o caso
despertara a atenção internacional.

No dia 21 de Maio de 1965, o "Diário de Notícias"
chamou o tema à primeira página, noticiando que "foi
com uma atitude de desprezo que a população consciente
de Angola reagiu à notícia". Numa nota pouco nobre, a
Fundação Calouste Gulbenkian anunciava também a
intenção de rever a sua política de patrocínio de prémios
e o seu apoio à SPE. E os Serviços de Censura proibiram
neste dia 21 Alexandre Pinheiro Torres de dirigir o suple-
mento literário do "Diário de Lisboa".

Como uma bola de neve, o caso ganhava dimensão à
medida que o ultraje aumentava nas principais figuras do
regime. O "Diário de Notícias" publicava telegramas ina-
creditáveis. Um leitor lamentava "não poder cuspir nos
judas do júri, que não podem considerar-se portugueses".
Outro berrava: "Protesto contra a atitude de meia dúzia de
imbecis que formaram o júri na novela." No próprio dia
21, o Ministério da Educação Nacional, tutelado por
Inocêncio Galvão Teles, dissolveu a SPE com efeitos ime-
diatos. Nesse mesmo dia, um grupo de desconhecidos
assaltou a sede da SPE, na Rua da Escola Politécnica, e
vandalizou-a, poupando apenas um óleo de Aquilino
Ribeiro pintado por Rui Filipe. Mais tarde, após a re -
volução de 1974, a Comissão de Extinção da Legião

No ano anterior, em 1964, o jornal angolano
ABC premiara este romance com um prémio
literário e fora imediatamente censurado por
enaltecer um dissidente. Após inquérito, o
jornalista Roby Amorim (falecido no final de
2013), fora detido durante três meses e
remetido para Lisboa. Mas, desta vez, o caso
despertara a atenção internacional.
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Fotografia de Luandino na contracapa do livro "Velhas Estórias" e capa da edição brasileira de "Luuanda", publicada antes da edição  por-

tuguesa. Na página da direita, ilustração contemporânea de Luandino Vieira, sobre silhueta com fronteiras de Angola

Portuguesa confirmou que esta organização estivera liga-
da ao assalto intimidatório e o escritor José Cardoso Pires
(em "Cardoso Pires por Cardoso Pires", 1991) nomeou
alguns dos envolvidos, como o legionário José Lima Costa
e o também escritor Amândio César.

No dia 22, segundo a cronologia de Cândido de
Azevedo (1997) na sua história da censura no Estado
Novo, quatro dos cinco membros do júri foram interroga-
dos na sede da PIDE. Simões e Botelho foram libertados à
meia-noite; Abelaira e Fonseca enviados para Caxias.
Faltava um quinto, Alexandre Pinheiro Torres, já impedi-
do de trabalhar no suplemento literário do "Diário de
Lisboa", mas que não fora encontrado em Lisboa.

Entretanto, a propaganda do regime continuava o com-
bate. Dois membros da direcção da SPE, Joaquim Paço
d'Arcos e Luís Forjaz Trigueiros, renegaram o acto dos cole-
gas, pediram publicamente desculpa e demitiram-se de
funções. Na televisão, num debate de má memória conduzi-
do por José Mensurado, os escritores Amândio César, Mário

António e Geraldo Bessa Victor contestaram a direcção da
SPE e consideraram o prémio um acto de traição.

AS RÉPLICAS DO SISMO
Luandino Vieira soube do caso à distância e não teve logo
noção da avalancha. Numa das raras entrevistas que con-
cedeu (a Alexandra Lucas Coelho, no "Público" de 1 de Maio
de 2009), o escritor contou que recebeu no Tarrafal um
telegrama enigmático: "Parabéns pelo prémio. Abraço,
Ferreira", leu. "Não percebi que raio de prémio era. Mas eu
não joguei na lotaria, alguém jogou na lotaria por mim?" Sem
acesso a notícias, nho Engrácio, a corruptela carinhosa com
que José Graça era conhecido no campo, demorou alguns
dias até esclarecer a situação. Só depois chegaram os postais
e as cartas particulares. Com elas, vinha também informação
sobre a dimensão política do acontecimento. A direcção da
cadeia escondeu inicialmente os recortes para poupar
Luandino à leitura de acusações bárbaras que então lhe fazi-
am. "Pessoas que supostamente tinham vindo do Norte de
Angola e me tinham visto a fazer isto e aquilo, a serrar pes-
soas, a matar. A designação era de terrorista. O material nos
jornais era de tal ordem que o director (…) chamou-me e
disse: 'Olhe, eu andei a guardar isto, mas tome lá. O senhor
ganhou o prémio, veja lá o bonito sarilho que arranjou."

Dois dias depois da expulsão de Alexandre Pinheiro
Torres do "Diário de Lisboa" e da extinção da SPE, o "Jornal
do Fundão" de 23 de Maio (número 984) noticiou na
primeira página a publicação de um novo suplemento
literário, "Argumentos", a partir dessa edição, sob direcção
de... Alexandre Pinheiro Torres. 

No interior, à largura de uma coluna, o jornal regional
dirigido por António Paulouro noticiou a atribuição dos

CENSURA Prémio a Luandino

No Gabinete do Subsecretário de Estado da
Presidência do Conselho, um jovem funcionário
compilou uma longa condenação dos actos de

Alexandre Pinheiro Torres e do jornal,
acusando-o de imprimir "na sua tipografia

literatura obscena e sacrílega", de constituir
uma "tribuna apetecida" para os meios

oposicionistas e de tentar "a glorificação
literária de Luandino Vieira".
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prémios da SPE sem qualquer referência ao estatuto de
Luandino e louvando mesmo a sua capacidade "digna de
figurar sem desdouro ao lado das melhores de José
Cardoso Pires, de Jogos do Azar, ou das melhores de
Manuel da Fonseca".

ARQUITECTURA JURÍDICA
No dia 24, uma segunda-feira, pelas 19 horas e 10 minu-
tos, o general Fernando Oliveira, comandante-geral da
PSP, fez um telefonema urgente para o Fundão. A direcção
dos Serviços de Censura tomava os primeiros passos para
conter os danos publicados na edição do "Jornal do
Fundão" e exigia a apreensão imediata de todos os exem-
plares. Ora, os 18 mil exemplares da tiragem eram normal-
mente expedidos ao sábado. A mando do general, as ruas
da cidade foram arduamente peneiradas, mas as buscas
lograram apenas apreender 24 exemplares. Na redacção,
já só estavam 1.725 suplementos literários destinados aos
assinantes em África e no Brasil. O suplemento de
Alexandre Pinheiro Torres e a notícia "inocente" do prémio
de Luandino voavam de mão em mão.

No dia 26 de Maio, o jornal foi suspenso com efeitos
imediatos pela Direcção dos Serviços de Censura, acusado
de ter publicado páginas não visadas pelos serviços,
"desprezando por completo - depois de 19 anos de dirigir
um jornal - a existência da Censura", referia o ofício n.º 362
dos Serviços de Censura. Entretanto, em Lisboa, Alexandre
Pinheiro Torres foi detido e enviado para Caxias.

Nas semanas seguintes, proibido de publicar o seu
semanário, António Paulouro combateu o ofício com
enorme valentia. Numa longa exposição de 33 páginas,
rebateu todos os pontos da acusação e juntou mais uma
peça: o delegado regional dos serviços de Censura de
Castelo Branco, o tenente Manuel Dias Catana, confirma-
va por escrito que visara toda a edição, em provas de
granel ou em página, mencionadas na acusação, excepto
uma, não relacionada com o problema. Mais: a data do
carimbo marcava o dia 20 de Maio, momento em que já se
sabia do prémio, mas não da verdadeira identidade do

escritor ou da extinção da SPE. Catana defendia-se tam-
bém, argumentando não ter ouvido rádio nem televisão.
Como o jornal imprimira na manhã do dia 21, não pudera
assimilar a informação mais recente, que só chegara ao
Fundão com os jornais do dia 22. Paulouro escreveu tam-
bém ao presidente do Conselho, reclamando a sua boa-fé.

As exposições de pouco serviram. Na arquitectura dos
Serviços de Censura do Estado Novo, a argumentação
legal era inútil, uma vez formulada a culpa. Paulouro bem
lembrava que o jornal contava com 22 empregados e
operários, entre a redacção, a administração e a tipografia.
E, num remoque sarcástico, munia-se até de uma citação
do "Manual Do Direito Administrativo", escrito por…
Marcello Caetano. 

No Gabinete do Subsecretário de Estado da
Presidência do Conselho, um jovem funcionário compilou
uma longa condenação dos actos de Alexandre Pinheiro
Torres e do jornal, acusando-o de imprimir "na sua
tipografia literatura obscena e sacrílega", de constituir
uma "tribuna apetecida" para os meios oposicionistas e de
tentar "a glorificação literária de Luandino Vieira".

O despacho final, da autoria de António Martinho,
director dos Serviços de Censura, confirmou a suspensão
do jornal por 180 dias e a obrigatoriedade de, uma vez ter-
minada a suspensão, ficar sujeito a censura prévia, com
exame de páginas, na sede de Lisboa e não em Castelo
Branco - decisão que aumentava exponencialmente as
despesas do jornal. A caução imposta ao proprietário
aumentou drasticamente e o jornal foi multado.
Prudentemente, o censor modificou a acusação, registando
a partir de então os crimes de publicação de "notícias alta-
mente inconvenientes para o país" e o "procedimento não
colaborante e prejudicial" face aos Serviços de Censura.

O tenente Manuel Dias Catana, poeta amador de
Salvaterra do Extremo, com alguns versos publicados, era,
para além de delegado dos Serviços de Censura em
Castelo Branco desde 1963, o chefe da Legião Portuguesa
no distrito, mas nem essas ligações lhe valeram. Foi acusa-
do, em 25 de Junho de 1965, de "facilidades e ligeirezas" e
de "não conseguir eximir-se do ambiente local". Foi
sumariamente demitido das suas funções.

Como o escritor Ferreira de Castro escreveu sensivel-
mente na mesma data [embora o texto fosse publicado em
1974, já depois da sua morte], nem os censores estavam
livres do arbítrio do regime. "Os censores de carne e osso,
sentados às suas mesas, com os lápis azuis na mão, a des-
bastarem as ideias de outrem segundo as directrizes que
receberam, segundo os seus temperamentos, segundo os
seus próprios credos […] quase sempre tem[iam] ser
repreendidos por liberalidade ou descuido", escreveu em
"Os Fragmentos".

SOBREVIVÊNCIA
Nem todas as histórias têm uma moral feliz. Luandino
Vieira continuou detido no Tarrafal por mais sete anos, até

CENSURA Prémio a Luandino

Como Ferreira de Castro escreveu
sensivelmente na mesma data [embora o

texto fosse publicado em 1974, já depois da
sua morte], nem os censores estavam livres

do arbítrio do regime. "Os censores de carne
e osso, sentados às suas mesas, com os

lápis azuis na mão, a desbastarem as ideias
de outrem segundo as directrizes que

receberam, segundo os seus temperamentos,
segundo os seus próprios credos […] quase

sempre tem[iam] ser repreendidos por
liberalidade ou descuido".
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1972. Mesmo detido, logrou fazer sair do campo outras
obras, como "Vidas Novas", concluída em 1967, mas con-
siderada "subversiva", "clandestina", "antiportuguesa" e
"agressiva contra a PIDE" e portanto proibida. Hoje, é jus-
tamente considerado o pai da moderna literatura
angolana. A sua capacidade de escrita no Tarrafal, mesmo
"com a sombra de um pide-chacal a turvar-nos o papel"
como notou José Cardoso Pires, testemunha a resistência
do seu espírito. Nada magoado com o prémio que pode-
ria ter sido seu em 1965, Urbano Tavares Rodrigues contou
também todas as peripécias do caso "para dar conheci-
mento ao mundo do verdadeiro crime cultural que se
seguiu ao triunfo do Luandino".

Apesar dos apelos de dezenas de personalidades, que
ousaram assinar uma petição ao Presidente do Conselho
no Verão de 1965, o "Jornal do Fundão" só retomou a pu -
blicação em Novembro, seis meses após a suspensão. As
edições seguintes do jornal incluíram uma curiosa nota de
valentia, referindo os exemplos de assinantes que, apesar
de não terem recebido o jornal durante um semestre,
insistiam em pagar a assinatura, ajudando o periódico a
sobreviver. Nenhuma dessas "ajudas" foi aceite, pois
António Paulouro fez questão de doar as verbas a uma
obra de solidariedade. "O jornal nunca foi nem pretende
ser uma empresa lucrativa - há-de continuar como até
aqui", escreveu a 28 de Novembro.

A investigação de Fernando Correia e Carla Baptista
(Jornalistas: Do Ofício à profissão, 2007) permitiu entre-
tanto levantar um pouco do véu e apurar que o semanário
do Fundão resistiu graças ao apoio generoso, e privado,
do Conde da Covilhã, com interesses no Banco Borges &

Irmão, que emprestou dinheiro para solucionar o défice.
E a censura? Cândido de Azevedo lembrou que o

agravamento da situação política em Portugal e em África
reforçou a acção da Censura e alargou o espectro da sua
intervenção. Afinal, cerca de um mês antes do caso de
Luandino, a sociedade portuguesa fora abalada pela
descoberta dos cadáveres de Humberto Delgado e da sua
assistente. Notícias como essa ou a do prémio de
Luandino Vieira levaram à emissão da circular confiden-
cial de 10 de Julho de 1965 e, mais tarde, ao despacho de
14 de Outubro de 1968 do Gabinete do Subsecretário de
Estado da Presidência do Conselho, exigindo máxima
atenção aos censores face a qualquer notícia que procure
"criar um clima de agitação social" e com atenção redobra-
da para as páginas literárias e dedicadas à juventude,
onde "deve evitar-se cuidadosamente tudo o que possa,
do ponto de vista político e moral, fazer perigar a for-
mação das novas gerações."

Quando a PIDE o libertou, Alexandre Pinheiro Torres
foi proibido de leccionar em estabelecimentos de ensino
portugueses. Partiu nesse mesmo ano de 1965 para o País
de Gales onde criou, na Universidade de Cardiff, uma dis-
ciplina de literatura africana de expressão portuguesa -
uma homenagem sincera a Luandino Vieira.

Alexandre Pinheiro Torres e os restantes membros
daquele corajoso júri foram homenageados numa sessão
solene da Sociedade Portuguesa de Autores em
Novembro de 1997. O "Jornal do Fundão" cumpre este
ano 68 anos.

Incómodo, com problemas crónicos de tesouraria,
nunca vergou.

Fotografia de Alexandre

Pinheiro Torres na primeira

página do "Jornal do Fundão"

de 23 de Maio de 1965 e

duas reproduções de páginas

dessa edição
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Notícias da Amadora
Golpes de censura 
atingem “leitores especiais” 
A escrita era, primeiro que tudo, um acto libertador, uma forma
consciente de transgredir e de inscrever relatos que adquirissem
sentido. Dirigir a terceiros palavras com significado. Desígnio que era
frustrado sobejas vezes, pelo golpe de mão da censura. 

Texto Orlando César 

O
dispositivo censório impunha a ordem
informativa e propunha-se reconstruir o
discurso jornalístico sobre a realidade.
Aspirava controlar cada palavra dirigida à
leitura pública, o que, no caso do Notícias da

Amadora,1 visava impedir que a mensagem chegasse a
quem o censor designou como "leitores especiais".2

Falar do jornal implica reflectir sobre o papel que os
leitores desempenharam na sua vida editorial. Desde logo
por constituírem o elemento insubstituível no processo
informativo. 

Além de destinatários da informação produzida, parte
deles eram também fontes de informação e actores sociais
activos da difusão do jornal em todo o país. Angariavam
novos assinantes e colaboravam mediante o envio de su-
gestões ou de cartas e abaixo-assinados destinados a pub-
licação. 

O jornal assumiu um compromisso com os leitores,
desde que Orlando Gonçalves o passou a dirigir em 1963.
Compromisso reiterado em 1970 com a expansão e dis-
tribuição nacional do jornal3 e, em 1973, com a abertura do
capital da sociedade anónima, proprietária do jornal, aos
seus assinantes.4

A cultura editorial do Notícias da Amadora determinava
o seu agir comunicacional, que se traduzia numa agenda
temática própria e na confrontação com o aparelho coerci-
vo do regime. A redacção e colaboradores associavam a
produção informativa a uma função editorial apostada em
alcançar pela prática os direitos de cidadania. 

Orlando Gonçalves constituiu o denominador comum
de uma equipa de redacção e colaboradores, que manteve
um núcleo estável e outro variável ao longo dos anos.
Entre 1969 e 1974, mais de 30 jornalistas asseguraram o
projecto editorial,5 com responsabilidades diversas e com
diferentes graus de participação. Parte deles, trabalhavam

ou colaboravam em outros órgãos de comunicação social.
Destes, vários eram originários do Diário de Lisboa. 

Mais de um milhar de colaboradores assinou artigos e
peças jornalísticas entre 1958 e 1974. Todos eles parti -
lhavam um propósito de mudança social e política. Sendo
o jornal parte do movimento mais amplo de luta contra a
ditadura. Paquete de Oliveira, num estudo realizado em
Fevereiro de 1973,6 considerou três jornais - República,
Comércio do Funchal e Notícias da Amadora - como "nitida-
mente demarcados como os únicos jornais portugueses de
"oposição" ao governo" e, os dois últimos, como "dois
casos notáveis da imprensa "de resistência"".

A singularidade das relações estabelecidas no processo
produtivo da informação no Notícias da Amadora decorria
do controlo de poder interno. A empresa e a redacção
coincidiam nos objectivos, o que garantia a autonomia
editorial. Existia liberdade interna e a censura era um
fenómeno externalizado. 

Apesar da sujeição ao aparelho coercivo, a relação esta-
belecida com os leitores e assinantes garantia as condições
mínimas para que o jornal afirmasse a sua independência
editorial. A ausência de formas de autocensura conferiu-
lhe crédito e confiança junto dos leitores. 

TOMADA DE CONSCIÊNCIA
Os primeiros 16 anos de existência do Notícias da Amadora
decorreram sob a ditadura da polícia do espírito.
Testemunhei e participei em parte deles. Entreguei e le -
vantei provas no edifício da Censura de Lisboa, na rua das
Gáveas, conheci a sua intervenção nos textos e tive as
minhas próprias palavras sujeitas aos golpes dos censores. 

Conhecer esse processo constituiu uma revelação e
uma aprendizagem. Traduziu-se na tomada de consciên-
cia sobre o aparelho da ditadura e numa compreensão
mais lata da realidade. Mas também contribuiu para qua -

CENSURA 
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1) Fundado em 25 de Outubro de 1958. Em 1963, Orlando Gonçalves assumiu a direcção do jornal e, em 1970, passou a dispor de tipografia própria e

expansão nacional. O Notícias da Amadora cessou a publicação em 26 de Outubro de 2006, quando assinalou o seu 48º aniversário. 2) A alusão do

censor está expressa numa nota manuscrita dirigida ao director dos Serviços de Censura, que acompanhava a prova sobre a peça "O retábulo do

Flautista" (NA, n.º 619, de 28-7-1973). O censor seguiu a recomendação de que a informação sobre a peça, que foi levada à cena pelo Grupo de Teatro

do Centro de Cultura e Recreio Oliva e que venceu o Concurso de Teatro Amador da SEIT, deveria merecer "a maior atenção", com "ordem de subida à

Direcção para uma apreciação final". Sobre a notícia escreveu que "sublinhei o que me parecia pior, tendo em atenção que se trata do Notícias da

Amadora, de leitores especiais." 3) Possível quando passou a dispor de tipografia própria, o que lhe permitiu imprimir trabalhos para outros, desig-

nadamente editoras livreiras e sindicatos. 4) Entre 1963 e 1973, o número de assinantes aumentou de 400 para 7.000. O jornal tinha em 1973 uma

tiragem de 15 mil exemplares e distribuição nacional. 5) Afonso Cautela, Alberto Villaverde Cabral, Alice Nicolau, António Caeiro, António Reis, Arlindo

Mota, Blasco Hugo Fernandes, Caiano Pereira, Carlos Carvalhas, Correia da Fonseca, Dario Nunes, Deodato Santos, Fernando Assis Pacheco,

lificar o conceito de jornalismo como profissão e atribuir-
lhe uma responsabilidade acrescida. 

O jornalista era, ou podia constituir-se, uma teste-
munha privilegiada. Tinha conhecimento da realidade,
tanto do que se passava no estrangeiro como no país. Os
acontecimentos, desde os mais comezinhos aos que impli-
cavam a repressão das greves, as prisões políticas, os cos-
tumes e os negócios dos grandes grupos capitalistas, com-
punham a informação a que acediam no quotidiano. 

Eram factos de relevante interesse público, susceptíveis
de serem noticiados. Factos também do conhecimento dos
censores, cuja ofício visava a sua ocultação. No caso do
Notícias da Amadora, em que se intentava forçar o relato de
todos os acontecimentos, era mais afanosa a intervenção
censória para evitar que a informação se tornasse conheci-
da pelos tais "leitores especiais". 

Era-lhes negada a inscrição do conhecimento para go -
vernaram a sua acção nos assuntos públicos, no espaço da
cidadania. A actuação diferenciada da censura relativa-
mente ao Notícias da Amadora é patente, por exemplo, no
corte de notícias já publicadas por outros jornais. A trans -
crição de uma notícia ou de um excerto, com a autoria
atribuída, era usual na designada "revista de imprensa" e
traduzia-se numa tentativa de superar o filtro censório. 

O Bairro Alto era então sede, redacção e ambiente de
muitos jornais. Mas também era morada da Comissão da
Censura de Lisboa. Apesar dessa proximidade, tudo os
distinguia. A escada do edifício da censura, no gaveto da
rua das Gáveas, tinha um ar soturno. A subida das escadas
até ao último lanço só tinha um traço distintivo, um nicho
que revelava a imagem da Senhora. Pelo contrário, as
paredes das escadas do Diário de Lisboa, na rua Luz
Soriano, estavam decoradas com azulejos de Stuart
Carvalhais. Desenhos alusivos à actividade gráfica e tam-
bém à outra senhora, a censura (representada pelo cutelo,
a tesoura e a rolha). 

Além dessa saudável referência crítica em azulejo à
censura, a deslocação ao Diário de Lisboa, onde ia buscar
peças jornalísticas para o Notícias da Amadora, tinha, por
vezes, a inesperada recompensa de encontros e de con-
versas com figuras como Luís de Sttau Monteiro ou outros
jornalistas. 

A crítica ao salazarismo e à censura era um exercício

comum entre aqueles que sofriam as suas prepotências.
Era comum, antes e depois do 25 de Abril, a caricatura que
reduzia o censor ao perfil de militar na reserva, tacanho e
bronco. A pesquisa e estudo sobre os mecanismos da
coerção mostram, porém, uma realidade não só mais com-
plexa do sistema como uma preparação mais refinada dos
censores.

As provas de censura do Notícias da Amadora7 evidenci-
am a diferença de procedimento da censura durante a
tutela de Oliveira Salazar e após a sua substituição por
Marcelo Caetano. Com Salazar verifica-se uma percen -
tagem superior de cortes totais das peças jornalísticas,
enquanto que sob a tutela de Caetano são em maior
número os cortes parciais. 

Longe de corresponder a uma atenuação da inter-
venção censória, Caetano introduz, pelo contrário, uma
maior sofisticação dos mecanismos de vigilância e contro-
lo. As peças jornalísticas são mais frequentemente sujeitas
a exame de um gabinete especial e os seus cortes incidem
sobre a composição, desfazendo-lhe o sentido. Eram tam-
bém meticulosos na cesura dos títulos, aniquilando a sua
função apelativa.  

A equipa que produzia o Notícias da Amadora, indepen-
dentemente das suas renovações, constituiu uma comu-
nidade interpretativa, com princípios e valores partilha-
dos, que se ligava, por sua vez, a uma comunidade de
leitura distribuída pelo país. 

Eram várias as estratégias adoptadas para levar aos
leitores o máximo de informação. Uma delas consistia em
não enviar fotografias, ilustrações ou cartoons à censura,
apesar das frequentes admoestações. No arquivo de
provas de censura do Notícias da Amadora, constituído por
cerca de 7.000 linguados com cortes,8 há apenas três
fotografias censuradas. Qualquer delas foi enviada por
solicitação do censor, devido à referência feita no texto. 

Omitia-se também a autoria das peças nas provas envi-
adas, já que certos nomes eram causa bastante para corte.
A ditadura determinava a morte civil dos seus opositores,
como José Cardoso Pires9 designava tal prática. Mas apa-
gava também os sujeitos citados na notícia como, por
exemplo, Bento de Jesus Caraça, José Afonso ou Adolfo
Casais Monteiro. 

Para se opor à actuação da censura, o jornal adoptou

CENSURA Golpes at ingem “ le i tores especiais”
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Francisco Marcelo Curto, Helena Neves, João Paulo Guerra, Joaquim Assunção Leal, Joaquim Benite, José António Freire Antunes, José João Louro,

José Raimundo Almeida, José Ribeiro, Manuel de Azevedo, Miguel Serrano, Molarinho Jacinto, Muradali Mamadhusen, Orlando César, Orlando

Gonçalves, Rui Pires, Sara Amâncio, Sérgio Ribeiro, Serras Gago, Torquato da Luz, Torres Rodrigues. 6) No estudo, o autor baseia-se nos dados obti-

dos num inquérito por questionário a directores de 12 jornais (Capital, Época, República, Diário de Lisboa, Diário de Notícias, Diário Popular, Jornal de

Comércio, Novidades, Comércio do Porto, Primeiro de Janeiro, Comércio do Funchal, Notícias da Amadora). In Oliveira, José Manuel Paquete de

(1988). Formas de "censura oculta" na imprensa escrita em Portugal no pós 25 de Abril, (1974-1987), 2 v. (Tese de doutoramento em Sociologia, espe-

cialidade de Sociologia da Comunicação, apresentada ao Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Universidade Técnica de Lisboa).

7) César, Orlando, org. (2001-2004), Censura 16. Notícias da Amadora, Inéditos do Arquivo de Censura (1958-1974), nºs 1 a 40. Disponível em

http://casacomum.net/cc/arquivos?set=e_7472#!e_3976 e César, Orlando (2012), O agir jornalístico face à censura. O caso do Notícias da Amadora, 2

v. Tese de doutoramento em Sociologia, apresentada ao Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Instituto Universitário de Lisboa. 
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um conjunto de acções, de que se destacam as seguintes:
(1) Protesto contra cortes ou retenção de provas pela cen-
sura; (2) envio do mesmo texto a exame; (3) alegação de
ignorância sobre o conteúdo das normas; (4) não enviar
textos à censura; (5) e ocultar a publicação de textos corta-
dos, mediante o envio a organismos oficiais de exemplares
do jornal em que os cortes eram respeitados.

A publicação de uma notícia, em 1965, sobre desacatos
provocados por legionários na Amadora10 sem que fosse
submetida à censura valeu ao jornal a aplicação de uma
multa de 375 escudos. E, dois anos depois, a publicação de
um artigo sobre mercenários no Congo11,  que também
não foi enviada à censura, motivou a aplicação de uma
pena de suspensão durante duas edições. Ficando o jornal
obrigado a não "fundamentar na penalidade sofrida qual-
quer notícia que pretenda publicar para justificar a sua
falta de publicação". 

Há registo de muitas outras faltas que não tiveram
idêntico desfecho. Mas há também uma expressiva troca
de correspondência entre Orlando Gonçalves e os

Serviços de Censura,
quer para justificação de
incumprimentos (entre
1964 e 1970) quer para
apresentação de recla-
mações (entre 1964 e
1971).12

Todavia, o acto de
desobediência civil mais
relevante está relaciona-
do com o veto do nome
de Orlando Gonçalves
para o exercício do
cargo de director, que se
arrastou desde 1963. A
proibição baseava-se na
informação da PIDE de
que Orlando Gonçalves
não dava "garantia
política para o desem-
penho de cargos direc-
tivos"; era "elemento de
tendências comunistas,
não dando garantias de
cooperação na realiza-
ção dos fins superiores
do Estado".

Existem 12 cartas e informações sobre o assunto na
Torre do Tombo. Orlando Gonçalves solicitou autorização
para assumir o cargo de director em 1964, 1967, 1968 (na
sequência da nomeação de Caetano), 1969 e 1970. Em
1973, sem que fosse concedida autorização, passou a figu-
rar no cabeçalho do jornal como director-adjunto e depois
como director em 14 edições, numa tentativa de consumar
o facto. 

A ordem que o proibia acabou por chegar, tendo pos-
teriormente figurado Sérgio Ribeiro durante 11 edições
como director interino, o que também foi rejeitado.
Carlos Carvalhas foi, finalmente, aceite depois do seu
nome ter constado interinamente como director durante
10 edições. 

Em 35 das 52 edições de 1973, o Notícias da Amadora foi
editado por uma direcção patente no cabeçalho e não con-
sentida pelas polícias de espírito e política. A repressão da
insurgência surgiu mais tarde, em 18 de Abril de 1974,
quando a PIDE fez rusgas à redacção e tipografia do jor-
nal e ali prendeu Orlando Gonçalves e Sérgio Ribeiro.

CENSURA Golpes at ingem “ le i tores especiais”

8) Linguado era a expressão usada na gíria gráfica para denominar as tiras de papel em que os jornalistas escreviam ou onde eram impressas as

provas de revisão e de censura. Correspondiam a 2.776 peças, das quais 1.380 assinadas. Sofreram cortes parciais 2.108 (75,94%) e as restantes 668

(24,06%) foram proibidas. 9) Uma entrevista de Fernando Dacosta a José Cardoso Pires, intitulada "A mulher, em Portugal, evoluiu mais do que o

homem", foi cortada na íntegra. Destinava-se à edição nº 410 do Notícias da Amadora, de 28 de Junho de 1969. 10) "Última hora: Vândalos na

Amadora", N.A., nº 212, de 26-6-1965. 11) "Mercenários no Congo", N.A., n.º 316, de 12-8-1967. 12) Arquivo SNI-Direcção dos Serviços de Censura,

Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Falta, porém, documentação referente ao período de 1971-1974. 
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Como eu vivi a censura
No Diário de Lisboa
e em O Século 
A censura em Portugal durante a ditadura não era uma teoria ou
sequer uma política consistente, era uma prática de repressão da
liberdade de imprensa, variável de jornal para jornal e consoante o
momento político. Cada jornal e cada jornalista tem a sua história
para contar. O que sei da censura no "Diário de Lisboa" diz respeito à
minha experiência pessoal, entre 1972 e 1974, que coincide com a
ponta final da ditadura. Antes disso, em 1969, tinha entrado para  "O
Século" , onde comecei a aprender a arte de escrever para os censores.
Marcelo Caetano acabava de chegar ao poder,  apregoando uma
evolução na continuidade. De facto decretou que a odiosa Censura
passasse a chamar-se Exame Prévio, mas a repressão da liberdade de
imprensa continuava na mesma.

Texto Avelino Rodrigues

A CENSURA NUM JORNAL DE ESQUERDA

A redacção do DL era constituída maioritariamente
por uma nova geração de jovens contestatários,
marcados pela rebelião estudantil e pelas ideias

libertárias de Maio 68, alguns deles já treinados na luta
clandestina da oposição democrática e com experiência de
cadeia política. Lembro, entre outros, Eugénio Alves,
Ribeiro Cardoso, Fernando Dacosta, Francisco Neves,
Manuel Geraldo, Nuno Gomes dos Santos, Alexandre
Alhinho, Margarida da Silva, António Mendes Pedro,
Diana Andringa, Amadeu Lopes Sabino, José Freire
Antunes e Lurdes Féria ( a nossa "a virgem vermelha") a
que se juntaram mais tarde Regina Louro e Fernanda
Mestrinho, vindas de outros universos.  Este grupo incon-
formista constituía o grosso da secção de Reportagem, que
eu dirigia, sempre em guerrilha com o chefe de redacção
Armindo Branco. Ele tinha sido um jornalista prestigiado,
apoiante de Humberto Delgado e da Oposição, mas
depois desiludiu-se da luta clandestina e virou anticomu-
nista azedo, sempre a criticar o "aventureirismo do revira -
lho". Era uma mosca na sopa, no meio daquela redacção
irrequieta.

O novo DL herdara a tradição republicana dos tempos
de Joaquim Manso e Raúl Rego,  agora renovada nas
penas afiadas de Mário Castrim, Pedro Alvim, Urbano
Tavares Rodrigues, José Saramago, Judite de Carvalho,
Carlos Porto, Alberto Vilaverde Cabral  e Armando Pereira
da Silva - brilhante coro dos "amanhâs que cantam" - com
acompanhamento simpático do grupo da CDE . Deste ter-
ceiro grupo, recordo Stau Monteiro, Assis Pacheco,
Manuel de Azevedo e , mais tarde, Carlos Veiga Pereira  -
que assumiam o papel de " compagnons de route" . Eu
próprio estava próximo deste naipe, sendo bem aceite
pelos outros dois, mas acabava por formar com o Cesário
Borga e o Mário Cardoso um pequeno núcleo indepen-
dente. Pairando nas nuvens, sem nunca entrar na
redacção, João Abel Manta, o monstro dos cartoons, que
alimentava a nossa irreverência com aquela mordacidade
que valia mais de mil palavras.

É bem de ver que uma equipa destas só podia atrair a
desconfiança dos censores. Bastava que eles não enten-
dessem uma prosa mais erudita, e aí vai disto. Havia
motivos para isso, por exemplo na crítica literária e musi-
cal, nos temas de teatro do Carlos Porto ou nas crónicas do
Castrim, em que a militância antifascista se insinuava em

CENSURA
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apartes e recados codificados. Nesta guerra entre o gato e
o rato, há por vexes cenas cómicas. Exemplo impagável é
o de um linguado do Nuno Santos, que encontrei na Torre
do Tombo com um corte valente do lápis azul e uma gra -
cinha gatafunhada à margem: "ao menos tem piada" -
atreveu-se o censor.

Com o tempo, os jornalistas mais experientes puxam
pela imaginação na tentativa de enganar os coronéis.
Como a gente sabia que um censor zeloso quer mostrar
trabalho, uma das minhas manhas consistia em escrever
duas versões de um parágrafo problemático, talvez tivesse
a sorte de apenas ser cortada uma das versões, salvando-
se a outra. E se escapassem as duas, era eu que cortava
uma delas no momento da paginação, para evitar a
redundância descabida. Com os títulos era parecido. Um
título interessante é mais farejado pelo censor, mas um
subtítulo, mesmo bem "desarrincado" passa mais des-
percebido. Nesse caso, o melhor é apresentar um título
inodoro, seguido de um texto anódino e só depois o sub-
título que interessa. Se as coisas correrem bem, é prováv-
el que o subtítulo escape ao lápis azul. Chegado o momen-
to da paginação, é só cortar o título desajeitado e o texto
inicial, o que faz com que o subtítulo primitivo salte auto-
maticamente para título.

Mas nos temas tabu não há manha que resulte, já se
sabe que não vale a pena disfarçar. Jogar no tudo ou nada
para quê? Os jovens da secção de Reportagem eram mais
radicais, e aí cabia ao editor a tarefa ingrata de expurgar
aquela palavra ou aquela  frase, que de antemão se sabia
iriam enfurecer o censor. Sujeitávamo-nos ao mal menor,
para preservar o jornal e o nosso trabalho, e lá por isso
nunca o editor ou chefe de redacção foi acusado de cen-
sura. Muitas vezes os jornalistas mais experientes coibiam-
se eles próprios da liberdade de escrever, autolimitando-se
no direito de expressão, quando era o caso, para poderem
salvar ao menos uma parte da verdade.  Para os mais
novos esta cedência era  apodada de autocensura. Assim
era de facto, mas não havia outra forma de resistência
senão assumir o mal menor, ainda que roendo as unhas. 

OS TABUS DA CENSURA

Equais eram os temas tabus? Havia-os estatuídos na
generalidade, mas o rigor da censura dependia do
perfil de cada jornal, mais em obediência a um

pragmatismo primário do que a critérios políticos que se
vissem 

No Diário de Lisboa os tabus eram algo diferentes  da
República e de certos jornais politizados ou boletins de
especialidade, que eram de pequena circulação e, como se
ouvia dizer, "pregavam para convencidos". Pode ser sur-
preendente, mas uma tolerância mínima era aí possível,
pelo menos no período marcelista, dentro dos limites con-
trolados pelo governo. A não ser que a intenção dos cortes
fosse mesmo a de praticar represálias ou prejuízos

económicos contra as pequenas publicações, em razão da
sua linha ideológica. E assim se explica que certos temas
políticos ou de carácter social surgissem nas páginas do O
Jornal do Fundão de Paulouro, do Comércio do Funchal
de Vicente Jorge Silva ou no Notícias da Amadora de
Orlando Gonçalves, pelo menos enquanto a repressão
não descobriu o seu impacto alargado. Além disso nas
cidades de província, onde toda a gente se conhece, por
vezes acontecia que o censor era vizinho ou amigo do
dono do jornal terra, e favor paga favor. Por vezes a
esquerda publicava algum tema problemático nesses
pequenos jornais, para depois tentar transcrevê-los nos
órgãos de grande circulação, a pretexto de uniformidade
de critérios. Este subterfúgio nem sempre resultou, como
provam alguns despachos de provas de censura, encon-
trados na Torre do Tombo, que expressamente denunciam
a esperteza. 

E mesmo no DL as matérias de carácter económico e
social e sobretudo sindical eram mais censuradas no corpo
do jornal do que no suplemento "Mesa Redonda", que
tinha o seu público especial. Mas, mesmo nos suplemen-
tos, havia nomes que a censura odiava, como Francisco
Pereira de Moura, Luis Salgado Matos, Sérgio Ribeiro e
Mário Murteira, quase proscritos. Já Calvet de Magalhães
passava bem, apesar de a sua Escola Francisco de Arruda
ser o ninho do pró-sindicato dos professores. Os nomes
de Miller Guerra e Sá Carneiro "não existiam", com o
declínio da "primavera marcelista". E das inúmeras pro-
postas da "ala liberal", que agitavam a Assembleia
Nacional, pouco ou nada se podia falar.

NEGOCIAR COM OS CENSORES 

No capítulo do relacionamento entre o jornal e a
censura, passei por experiências muito diversas.
No DL as relações eram frias, nada de negociações,

apenas reclamações formais. No Século era tudo negocia-
do, ao "telefone da censura".  Toda a gente ouvia. O chefe
de redacção começava por pedir compreensão, que o jor-
nal não podia esperar e que aquela matéria afinal não
tinha importância nenhuma, "deixe lá senhor coronel que
eu tomo a responsabilidade e se houver qualquer coisa eu
corto, tá claro". Às vezes a conversa pegava, porque o
Século era uma grande instituição, desde o mítico João
Pereira da Rosa, que prezava o prestígio do jornal e depois
fora credor do 28 de Maio. Até se dizia à boca pequena (lá
se é verdade ou lenda, tanto faz ) que os conspiradores do
28 de Maio tinham combinado tudo nos corredores do jor-
nal e que até o Marechal Gomes da Costa, que estava
cheio de dívidas, tinha sido comprado para chefiar o
golpe a troco de dinheiro do sr. Pereira da Rosa e de ou -
tros amigos. Enfim, também se dizia que ele fora aos
arames quando a ditadura militar decretou a censura e ele
decretou desobediência, dizendo aos proprietários dos
jornais: "não foi para isto que apoiámos a revolução
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nacional, e só há censura se nós aceitarmos a lei, mas a
gente não quer e não manda as provas aos gajos".
Resistiram todos, alguns dias - assim me contavam os
seniores da redacção - até  que alguns directores borre-
garam, deixando isolado o Pereira da Rosa, que teve de
ceder. Não sei se esta história faz parte da História, mas ela
misturou-se com a patine das paredes velhas daquela "ca -
tedral da imprensa".  

Quando morreu o velho patrão, o prestígio histórico já
não pesava tanto, e então era ver o Redondo Júnior invo-
car os galões de chefe de redacção, aos berros, os murros
na mesa: "isto é um abuso, a censura está a destruir a
empresa, os senhores não percebem nada desta coisada -
e  isto tem que se resolver a bem ou faço queixa ao doutor

Guilherme Pereira da Rosa e ele que fale ao Moreira
Baptista e o ministro que fale ao Marcelo Caetano ou ao
raio que o parta".  Um leão. No dia seguinte, Redondo
Júnior lá voltava como um cordeirinho à negociação per-
manente entre a chefia e os coronéis, e a verdade é que
conseguíamos salvar muita matéria de carácter social e
cultural. Várias vezes me disse: "Veja lá o que escreve, não
me lixe, que eu já combinei com os coronéis". Em cima do
fecho do jornal, já depois da meia-noite, lá estava eu a tra-
buquir a minha prosa furiosa (à mão, que nem havia
máquina de escrever) e ele a arrancar-me os linguados a
meio, emendava o que entendia e mandava-os para as
máquinas, substituindo-se aos censores. Mais comedidos
mas igualmente bons negociadores eram os três sub-
chefes, Manuel Figueira (velha raposa da nova linha esta-
donovista) e o distinto Frederico Alves (com quem apren-
di os truques de escrever para a Censura) e também o José
Mensurado (uma no cravo, outra na ferradura) que em
boas maneiras não lhe ficava atrás. Quem punha à prova
a estratégia de negociação com os coronéis era a secção de
Reportagem, especialmente o Adriano de Carvalho
(marxista visceral) e o Roby Amorim (anarca puro). Dois
jornalistas de vinte quilates, respeitados pelos mais novos
e temidos pelas velhas carcaças que sobravam da equipa
de Acúrcio Pereira, verdadeiro papa do jornal, infalível e
duro, de quem se falava com saudade.   

Mas O Século também tinha os seus tabus, de que a cen-

CENSURA Cada um tem a sua histór ia. . .

Na sua edição de 14 de Agosto de 1973 o Diário de Lisboa tentou

publicar aquele que é considerado o primeiro documento dos

capitães de Abril. Os censores esquartejaram zelosamente o texto,

mas o jornal, para de algum modo "compensar" os cortes e

destacá-lo, deu ao tema honras de manchete. Um ano depois o

DL, assinalando a data, reproduziu a prova de censura, que

mostra bem o "tratamento" a que a notícia tinha sido sujeita. À

direita, "Guiné - Crónica Imperfeita" - um título que remete o leitor

para o facto de não ter sido possível dar voz à outra parte…
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sura não abria mão: a integridade nacional e a guerra do
ultramar, a segurança do Estado, e, em terceiro lugar, a
Igreja Católica e as questões do aggiornamento de João
XXIII relacionada com os católicos progressistas. Eram
temas que os coronéis tinham que censurar. Riscos de
segundo grau: a instituição familiar, a moralidade pública,
as questões sociais e a actividade sindical - que no entanto
eram temas mais ou menos negociáveis ao telefone, sem
ser preciso enviar as provas à censura. Rigor absoluto: notí-
cias do Ultramar. Uma vez, a censura cortou-me o boletim
meteorológico de Moçambique. Tinha sido uma inovação
recente, assim como o de Angola, na lógica da política do "
Portugal uno e indivisível, do Minho a Timor", não fazen-
do sentido o único boletim da Metrópole, que de sempre
se fazia. Acontece que tinha havido umas cheias no rio
Limpopo, e isso tinha de escrever-se com cautela, para não
assustar as famílias dos soldados… E lá me cortaram a notí-
cia do boletim meteorológico.

SPÍNOLA, O DL E A CENSURA

Foi no Século que aprendi a lidar com a guerra colo-
nial. O Frederico Alves tinha ido à Guiné, ficara
deslumbrado com o General Spínola e com os

raides do Almeida Bruno e da Força Africana, que ele con-
tava, por ouvir dizer. Disse-me que eu havia de gostar de
ir lá ver. Pouco tempo depois, em 1972, já no DL, fui alici-

ado para visitar a Guiné, porque - dizia-me o emissário de
Spínola - "o nosso general acredita na sua prática social na
Guiné e pensa que um jornalista competente e de esquer-
da, como você, só pode dar-lhe razão". Aceitei o desafio,
não tanto por ele me dizer que o chefe ia a caminho de um
socialismo africano - a ponto de admirar Ho Chimin e o
seguir como exemplo de vida austera - mas porque pon-
derei que valia a pena estimular a vontade que ele tinha
de ser um pauzinho na engrenagem. Com toda a aura do
seu prestígio militar, o general dizia coisas que punham a
nu a contradição interna do regime. Cheguei a Bissau, res-
pirava a guerra mas não a via. Era uma guerra camuflada
(já tinha título para a primeira crónica). Spínola deu-me
liberdade de ir a todos os sítios que eu quisesse ver e
aprovou o meu roteiro que o Vasco Lourenço me indicara
em Lisboa. (Ele tinha regressado da Guiné, de candeias às
avessas com o general).

Ao fim de umas semanas no mato, viajando no
helicóptero do comandante-chefe ou acompanhado por
um rapaz chamado Otelo e por um bom gigante chamado
Fabião, fui convidado para um jantar de despedida no
"palácio". O General quis saber o que eu pensava de quan-
to havia visto e perguntou-me se fazia ideia do que iria
publicar. Respondi que isso dependia das exigências da
censura, e que até podia não publicar nada, se os coronéis
pançudos me estragassem a prosa. E foi aí que recebi a
maior lição de pragmatismo político : "O senhor é que é
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jornalista e é quem sabe de política, eu disso não sei nada.
Claro que a censura vai querer cortar coisas. Se eles
cortarem trinta por cento, acha que ainda vale a pena pu -
blicar setenta? E se cortarem cinquenta ou mais? O senhor
é que sabe até onde pode ir".

Vim para o avião a pensar no cinismo do "caco baldé",
alcunha supostamente crioula que toda a gente repetia e
que me diziam ter sido criada pela simpatia dos guinéus.
(Caco era a tradução de monóculo.) Para fazer o balanço
da visita, eu tinha proposto uma entrevista directa, mas
Spínola preferia responder por escrito, o que até jogava
em minha defesa, dado o melindre das questões. Entre
Bissau e Cabo Verde senti que já tinha distancia psicoló -
gica para rabiscar o questionário da entrevista, que meti
no correio da ilha do Sal.

Ao chegar a Lisboa tinha à minha espera o capitão
Barbeitos, o tal agente de Spínola para o trabalho de sapa
nos jornais. E que trabalho bem feito!  Dias depois veio ao
DL aconselhar-me a escrever as crónicas, de rajada, para
depois as enviar isoladamente à censura, em dia e hora
que me iria sinalar. Quis saber porquê. E ele lá me disse
entre dentes, com um sorriso conspirativo que lhe dava
um ar desajeitado: " sabe, é que o Chefe tem lá dois amigos
que podem ajudar". Lá me agarrei à máquina de escrever
e, dali a uns dias, tinha seis crónicas em provas de prelo.
Aguardei. Não podia telefonar ao misterioso inter-
mediário, por causa da Pide, nem sequer sabia onde ele
parava. Ele é que não tardou muito a aparecer-me no jor-
nal, cheio de pressa: tem aí a primeira reportagem? mande
o contínuo às 11  em ponto à rua da Misericórdia (era a
sede da censura).  Assim fiz. Uma hora depois chega-me
ele outra vez ao jornal e saca do bolso os meus linguados
da censura, tão limpos como eu os dera ao estafeta. Eu
fiquei de boca aberta, mas ele nem tempo me deu de dizer
nada. "Então vamos lá censurar a sua prosa, rápido, rápi-
do, que o coronel está à espera". À cautela, leu o texto comi-
go, e negociámos deixar cair dois ou três parágrafos
inofensivos, que eu tinha escrito para esse efeito. Meteu os
papéis no bolso e foi-se embora calmamente. Fiquei à
espera do desfecho, que não tardou: o nosso contínuo lá
voltou ao jornal com a minha reportagem quase virgem,
apenas com dois brutos cortes a lápis azul e aquele carim-
bo imbecil: Exame Prévio - autorizado parcialmente. 

A cena repetiu-se seis dias. Foi assim que soube que
Spínola tinha infiltrado a censura, como soube mais tarde
que tinha infiltrado a Pide, quando lhe pedi ajuda para tirar
de Caxias um dos nossos repórteres que tinha ido de cana. 

Uma vez ou outra, os censores tomaram a iniciativa de
cortar algum parágrafo importante. Estava-lhes na massa
do sangue, e era uma forma de mostrarem a sua autori-
dade. Mas não lhes serviu de nada, porque eu arranjava
maneira de enfiar o parágrafo na crónica seguinte. 

Passados quarenta e dois anos, agora vejo que este foi
o trabalho mais aliciante da minha carreira profissional,
não tanto pelas peripécias rocambolescas, nem sequer por

ter descoberto que Spínola estava a preparar-se para um
golpe qualquer. A minha Crónica Imperfeita da Guiné -
imperfeita porque eu não tinha ouvido a outra parte,
como explicava em nota introdutória - traçava um novo
perfil do general contestatário e abria o véu para uma real-
idade da guerra que nunca tinha sido vista na imprensa.
Porque foi possível driblar a censura - e aí a estratégia não
foi da minha lavra. 

Epara que a história fique completa, só falta contar
como foi censurada a minha entrevista ao General
Spínola que o DL publicou em 9 de Setembro de

1972, precisamente um ano antes do nascimento do
Movimento dos Capitães na reunião de Évora em
09/09/1973. Título surpreendente: "Não há que temer a
autodeterminação". Pela primeira vez Spínola apontava
publicamente o seu projecto alternativo à política de
impasse do governo, que iria desenvolver mais tarde no
livro Portugal e o Futuro, com as consequências que se
sabe.  A entrevista não foi censurada pelos coronéis, mas
pelo próprio Marcelo Caetano. O cabo de guerra levou o
original ao chefe do governo e lá discutiram os dois (como
é referido na correspondência trocada entre ambos, que
Marcelo publicou no Brasil em 1976). Nunca soube ao
certo a dimensão dos cortes, porque o entrevistado man-
dou dactilografar de novo o texto final, antes de mo entre-
gar em mão. Mas disse-me que inicialmente tinha avança-
do a palavra "independência", que Marcelo recusou limi -
narmente, acabando por consentir a palavra "autodeter-
minação" que, ao tempo, também era uma palavra pros -
crita. É certo que Spínola se embrulha em subterfúgios e
contradições para explicar o sentido da palavra, e talvez a
ambiguidade resulte em parte da negociação difícil que
tiveram para chegar a um texto de compromisso. Mas a
palavra tabu estava dita, isso é o que mais conta, e o seu
efeito foi retumbante. Responsáveis da Oposição
Democrática e alguns embaixadores acreditados em
Lisboa vieram procurar-me para que os ajudasse a "ler nas
entrelinhas". Mais surpreendidos ficaram quando lhes
disse que não havia entrelinhas nas respostas do general,
mas apenas nas perguntas do jornalista. Era uma forma
enviesada de passar alguma informação na proposição do
tema, na hipótese de uma resposta evasiva. Às vezes
resultava, como foi o caso. 

Não tive tanta sorte com a notícia do primeiro docu-
mento dos capitães, que Vasco Lourenço e Carlos Fabião
me vieram trazer, em separado. Dei o texto ao Amadeu
Lopes Sabino, acabado de sair de Caxias, para que o
resumisse com o cuidado habitual. A malvada censura
deu cabo da notícia, que saiu irreconhecível em 14 de
Agosto de 1973. Em contrapartida, demos-lhe as honras
de manchete, ao alto da primeira página - e foi uma
"cacha" surpreendente. Passado um ano, já em plena liber-
dade, o DL publicou a imagem da notícia esquartejada. Só
visto. É um documento histórico.  

CENSURA Cada um tem a sua histór ia. . .

JJ
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O insólito caso
do censor despedido
Como uma carta sobre a hipótese de introdução de touros de morte
em Portugal, enviada para o jornal A Capital por um leitor que não se
chamava como dizia nem residia na morada que indicava enfureceu o
Governo de Marcello Caetano 

Texto Daniel Ricardo

A
cusados de terem cometido um crime contra
a segurança do Estado, através da publi-
cação de uma carta de um leitor, três jorna -
listas de A Capital, foram processados pela
Pide. Mas o mais bizarro da história é que,

despedido do Exame Prévio, por ter deixado passar a
carta, o censor que assim permitiu "a perpetração do
crime", foi pedir emprego a um administrador daquele
vespertino, pois, segundo alegou, fazia-lhe falta o din-
heiro que ganhava a censurar os textos dos jornalistas. 

A famigerada missiva saiu na edição de 6 de novembro
de 1972 de A Capital - para a imprensa, a chamada "pri-
mavera marcelista" terminara havia muito tempo - num
espaço designado Opinião Pública e especificamente des-
tinado à publicação das cartas dos leitores sobre a intro-
dução de touros de morte em Portugal. 

A Capital abrira um inquérito intitulado Touros de
morte, sim ou não, ao qual responderam toureiros,
ganadeiros, críticos tauromáquicos e outros especialistas,
depois de, cerca de dois meses antes, em 30 de setembro,
ter destacado, num encorpado título de primeira página,
as propostas do I Congresso de Tauromaquia, efetuado
em Lisboa - adoção da sorte de varas e morte dos touros
na arena, como acontecia em Espanha. Tratava-se de um
tema que dividia o Governo, havendo ministros que se
declaravam aficionados da festa brava e, ao que constava,
defendiam ser uma boa medida para atrair turistas auto -
rizar os toureiros a matar os animais durante a lide, práti-
ca proibida desde 1928. Talvez por isso, todos os depoi-
mentos passaram sem assinaláveis intervenções do Exame
Prévio. E o mesmo se pode dizer das opiniões dos leitores
que, diariamente, enchiam a secção Opinião Pública

Metida num marco do correio, em Lisboa, e assinada
por Augusto José de Almeida, morador na Rua do Souto,
em Braga, a carta que enfureceu o regime era, segundo a
PIDE, já rebatizada Direção-Geral de Segurança (DGS),

apócrifa: o leitor usara um nome falso e, naquela rua
bracarense, ninguém o conhecia, o que piorava - e de que
maneira - a situação. 

A 'TENEBROSA'CARTA
Lia-se  no original da carta:

"Será possível que tal espetáculo, próprio de selvagens,
sem sentimentos de espécie alguma e sem sensibilidade,
espetáculo que só umas centenas de pessoas de idade
gostam, seja autorizado? Sou dos que acreditam nos que
nos governam, que felizmente são pessoas de bem e que,
portanto, tal espetáculo nunca será autorizado.

Será possível que alguém se divirta a matar os animais
que mal nenhum nos  fizeram, só para nos divertirmos?
Como classificar tal espécie de gente? Aos que gostam
deste género de espetáculo aconselho a alistarem-se como
voluntários e que vão combater os terroristas em África.
Ali satisfazem os seus instintos sanguíneos."

Não era, propriamente, um exemplo de bem lidar com
a língua portuguesa. Por isso, numa tentativa de melhorar
o texto, o então jovem repórter João Vaz, que estava encar-
regado de preparar as cartas dos leitores para publicação,
introduziu-lhe algumas modificações, sem, no entanto,
lhe alterar o sentido. E a carta saiu assim:

"Diversão de selvagens 
Não posso acreditar que seja possível autorizar touros

de morte em Portugal. Trata-se de um espetáculo próprio
de selvagens, sem sentimentos de espécie nenhuma, nem
sensibilidade, coisa que apenas algumas centenas de pes-
soas de idade gostariam de ver autorizada. Felizmente,
sou dos que acreditam nos governantes, pessoas de bem
que nunca autorizarão tal espetáculo.

Parece-me impossível que alguns se divirtam a matar
animais por diversão quando eles não lhes fazem mal
nenhum. Não há classificação para esta coisa. Aos que
gostam de toiros de morte aconselho satisfazerem o seu

CENSURA
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instinto sanguinário em ações igualmente selvagens,
como seja combater os terroristas, em África."

João Vaz, atual redator principal do Correio da Manhã,
deixara os originais, escritos à mão, das cartas que tinha
preparado, na secretária do jornalista Carlos Cáceres
Monteiro, com uma chamada de atenção para o texto assi-
nado por Augusto José de Almeida. Mas, assoberbado de
trabalho, Cáceres Monteiro que viria a ser diretor da
Visão, desde a fundação da revista, em 1993, até morrer,
em 2004, nem a leu. E enviou-a, juntamente com as ou tras,
para a tipografia, a fim de serem compostas e levadas para
o Exame Prévio, na Rua da Misericórdia, mesmo defronte
do jornal República.

Como todos os cuidados eram poucos, devido ao rigor
dos censores, antes de compor a carta, o linotipista
chamou o seu chefe: "Sr. Almiro, venha cá ler isto…"
Almiro Soares, porém, nem se aproximou - do sítio onde
estava, gritou: "Se isso veio assim da redação, não sejas
mais papista que o papa, compõe e manda para a censura."

A DENÚNCIA
A carta foi à censura e voltou sem cortes. As reações não se
fizeram esperar. E a primeira terá sido a do matutino A
Época, órgão oficioso do regime, que, num indignado artigo
publicado sob anonimato, com o título “Como é isto possí -

vel?”, logo no dia 7 de novembro, se refere
nestes destemperados  termos às cartas dos
leitores saídas em A Capital:

"Entre estas, já algumas nos haviam feito
estremecer, pois tornava-se flagrante não
passar o tema [touros de morte] de pretexto
para insinuações de mau cariz. Nada, no
entanto, comparável ao que ontem senti-
mos: vergonha de ler - vergonha e horror,
vendo como é possível publicar-se no País,
sem ninguém fazer reparo, frases tão mi -
seráveis. Vamos transcrevê-las, e disso temos
de pedir desculpa. Mas coisas tais só tocan-
do-as se tornam críveis e é necessário vencer
a mais profunda repugnância para mexer
semelhante podridão."

Transcrito o segundo parágrafo de Di -
versão de selvagens, o único que "ao caso ver-
tente importa", o anónimo autor do artigo
acusa "o signatário da carta e quem lha deixou
publicar" de considerarem "ação selvagem a
defesa da terra portuguesa de África, que os
nossos soldados sustentam contra hordas de
terroristas que, ao serviço do estrangeiro,
procuram subverter-nos em sangue e ruínas".
E prossegue, num crescendo de exaltação
patriótica: "Ora, isto não pode ser. O País exige
responsabilidades sem meias medidas (…) O
sangue de milhares de portugueses chacina-
dos pelas hordas terroristas obriga a que

sejamos implacáveis. É a própria consciência de Portugal
que urge total e imediata reparação. Não pode haver pretex-
to para diferir, não pode haver subterfúgios no desmascarar
de quem quer que seja. Contra a Pátria, nenhuma espécie
de alegações ou palinódias pode sanar o crime."

Ou seja: Identifiquem-se e castiguem-se os culpados, já.

A 'INADVERTÊNCIA' DO CENSOR
Certamente assustado com o caminho que as coisas
estavam a tomar, o administrador de A Capital, Luís
Fontoura, que, na altura, substituía o diretor do jornal,
Manuel José Homem de Mello, ausente em Londres,
apressou-se "a repudiar inequivocamente", num texto inti-
tulado “Esclarecimento” e publicado na edição do dia 7 do
vespertino, a perturbadora carta sobre touros de morte.
"É orientação deste jornal, e não nos temos poupado a
dizê-lo", escreve, "apoiar com todo o vigor a defesa do
Ultramar e dos valores que nele se cristalizam, como, por
outro lado, prestigiar os militares que tão valorosamente
asseguram, ali, a perenidade da Pátria." E justifica deste
modo o incidente: "Daí que a publicação da referida carta
que, mais uma vez, repudiamos com a maior veemência,
só possa ter uma explicação: na vertigem, no contrarreló-
gio que é a fatura de um vespertino, é quase impossível
controlar tudo o que nele se vai publicar."
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De nada serviu, porém, tal explicação. No dia 13 de
novembro, o diretor-geral de Informação, Geraldes
Cardoso, enviou ao diretor-geral de Segurança (vulgo,
diretor da PIDE) um ofício em que, após transcrever o
segundo parágrafo da carta em questão, no qual diz vis-
lumbrar a prática de um "crime de Imprensa", afirma:
"Com efeito, a parte do texto transcrita parece envolver
uma afirmação falsa ou grosseiramente deformada, relati-
vamente à atuação das forças armadas na luta contra o
terrorismo no Ultramar, na medida em que sugere ou
insinua que esta luta é caracterizada por 'ações selvagens'
em que se satisfazem 'instintos sanguinários'." E, a seguir,
dá conta daquilo que parece constituir a sua principal pre-
ocupação: "Afirmações deste tipo são suscetíveis de preju-
dicar o bom nome de Portugal no estrangeiro, por permi-
tirem especulações em torno da forma como são conduzi-
das as operações de defesa militar do território nacional e
por poderem servir de argumento contra a justiça dessa
luta, aos inimigos do País." 

Segundo Geraldes Cardoso, o artigo do jornal A Época
e o "esclarecimento" de A Capital constituem a prova de
que a carta "provocou alarme e inquietação e uma clara
reação de repúdio", pelo que se impõe a averiguação da
responsabilidade criminal do autor do escrito e, eventual-
mente, a cumplicidade de outros". E conclui que, "tratan-
do-se, presumivelmente, de um crime contra a segurança
do Estado, a respetiva investigação é da competência
dessa Direção-Geral de Segurança".

Mas a carta não passou pela censura?, ter-se-á interro-
gado quem, na DGS, leu os primeiros parágrafos do ofício
do diretor-geral de Informação. A resposta está no sétimo
parágrafo do documento: "Por uma inadvertência do fun-
cionário de serviço da Comissão de Exame Prévio, já sus-
penso de funções, o referido texto [a carta] não foi
proibido."

Portanto, o censor fora suspenso de funções e, con-
forme os acontecimentos que se seguiram haviam de re -
velar, acabou por ser despedido. 

"Todavia", recorda Geraldes Cardoso, "de acordo com
(…) o Decreto-Lei n.º 150/72 [de 5 de maio], o visto de
exame prévio não exclui a responsabilidade pelos crimes de
imprensa…"

QUE 'ROLEM CABEÇAS'
Aparentemente, a DGS não se pôs imediatamente em
campo. Com efeito, só no dia 18 de janeiro de 1973 é que
o inspetor Cândido Pires, responsável pela instrução
preparatória do processo, recebeu da delegação do Porto
da polícia política, a informação segundo a qual ninguém,
na rua do Souto, em Braga, conhecia Augusto José de
Almeida, autor do conselho "aos que gostam de toiros de
morte que satisfaçam o seu instinto sanguinário em ações
igualmente selvagens, como seja combater os terroristas,
em África". Solicitou, então, ao diretor de A Capital, em ofí-
cio datado de 26 do mesmo mês, que lhe comunicasse o

nome e a morada da pessoa que "aproveitando o substra-
to da carta (…) redigiu o texto da notícia 'Diversões de sel-
vagens'". Em resposta, remetida não a Cândido Pires mas
a Silva Pais, diretor da DGS (vulgo diretor da PIDE), em 31
de janeiro, Manuel José Homem de Mello prestava as
informações pedidas e acrescentava: "Na altura da publi-
cação, foi determinado um inquérito à atuação daquele
repórter [João Vaz], na redação de aproveitamento da
carta de um leitor, tendo-se apurado que não houve má-fé
na alteração do texto. Não obstante, o jornalista em causa
sofreu a sanção disciplinar de despedimento."

Não se efetuara, porém, inquérito nenhum. Numa
reunião com a chefia de redação, na presença de Luís
Fontoura, Homem de Mello confidenciara que se via obri-
gado a despedir João Vaz, porque o ministro do Interior,
Moreira Baptista, entendia "ter havido, no jornal, um
complô contra a política ultramarina do Governo" e exigia
que "rolassem cabeças", tendo mesmo ordenado que o
caso fosse investigado "até ao cimo da pirâmide", isto é,
até ao diretor, em cuja secretária eram sempre colocadas
as provas de granel dos textos produzidos para saírem em
A Capital. Rodolfo Iriarte, chefe de redação (reformado),
Manuel Beça Múrias, chefe-adjunto (já falecido) e o autor
deste texto, então subchefe e atualmente editor executivo
da Visão, apanhados de surpresa pela decisão do diretor,
protestaram: "João Vaz é, de todos, o menos culpado.
Porque não nos despede, antes, a nós?" Luís Fontoura
nem hesitou: "E, depois, quem fazia o jornal? Mas uma
vez que estão dispostos a ser castigados, vou reduzir para
metade os vossos ordenados deste mês…"  

'A BEM DA NAÇÃO'
Nos dias 5 e 8 de fevereiro de 1973, foram interrogados
pelo inspetor da DGS Cândido Pires, num departamento
do forte de Caxias, designado nos autos Direção de
Serviços de Investigação e Contencioso, "os arguidos João
Vaz, 23 anos, Cáceres Monteiro, 24, e Daniel Ricardo, 31".
O inspetor quis saber que funções exercia cada um, em A
Capital, porque tinha sido alterado o teor do original da
carta Diversão de selvagens e a quem competia rever os
textos. A todas as perguntas responderam os arguidos da
mesma maneira, dando as explicações técnicas que ao caso
diziam respeito. Depois, ficaram cerca de oito meses à
espera da decisão. Esta chegou no dia 20 de agosto de 1973.
Nos ofícios recebidos pelos três arguidos, informava-se: 

"Por ter ficado a aguardar a prestação de melhor prova
o processo em que é arguido, é V. Ex.ª exonerado das obri-
gações constantes do termo de identidade prestado nos
autos. A bem da Nação. O diretor da D.S.I.C."

No relatório que enviou à Direção-Geral de
Informação - Secretaria de Estado de informação e
Turismo, o inspetor Cândido Pires afirma não ter concluí-
do pela existência de crime contra a segurança do Estado,
iliba o diretor de A Capital, bem como o subchefe de
redação e os jornalistas ouvidos em Caxias e, quanto a

CENSURA O censor despedido
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João Vaz, escreve: "(…) o certo é que, segundo se
depreende dos autos, o arguido não agiu de má-
fé e a falta de intenção, resultante da falta de
ideia e vontade, traduz-se na inexistência de
dolo."

João Vaz não terá, no entanto, recebido a notí-
cia de que fora declarado inocente - nesta altura,
já estava em França, onde viria a trabalhar na
revista A Semana, dirigida pelo jornalista Rui
Camacho, embora clandestinamente, sob um
nome falso, porque a sua contratação fora vetada
por Carlos Machado, quadro superior do grupo
Quina, ao qual pertencia a publicação.

UMA CENA TRAGICO-CÓMICA
Entretanto, num dia de 1973 que não consigo
situar no calendário, aconteceu o inesperado: o
distraído (ou preguiçoso) censor que deixou pas-
sar a carta, provavelmente porque só a leu até ao
fim do primeiro parágrafo, onde se afirmava
serem os governantes pessoas de bem, foi pedir
emprego à administração de A Capital.

Não me lembro do nome do homem e os do -
cumentos relativos ao Exame Prévio e ao proces-
so aberto pela DGS, existentes na Torre do Tombo
e que consultei, não ajudam a identificá-lo, ainda que João
Vaz me tenha afirmado, "com alguma certeza", que se trata
do coronel Francisco Braga, um dos censores efetivamente
encarregados de "ler" os textos de A Capital. O que ficou na
memória do autor deste artigo, foi a imagem de um
sujeito de meia-idade, de gabardina creme, o chapéu mole
pousado nos joelhos e a cabeça ligeiramente inclinada
para trás, a olhar em redor com um ar sobranceiro. Estava
sentado a um canto, no gabinete de Luís Fontoura, no 1.º
andar de um prédio da avenida Joaquim António de
Aguiar, onde então funcionava a Redação do jornal. 

"Os senhores são responsáveis por eu ter sido despedi-
do. Têm de me arranjar um emprego aqui", exigiu, emper-
tigando-se, aos estarrecidos membros da chefia de
redação do vespertino - aos quais se juntara Carlos
Cáceres Monteiro - chamados pelo administrador para se
pronunciarem sobre aquela insólita exigência. Encostado
à sua secretária, de braços cruzados, Luís Fontoura sorria,
aparentemente divertido com a cena. E, dirigindo-se ao
censor a quem Geraldes Cardoso tirara o "lápis azul",
advertiu: "Como lhe disse, estes senhores é que mandam,
eles é que decidem…"  

Com o sangue a ferver nas veias - eu não simpatizava
mesmo nada com o regime - ,  pensando interpretar o sen-
timento dos meus colegas ainda boquiabertos, desatei a
falar, mais revoltado contra o que o antigo censor repre-
sentava do que espantado com a sua supina "lata".
Responsabilizei a censura pela falta de informação,
ignorância e analfabetismo da maioria dos portugueses. E,
apesar dos pontapés que, discretamente, me dava o

Cáceres Monteiro e de ouvir o Beça Múrias dizer baixinho
"Olha que vais preso…", declarei, com a voz a tremer : "No
dia em que você aqui entrar, seja para que funções for, eu
saio e nunca mais ponho os pés neste jornal!"

Foi então que Luís Fontoura, assumindo um falso ar
pesaroso, se dirigiu ao censor despedido, despedindo-o:
"Como vê, estes senhores não o querem cá…" O homem
levantou-se, olhou-nos com um mal disfarçado rancor, fez
uma breve reverência com a cabeça, e saiu sem dizer uma
palavra.  

AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ
Sete meses depois de concluído o processo instaurado
pela DGS, por causa da "diversão de selvagens" que um
leitor de A Capital, afinal inexistente, considerava ser a
Guerra Colonial, ocorre a Revolução dos Cravos. 

Madrugada do dia 25 de Abril: na redação do jornal, o
clima é de alegria. Trabalha-se, com entusiasmo, na
preparação da edição da manhã seguinte. E embora fosse
cedo para saber se o Movimento das Forças Armadas con-
seguiria derrubar o regime, os redatores tomaram três
decisões: não enviar nem mais um texto para a censura,
exigir a demissão da direção, constituída, desde fevereiro
de 1974, por Martins de Carvalho, que fora ministro de
Salazar, e José Júlio Gonçalves, professor da escola da
PIDE, que viria ser reitor da Universidade Moderna; e
enviar um telegrama a João Vaz, a convidá-lo para regres-
sar ao jornal, tarefa que coube a Cáceres Monteiro. 

O telegrama começava assim:
"A Capital agora jornal porreiro".

CENSURA O censor despedido
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E
porque o problema era o chumbo, não o meu
trabalho, não me iria despedir, mas propu -
nha-me que fosse para casa, mantendo-me
ele o salário, porque, afinal, não era minha a
culpa da Censura, mas a verdade é que os

meus textos cortados implicavam gastos acrescidos de
chumbo. “De chumbo?”, repeti eu, surpresa, e argumentei:
“Mas o chumbo é fundido e volta a ser usado”, enquanto pen-
sava “Seria mais lógico falar do trabalho em vão do compositor”,
embora esse fizesse, como o chumbo derretido e reutiliza-
do, parte das regras de jogo. Sabia, no entanto, que os
meus argumentos eram tão vãos quanto o trabalho do
compositor que reescrevia no chumbo o que eu escrevera
no papel e a Censura iria cortar, que a decisão já estava
tomada e o custo do chumbo era apenas o fraco pretexto.

“Gastas muito chumbo?”, perguntaram, claro, os camaradas
da redacção quando lhes contei, “mas que desculpa mais tola, o
chumbo é derretido e volta a servir”, “a Censura corta-nos a todos”. 

Até entrar para a redacção da Vida Mundial, e passado o
tempo de escrita nos boletins semi-legais das Associações
de Estudantes, obviamente não submetidos à Censura
Prévia, tivera ocasionais cortes nos artigos que enviava
para o Diário de Lisboa ou o Diário Popular – “autorizado com
cortes”, era o termo então usado, que viria a tornar-se

“autorizado parcialmente” com a passagem da Censura a
Exame Prévio, na cosmética mudança levada a cabo por
Marcelo Caetano – mas na Vida Mundial vinha sofrendo
cortes mais severos, fosse pelos temas que tratava, pela
resistência à auto-censura que era uma característica da
revista (e que justificou, talvez, a subida nas vendas que se
verificou nessa época, 1968/69), por eventual falta de mes-
tria na arte de fintar a Censura, em que alguns mais ve lhos
eram peritos, ou até por ser vista como persona non grata
pelos censores.

Talvez a minha própria candura os irritasse. Na Torre
do Tombo encontrei, incluído no meu processo da PIDE,
um artigo escrito em Fevereiro de 1999, para o 8º aniver-
sário do início da luta armada de libertação em Angola.
Identificado como “Artigo da Vida Mundial com o título
Angola: oito anos de luta”, batido a uma coluna por um lino-

CENSURA

Vida Mundial
O preço do chumbo

Texto Diana Andringa

Foi a primeira e última vez que fui chamada ao gabinete do “grande
patrão” da Sociedade Nacional de Tipografia, Guilherme Pereira da
Rosa. Não estava em causa, explicou, a qualidade do meu trabalho.
Não. Sobre isso, não havia nada a dizer. O problema era o chumbo. O
chumbo, sim, esse mesmo, o metal tóxico e pesado, mau codutor de
electricidade, número atómico 82 e massa atómica igual a 207,
identificado pelo símbolo Pb (do latim “plumbum”: daí que sejam
plúmbeos os dias de céu cinzento), com o qual os tipógrafos
compunham, nas linotypes, os textos que escrevíamos: “É que, como a
Censura corta a maior parte dos seus textos, gasta imenso chumbo!” 

O jogo entre títulos, texto, fotografias e
legendas era, naturalmente, passível de
proporcionar segundas leituras, que
desagradavam aos censores
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tipista de nome Simões, começa com uma gralha – 1951
em vez de 1961 – e pretende ser uma descrição tão infor-
mada quanto possível sobre a situação em Angola. Mas
tem, desde logo, algo que a Censura está determinada a
não deixar passar: a palavra “guerra”. “É a guerra de Angola
que começa”, escrevi, sobre o 4 de Fevereiro e, logo depois,
“Mas, para muitos, o começo da guerra situa-se antes a 15 de
Março do mesmo ano....” Ora, segundo a doutrina vigente,
não havia guerra em Angola, como o coronel Saraiva se
encarregaria de explicar, em Janeiro de 1970, a outro jor-
nalista distraído: “Na posse do 2º comandante da PSP de
Lisboa disse-se que ele já fez 3 comissões de serviço no Ultramar,
a primeira “logo na eclosão da guerra”. Ora, não há guerra. Não
se pode dizer isso. Deve ter sido confusão do repórter... ” 1

Só essa obsessão de apôr à realidade um manto opaco
de fantasia pode explicar o corte total do artigo que, esfor-
çando-se por dar aos leitores uma informação aprofunda-
da sobre o que se passava em Angola, carreava informaçõ-
es não apenas sobre o confronto entre as forças armadas
portuguesas e os guerrilheiros dos movimentos de liberta-
ção, mas também sobre os conflitos entre os diversos
movimentos e até no interior destes.

É certo que tudo o que envolvesse o chamado
“Ultramar”, as Forças Armadas e a guerra que não podia
ser nomeada era alvo de particular cuidado dos censores.
Essa exacerbada sensibilidade levou também a que a
Censura exigisse provas de página da Vida Mundial, na
sequência de um artigo sobre as cerimónias do 10 de
Junho, ilustrado por uma fotografia em que se viam, entre
aqueles que iam ser condecorados pelo então Presidente
da República, Américo Thomaz, militares amputados,
órfãos e viúvas. 

O jogo entre títulos, texto, fotografias e legendas era,
naturalmente, passível de proporcionar segundas leituras,
que desagradavam aos censores.

Talvez por isso, o zelo levava-os por vezes a cortar não
pelos textos em si, mas por temerem que a forma como os
utilizávamos pudesse servir propósitos subversivos.
Assim, por exemplo, quando, na sequência da crise no
Seminário dos Olivais – que, em Outubro de 1968, levou à
demissão colectiva do reitor, vice-reitor e outros cinco res-
ponsáveis – entrevistei para a Vida Mundial alguns desses
religiosos e escolhi, para complementar alguns passos da

entrevista, excertos das Encíclicas Rerum Novarum e
Gaudium et Spes, todos esses textos foram cortados. “Agora
vocês também censuram os Papas?”, perguntei, por telefone,
ao responsável pelos cortes. Resposta: “Como se nós não
percebêssemos que está a usar as Encíclicas fora do contexto!”

Mas por vezes eram os censores que, irritados, telefo-
navam a protestar. Foi o que aconteceu quando da visita
oficial de Marcelo Caetano à Guiné, Angola e
Moçambique, que a Vida Mundial noticiou sem exultações
propagandísticas nem recurso às (habituais) frases sobre a
“presença de muito povo”. Aparentemente, os censores não
compreendiam a nossa falta de entusiasmo “patriótico”.
Coubera-me fazer a peça, a partir de noticário de agência
– e, tendo assistido em criança à visita à Lunda do
Presidente Craveiro Lopes, saudado por povo e crianças
trazidos e municiados com bandeirinhas para o efeito, que
agitavam alegremente enquanto gritavam: “Vivó Carmona!
Vivó Carmona!”, a minha fé nessas manifestaçãoes ditas
espontâneas a que não assistira era diminuta e aconselha-
va contenção. 

Esta Censura apostada em, nos termos do nº 2 do arti-
go 8º da Constituição de 1933,  “impedir preventiva ou
repressivamente, a perversão da opinião pública na sua função de
força social” e em “defender a opinião pública de factores que a
desorientem contra a verdade, a justiça, a boa administração e o
bem comum” (Decreto-Lei 26589, de 14 de Maio de 1936),
permitia a ficção de um país sem conflitos, tanto mais fácil
de impôr quanto, além da liberdade de imprensa, era cer-
ceada a liberdade de expressão. 

A que ponto era possível que diferentes repressões tor-
nassem invisível qualquer realidade que fugisse à imagem
de país das maravilhas criada pela propaganda e mantida
pela ignorância tornou-se-me visível numa reportagem
de que não escapou uma só linha e de que, infelizmente,
não guardo sequer as provas cortadas.

Qurenta e cinco anos e muitas expeiências depois,
guardo uma memória imperfeita da situação que me pro-
pus cobrir, com imediata aquiescência das chefias da Vida
Mundial: o encerramento de uma exploração mineira no
Norte do país (cuja localização precisa esqueci, mas não
seria longe de Vila Real, onde fiquei durante esses dias)
provocara o desespero de uma população dependente do
trabalho dos mineiros. Inconformados, convencidos de
que o Governo, em Lisboa, não teria conhecimento do que
se passava, pretendiam vir a S. Bento, falar com o
Presidente do Conselho. Confiavam em que lhes seria
dada uma solução.

Até lá, enquanto uma parte dos mineiros ia trabalhar
em Espanha, para ganhar um salário que seria repartido
por todos, os que ficavam mantinham a mina em funcio-
namento, como se não houvesse sido dada a ordem – que
lhes parecia criminosa – de parar. A luta dos mineiros era
a de toda a população – e o dono da mercearia local expli-
cava como fora fiando até ao limite das suas possibilidades
e contava agora com o dinheiro trazido de Espanha para

CENSURA O preço do chumbo

Por vezes eram os censores que, irritados,
telefonavam a protestar. Foi o que

aconteceu quando da visita oficial de
Marcelo Caetano à Guiné, Angola e

Moçambique, que a Vida Mundial noticiou
sem exultações propagandísticas nem

recurso às (habituais) frases sobre a
“presença de muito povo”
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ele próprio se abastecer e poder continuar a servir a comu-
nidade. Ouvia-os e doía-me a sua fé cega em que, assim
lograssem chegar à fala com o Presidente do Conselho,
tudo se resolveria em seu favor. Imaginava-os já travados
pela PSP, presos pela PIDE, suspeitos de conspirações, eles
que eram, apenas, crentes na propaganda do próprio regi-
me... 

Ao segundo dia, percebi que duas pessoas me seguiam:
o regedor e o carcereiro da pequena prisão local. Os meus
interlocutores estranharam – mas confiavam ainda assim
que, se eu contasse a sua história, o Governo iria repor a
mina em funcionamento. Parti para o Porto, onde a admi-
nistração da mina recusou receber-me. Na delegação, des-
pejei em torrente a informação recolhida, para que não
perdesse o número em preparação. Chegada a Lisboa,
corri para a redacção: o texto fora totalmente cortado pela
Censura.  Pensei na esperança que aqueles homens e mu -
lheres tinham depositado em mim, protestei, argumentei
que nada podia haver de subversivo numa população que
tanto confiava no Presidente do Conselho. Nem uma
linha escapou. A acção conjugada da censura e da polícia

não permitiu, também, que soubésemos se tinham chega-
do a deslocar-se a S. Bento.

Como isso parece estranho agora, num tempo de men-
sagens imediatas por telemóvel ou computador...

E, no entanto, não é possível dizer que a censura e a
auto-censura foram para sempre banidas da vida dos jor-
nalistas portugueses. Basta pensar na força que tem a
ameaça feita por um grupo económico de cortar a publici-
dade a determinado órgão de informação que denuncie,
por hipótese, irregularidades por ele cometidas. Em 1936,
o Estado Novo fazia-o com força de lei: em 14 de Maio
desse ano, o Diário do Governo publicava o decreto-lei
26589, que proibia os organismos do Estado de publicar
anúncios “em jornais cuja ideologia é oposta á do Estado e que
incansavelmente trabalham por destruir os princípios funda-
mentais da Constituição Política”. 

O texto e o pretexto para a censura económica diferem,
mas o princípio e o resultado nem por isso.

1 Fonte: Princípe, César (1979), Os segredos da Censura,
Lisboa, Caminho

Vida Mundial. As
reproduções de notí-
cias publicadas noutros
jornais, e portanto já
aprovadas pela cen-
sura, era uma das for-
mas de “dar a volta” –
por exemplo, aprovei-
tando textos publica-
dos em jornais das
“províncias ultramari-
nas”, onde os critérios
censórios nem sempre
eram iguais aos do
“continente”. Como é o
caso desta notícia, que
dificilmente “passaria”
pelo crivo na Rua da
Misericórdia...
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CENSURA Eduardo Gageiro

Eduardo Gageiro, um dos nossos melhores fotojornalistas de sempre e o mais premiado
internacionalmente, iniciou-se na profissão em 1956, no Diário Ilustrado, tendo posteriormente
desenvolvido a sua actividade nas publicações ligadas à Sociedade Nacional de Tipografia,
nomeadamente O Século Ilustrado, a que se devem juntar colaborações em dezenas de jornais e revistas
nacionais e estrangeiras e a publicação de vários livros. Foi implacavelmente perseguido pela censura.
Para além da sua qualidade ímpar, ele é o símbolo, e ao mesmo tempo o melhor exemplo, da
persistência e coragem de muitos repórteres fotográficos no tempo da ditadura
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José Araújo e Luís Filipe da Conceição
(falecido pouco depois do 25 de Abril)
trabalhavam na secção gráfica da
Sociedade Nacional de Tipografia, que
editava  O Século e várias revistas, entre as
quais a Vida Mundial. Entretanto, o seu
empenhamento político levou-os a criar o
“Centro gráfico Maria Machado” (militante
comunista clandestina, presa e assassinada
pela PIDE por se recusar a revelar a
localização da tipografia onde se produzia
o Avante!), através do qual colaboravam
com desenhos e cartoons em jornais como
o Diário de Lisboa, República e A Capital e
também para o movimento democrático
de oposição (CDE). Este cartoon de José
Araújo, “inspirado” numa campanha que
o regime desenvolveu sobre a luta contra
o cancro (Novembro de 1969), destinava-
se ao suplemento “A Mosca”, do DL. 
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Assine a JJ

Site do CJ 
www.clubedejornalistas.pt
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Não se discutia política nas redacções?

Nunca ouvi uma discussão política dentro do jornal. Eu, o
Vítor Santos, o Carlos Miranda e o Carlos Pinhão, às vezes
com mais um ou outro, tínhamos o nosso grupo, costumá-
vamos ir jantar juntos e aí discutíamos. Talvez fossemos os
tipos mais evoluídos politicamente  que o jornal tinha,
pelo menos numa perspectiva de cultura democrática.
Vocês, na Bola, tinham uma forma muito própria de abordar

os acontecimentos que iam reportar no estrangeiro... 

Ainda hoje recebo cartas de leitores recordando que
aprenderam muito com as nossas crónicas, porque a ver-
dade é que cá  não transpirava nada do que acontecia lá
fora, a ignorância era muito grande sobre as realidades lá
de fora. E o que é que acontecia? Eu ia, por exemplo,
“fazer” um jogo de futebol à Checoslováquia, e a ideia
que cá havia sobre esse país era de ser  um regime crimi-
noso, onde as pessoas não podiam falar, estavam todas na
miséria, etc.  Então, para além do relato do jogo,  eu
escrevia um artigo em que falava, por exemplo, das pai -
sagens e depois também, lá no meio, do nível de vida das
populações, quanto ganhavam, quanto gastavam, a forma
como lhes era facilitado no emprego a posição de pai ou
de mãe, aspectos do quotidiano e coisas assim. 
E a Censura, como reagia?

Era uma coisa esquisita, mas o que eu escrevi da
Checoslováquia ou da Polónia, por exemplo, a Censura
cortou alguma coisa, mas não foi o género de perseguição
como aconteceu com o Vítor Santos. Aliás, devo dizer que
eles cortavam pormenores como os que mencionei
mesmo sem ser relativos aos países de leste, bastava um
tipo ir à Bélgica, à Holanda ou à Dinamarca,  descrever o
nível de vida deles, falar das creches onde as mães iam de
bicicleta levar as  criancinhas lá atrás no cabaz... Quando
a Censura não cortava, as pessoas liam e depois faziam a
comparação com o que se passava cá. Aprendi a escrever
nas entrelinhas... Esta forma de fazer as reportagens no
estrangeiro foi um dos segredos de A Bola. 
Mas vocês levavam orientação para escrever dessa maneira?

Não havia orientação nenhuma. Era uma coisa de cada
um de nós. Havia os que o não faziam. Para escrever qual-
quer coisa para além do futebol, para além do aconteci-
mento desportivo, é preciso ter-se sensibilidade para isso,
ter lido algumas coisas, que muitos não faziam. Na altura,
eu andava a ler Jorge Amado e esses livros clandestinos
que me vinham parar à mão, e um deles foi o Quando os
Lobos Uivam, do Aquilino Ribeiro, que depois foi apreen-
dido. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter o livro. E
depois tive outro  engraçadíssimo,  que pouca gente tem,

que é Quando os lobos julgam, a justiça uiva, escrito pelo
advogado do Aquilino, e que evidentemente deu uma
grande bronca.

Uma coisa muito boa que havia nos anos 60, passou
para os anos 70, e depois do 25 de Abril perdeu-se um
bocado, era a rubrica chamada “Hoje jogo eu”, onde
saíram prosas sensacionais. Era o testemunho pessoal do
jornalista fora do relato, uma opinião pessoal, em que
íamos agarrar num tema fora de tudo aquilo. Eu lembro-
me perfeitamente de escrever coisas que depois a
Censura cortava, mas outras não. Muita gente que escreve
hoje para a Bola diz que tem saudades do “Hoje jogo eu”.
Esta rubrica era uma coisa obrigatória para qualquer pes-
soa que saísse da redacção para ir fazer reportagem, fosse
onde fosse. Nem que fosse a Cacilhas. E nessa rubrica
vazava-se muita coisa social, muita coisa politica. Era
muito bonito.

(Extracto da entrevista publicada em Fernando Correia e
Carla Baptista, Memórias Vivas do Jornalismo, Caminho, 2009)

CENSURA

“Um dos segredos de A Bola”
Homero Serpa

Nos pequenos textos publicados à margem dos relatos

desportivos, tentava-se passar mensagens "nas entrelinhas". Na

imagem: crónica de Vítor Santos durante a Volta a Portugal
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Festivais de cinema da
crónica de uma morte

Texto Maria do Carmo Piçarra*

A Casa da
Imprensa -
Associação
Mutualista
assumiu, em
parceria com a
Midas, a
requalificação do
espaço e da
programação da
mais antiga sala
de cinema do país,
o Ideal, à Rua do
Loreto. Honra
assim o
pioneirismo da
associação na
organização de
festivais e ciclos
de cinema mas
também a sua
ação para
contrariar a
censura ao cinema
pelo Estado Novo.
A história, até
agora por contar,
será detalhada em
O Cinema Ideal e a
Casa da Imprensa:
110 anos de filmes,
a coeditar ainda
durante esta
Primavera com a
Midas e a editora
Guerra & Paz. 

CENSURA
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Casa da Imprensa:
anunciada

Q
uando a Casa da Imprensa iniciou, com a
colaboração de Dinis Machado, a organi-
zação de festivais e ciclos de cinema cedo
envidou esforços para isentar de cortes
os filmes exibidos nos festivais. 

O Festival de Cinema da Casa da Imprensa mostrou, em
1963, uma seleção dos melhores filmes exibidos em Portugal
nos cinco anos anteriores, já com os cortes impostos pela
Comissão de Exame e Classificação dos Espetáculos. 

Em 1964, porém, na primeira edição do Festival de Arte
Cinematográfica de Lisboa projetam-se final-
mente filmes por estrear, premiados noutros fes-
tivais ou nos países de origem. O êxito da inicia-
tiva cria uma ambição: a de tentar que as obras a
concurso não sejam alvo de censura. Parado -
xalmente, esta vontade veio a ditar o fim do festi-
val. 

O princípio foi nobre, promissor. A 21 de
Fevereiro de 1964, o presidente da Casa da
Imprensa, César Afonso, e Dinis Machado reuni-
ram-se com João Duque, Inspetor-geral dos
Espetáculos, para, "a título não oficial", discu-
tirem a possibilidade de "correrem integralmente
no Festival de Lisboa os filmes para ele seleciona-
dos". Ficou claro, porém, que, caso o festival não
fosse "oficializado", a ação da Comissão da
Censura não poderia criar exceções mas apenas
considerar "o festival [...] à luz de uma certa
benevolência".

O II Festival de Arte Cinematográfica de
Lisboa cresceu então sem que a brandura da cen-
sura tenha feito jus ao prometido. O amor, o ero-
tismo, e, em menor grau, o banditismo, foram eliminados
dos filmes à tesourada. 

Os problemas com a censura não se ficaram pelos
cortes aos filmes. A leitura pública da ata do júri do festi-
val - composto por Leitão de Barros, António Lopes
Ribeiro, Fernando Lopes, José Augusto-França, Manuel de
Azevedo, Manuel Félix Ribeiro e Manuel Machado da Luz
- gerou enorme crispação e censura à publicação desta nos
jornais, após a publicação da ata pelo Diário de Lisboa, a
27 de Fevereiro. Nesta deplorava-se unanimemente os
cortes impostos a alguns dos filmes exibidos.

É neste contexto e visando subtrair os filmes à ação da
Comissão da Censura que a Casa da Imprensa acorda com

o Secretariado Nacional da Informação (SNI) a coorgani-
zação da terceira edição do festival, em 1966. 

Raul Rêgo é então presidente da Casa da Imprensa e,
durante meses, pressiona o SNI e a Corporação dos
Espetáculos a avançar com os trabalhos, na expectativa de
vir a oferecer um festival isento de censura. Luís de Pina
torna-se o representante da Corporação dos Espetáculos na
organização do festival e mantém diálogo com a Inspeção
dos Espetáculos pedindo, com êxito, o levantamento dos
cortes ordenados pela Comissão da Censura. Mateus

Boaventura substituíra entretanto
Dinis Machado como represen-
tante da agremiação de jornalistas. 

Com atraso e sem um júri, eis
que, de 28 de Março a 6 de Abril,
decorreu no Europa o derradeiro
festival da Casa da Imprensa. O
prejuízo decorrente da mudança
para uma sala mais pequena e a
redução do número de sessões,
bem como a alteração na modali-
dade de apoio do grande patroci-
nador dos festivais até à data, a
Fundação Calouste Gulbenkian,
resultaram num saldo muito ne -
gativo entre despesas feitas e
receitas obtidas. 

Mas foi sobretudo o incumpri-
mento pelo SNI em pagar todo o
prejuízo, como se tinha compro-
metido a fazer, que pôs um ponto
final nos festivais da Casa da

Imprensa que prosseguiu, até 1980, exclusivamente com a
organização dos ciclos de cinema.

* Doutorada em Ciências da Comunicação, variante
Cinema, na Universidade Nova de Lisboa e investigado-
ra no CIMJ - Centro de Investigação de Media e
Jornalismo. Publicou Salazar vai ao cinema. O "Jornal
Português" de atualidades filmadas (2006) e Salazar vai ao cin-
ema 2. A "Política do Espírito" no "Jornal Português" (2011). É
autora de O Cinema Ideal e a Casa da Imprensa: 110 anos de
filmes, a coeditar esta Primavera com a Casa da Imprensa
- Associação Mutualista, a Midas e a editora Guerra &
Paz

JJ

Um livro que conta uma história

até agora por contar… Na página

da esquerda, fachada do cinema

Ideal nos anos 70[Crédito: Foto

Arquivo Municipal de Lisboa]
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Nem o Evangelho
escapava à censura!
Quando regressou do longo exílio de dez anos, em 1969, o bispo do
Porto, D. António Ferreira Gomes, decidiu criar um novo semanário
diocesano que substituísse, no conteúdo e na forma, A Voz do Pastor. O
projeto foi lançado e o primeiro número da Voz Portucalense saiu em 3 de
janeiro de 1970, sob a direção de um professor de Teologia do Seminário
Maior do Porto, padre dr. Manuel Álvaro Vieira de Madureira.

Texto Rui Osório

N
ão foi pacífico o regresso do "famoso bispo
do Porto", como, na sua visita ao Porto,
assim o reconheceria João Paulo II. Os ultras
do salazarismo de quem o Governo de
Marcelo Caetano continuaria prisioneiro,

na "evolução na continuidade", tentavam que regressasse
ao exílio.

Quando surgiu, a Voz Portucalense (VP) caiu, de ime-
diato, na suspeita dos fundamentalistas do regime.
Negavam a liberdade de imprensa, na assanhada censura
travestida de "exame prévio". O semanário era conotado
como jornal do bispo do Porto, como seriam também de -
signados "deputados do bispo do Porto" os parlamentares
da Ala Liberal, em particular Francisco de Sá Carneiro,
colaborador da VP.

Como era obrigatório, a Redação da VP enviava à cen-
sura as provas de granel, para saber o que lhe seria permi-
tido paginar e publicar em letra de forma numa velha
tipografia, onde nem sempre se poderia dar relevo a
alguns títulos por falta de carateres móveis. 

A partir do primeiro mês de publicação, a censura
obrigou ao envio de provas de páginas, já com os textos
distribuídos e fotos. Pretendia assim, como castigo das
tentativas de dissidência, cansar os promotores do
semanário com mais despesas e desistirem de passar men-
sagens sublimares. Tentativa inglória porque a VP nunca
desistiu de enfrentar a censura.

Esse regime apertado de censura, que, vezes sem conta,
obrigou a refazer três e quatro páginas, em cada semana,
para que o jornal saísse sem atraso, durou até abril de 1974
e, logo na semana do 25 de abril, a Redação da VP recusou
enviar páginas à censura, desconhecendo ainda se a
"madrugada da revolução" daria lugar a tempos novos.

D. António Ferreira Gomes chegou do exílio animado
com as orientações teológicas e pastorais do Concílio

Vaticano II (1962-1965), que, no seu magistério, tinha
aprovado um decreto, "Inter miriica", sobre os "mass
media".

Apesar da sua iniciativa inovadora, D António Ferreira
Gomes nunca deu a prioridade pastoral que a Imprensa
merecia para ter qualidade. Era por isso que a VP tinha
um chefe de Redação sem  jornalistas. O jornal vivia de
colaboradores, incluindo vários jornalistas, entre outros,
Mário Castrim, Silva Costa, Mário Zambujal, Germano
Silva, José Gomes Bandeira, António José Salvador e Luís
Humberto.

No contexto da Imprensa de inspiração cristã, a VP foi
uma pedrada no charco. Agitou as águas paradas e apon-
tou para um estilo novo, mais profissional e de mais qua -
lidade cultural, em luta  constante pelas liberdades de
informação e de opinião. Foi esse estilo que a tornou con-
hecida entre os jornais de mais referência na época, em
particular Jornal do Fundão, Comércio do Funchal e
Notícias da Amadora.  

A VP foi recebida com louvores pelo Diário de Lisboa,
República, Novidades, Diário do Norte, Jornal da Madeira,
Diário de Moçambique, Notícias da Beira e pela generali-
dade dos semanários diocesanos daquela época. Mas tam-
bém ficou "debaixo do olho" crítico de alguns jornais
enfeudados ao Estado Novo e que até criticavam as dis-
tracções da própria censura quando deixava passar alguns
textos do semanário da diocese do Porto, casos de A Voz e
do Diário da Manhã. A Voz chegaria ao cúmulo da delação
ao estranhar que o chefe de Redação da VP, Rui Osório,
continuasse em liberdade depois de escrever sobre Angola
que merecia uma solução política e não militar.

A desfaçatez da censura chegou ao cúmulo quando,
para a testar, a VP lhe enviou um texto do Evangelho. No
seu zelo, os censores confundiram-no com artigo de opi -
nião, proibindo-o. Nem o Evangelho poupavam!

CENSURA Imprensa catól ica

JJ
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A censura que me
“…já então o poder se
apercebera melhor ou
pior que a televisão era
um instrumento de
superlativa
importância para
manipulação e
intoxicação da opinião
pública…”

Texto Correia da Fonseca

A
minha primeira experiência com a censura
aconteceu, ainda que de forma indirecta,
quando eu tinha uns dezassete ou dezoito
anos de idade, isto é, foi há imenso tempo.
Eu e mais três ou quatro jovens projectámos

então lançar uma revisteca mais ou menos literária, e para
tanto propusemo-nos satisfazer as burocracias ade-
quadas, uma das quais seria obter a aquiescência do que
era, se a memória não me engana, um organismo chama-
do Direcção Geral de Informação. Aí apresentámos o
requerimento adequado mais a papelada necessária, e
uns tempos depois foi chamado um de nós, decerto o
primeiro signatário do requerimento, e aí foi recebido por
um funcionário mais ou menos qualificado que lhe fez a
observação que não esqueci por ser exemplar: "-Então
vocês, gente nova, com a ficha limpa, querem meter-se
nestas coisas?!" Era clara a forma como os poderes enca -
ravam iniciativas que tivessem a ver com cultura e lite -
ratura, mesmo minúsculas, e é óbvio que a nossa projec-
tada revista (que, é certo, teria o título tendencialmente
subversivo de "Convergência") faleceu ali mesmo. 

Passaram-se anos, muitos, até que um dia a dupla
Norberto Lopes/Mário Neves, que abandonara o "Diário
de Lisboa" para lançar a segunda investida de "A Capital"
(a primeira, creio que nos anos 20, havia sido uma inicia-
tiva dirigida pelo pai de Mário Neves, Hermano Neves),
me convidou para ser responsável por uma coluna diária
de crítica de televisão e eu, inconsciente, aceitei. A crítica
de TV era então uma expressão jornalística com muita
leitura, sobretudo devido ao enorme talento com que o
Mário Castrim dela se ocupava no "Diário de Lisboa" mas
também a outras intervenções anteriores na mesma área,
designadamente a de Portela Filho, e decerto eu beneficiei
da popularidade do género. A popularidade tinha, contu-
do, uma contrapartida negativa: atraía as atenções da cen-
sura, pois já então o poder se apercebera melhor ou pior
que a televisão era um instrumento de superlativa
importância para manipulação e a intoxicação da opinião
pública, pelo que se aplicava a defendê-la dia após dia dos
"excessos" da crítica usando, naturalmente, o mítico "lápis
azul". As "conversas em família" de Marcelo viriam um

CENSURA Crít ica de Televisão
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pouco mais tarde, estava-se em Fevereiro de 68 e a cadeira
de Salazar ainda estava em bom estado, mas a TV já era
reconhecida pela ditadura como um lugar estratégico e,
em consequência, a fulgurante crítica do Mário Castrim
era objecto de quotidianos cortes. Não foi esse o meu caso,
exactamente porque os meus textos não tinham nada de
fulgurante, mas ainda assim aconteciam as intervenções
da censura, talvez pequenas mas ainda assim eficazes
(como um singelo corte da palavra "não" que, já se vê,
inverteu gravemente o sentido da frase). De qualquer
modo, mesmo a minha reconhecida "moderação" não
amaciou o desagrado da direita em geral: eu era regular-
mente sovado nas colunas do "Diário da Manhã", órgão da
União Nacional, e algum tempo depois, julgo que em 72,
já com a direcção de "A Capital" substituída por um
homem afecto ao regime, o dr. Manuel José Homem de
Melo, fui despedido, dizem-me que a contragosto do
director do jornal, na sequência de pressões que terão sido
feitas pelo então presidente da RTP, o dr. Ramiro Valadão.
Foi o primeiro de uma série de despedimentos de que ao
longo dos anos fui objecto, série de que me honro apesar
de muito provavelmente resultar da minha incompetên-
cia.

A
lgum tempo depois, não muito, fui convida-
do pelo dr. Raul Rego para fazer crítica de TV
no jornal "República", e aí, sim, os rigores da
censura desembestaram-se contra o que eu
escrevia, talvez porque eu me tornara mais

atrevido (já não me tolhia um certo grau de autocensura
resultante da preocupação de não desafiar excessiva-
mente a direcção do jornal, como sucedera em "A
Capital"), decerto porque o "República" era em larga medi-
da o órgão da oposição legal. Chegou a coisa ao ponto de
a direcção ou a chefia de redacção, ter resolvido denunciar
publicamente a existência e a dimensão dos cortes pratica-
mente quotidianos, denúncia que era obviamente proibi-
da. Para fazê-la, recorreu-se a um curioso estratagema: as
minhas crónicas, que continuavam a ser diárias, saíam
envolvidas por uma "caixa" de dimensão constante, e
porque os cortes motivariam o aparecimento de espaços

brancos, não preenchidos, o que era interdito, o jornal
ocupava-os com círculos negros de tamanho variado em
função da extensão dos cortes havidos, de tal modo que
em dias "maus" os diâmetros de tais círculos atingiram a
dimensão de uns dez centímetros. No decurso do ano de
73 e nos primeiros meses de 74 esta situação acentuou-se,
até que Abril acabou com esse curioso espectáculo gráfico.
É certo que também fui despedido do "República", mas
isso foi em 75, depois do 11 de Março, e tem uma outra
estória.

T
ambém fiz crítica de televisão, ou o que passa
por isso, noutros jornais, designadamente no
"Jornal do Fundão", onde ainda escrevo, e no
"Notícias da Amadora", que se extinguiu há
alguns anos, como é sabido. Da minha colabo-

ração no "NA", terei sido, entre todos os colaboradores, o
mais honrado por cortes da censura, logo a seguir ao
director, o inesquecível jornalista Orlando Gonçalves.
Quanto à colaboração no "Jornal do Fundão" não guardo
memória de cortes de censura, apenas que a dada altura
fui aconselhado a durante algum tempo assinar com os
meus nomes próprios, e não com os apelidos, creio que
para que a mesma assinatura não surgisse no "JF" e em "o
diário", onde então também colaborava, o que me pareceu
razoável e aceitei de bom grado. Mais tarde também seria
despedido de "o diário" sob a direcção de António Borga,
decerto em consequência da minha crónica incompetên-
cia e de alguma eventual inconveniência dos meus textos,
e depois readmitido pela direcção de Armando Pereira da
Silva. É claro que com "o diário" nunca houve cortes de
censura porque Abril já acontecera e a censura era coisa
do passado, e também porque nos dois semanários onde
hoje ainda escrevo, "Jornal do Fundão" e "Avante!", é
impensável qualquer situação de autocensura a pensar
nas respectivas direcções. Sei, contudo, que sou um privi-
legiado nesta matéria e quanto aos jornais que ainda me
suportam, que muitos jornalistas trabalham hoje, noutros
jornais, sob o risco de desagradarem aos comandos. Pelo
que se autovigiam. Pois o mercado de trabalho não está
fácil.

e coube

JJ
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CENSURA

Caricaturistas, cartoonistas e desenhadores
foram, também eles, vítimas frequentes da fúria
censória. Tinham geralmente o estatuto de cola-
boradores, e só muito excepcionalmente trabal-
havam quotidianamente nas salas de redacção,
como era o caso de José de Lemos, do Diário
Popular. Para muitos, a colaboração nos jornais
era um complemento do seu trabalho noutras
áreas. O destaque óbvio vai para o pintor, arqui-
tecto e ilustrador João Abel Manta, cartoonista
ligado, nomeadamente, ao Diário de Lisboa e a O
Jornal, que nos anos imediatamente anteriores e
posteriores ao 25 de Abril de 1974 se afirmou
como o mais arguto, subtil e talentoso observa-
dor/participante quer da agonia, desesperada e
muitas vezes caricata, do fascismo, quer do
empolgamento revolucionário, não isento de
contradições, que se lhe seguiu. 
Como amostra e representação de muitos
outros, recolhe-se aqui o traço singular de Sam –
diminutivo de Samuel, colaborador do Expresso,
da Seara Nova e do Jornal do Fundão – através de
exemplos de cartoons que a censura impediu
que chegassem ao público…
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CENSURA Sam
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CENSURA Sam
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La putain
respecteuse
Texto César Príncipe ilustração José Araújo

A
Censura existe. Imposta. Auto-imposta. A
História da Censura é mais remota do que a
História da Humanidade. Desde o princípio
da vida que se codificaram Censuras/Exames
Prévios. Todo o ser, mais ou menos orgânico,

é seu agente e reagente. A propaganda, a contrapropa-
ganda e a propaganda negra são programáveis de acordo
com as circunstâncias. As políticas de afirmação/exclusão
foram sendo implantadas através da representação sim-
bólica: gestualidade, fala, iconografia, escrita. Existem,
pois, estratégias para matar no ovo ou em pleno voo as
aves da competição: as más mensageiras. Esta focagem
apenas pretende reconduzir o objecto censório à sua uni-
versalidade e complexidade e fazer recuar o conceito de
Censura, que o divulgador e comentador de alguns dos
seus Segredos considera um exercício bem mais antigo do
que a mais antiga profissão. Centremos, pois, a abor-
dagem. Em todos os tempos e regimes houve Censura de
sistema económico, regime político, seita, casta, classe,
costumes, género. A Agenda Oculta é mais ampla do que
a Agenda Revelada. O que não significa que os encobri-
dores se cubram com o mesmo padrão justificativo e insti-
tucional. Haverá que sopesar as práticas expurgatórias e
os protótipos de gover(nação), esta entendida para além
dos executivos: isto é, se a organização política, económi-
ca, social e cultural repousa na ditadura real/democracia
formal ou na democracia factual. A primeira modalidade
serve, acima de tudo e de todos, as oligarquias e dá corda
aos seus porta-vozes e porta-bandeiras, a segunda firma-
se no civilizacional e confia os seus estandartes aos povos.
Em Portugal, os meios de comunicação reproduzem,
grosso modo, a matriz oligárquica. Este posicionamento
afronta a Lei Fundamental, que prescreve uma Imprensa

livre, pluralista e humanista enquanto no terreno quem
mais ordena são as parcerias económico-financeiras e os
seus partidos-empregados de mesa. Daí que os limites do
dito e do interdito passam, não apenas pelo Código Penal
e Código Deontológico, mas pela Constituição da
República Portuguesa. O quadro mediático, como o sector
político-económico-financeiro, renega este referencial. 

A CENSURA AINDA É NOTÍCIA
O livro Os Segredos da Censura contém um painel de
instruções dos coronéis, entre 5 de Janeiro de 1967/24 de
Abril de 1974. Este sumário inclui ainda uma série de cir-
culares dos Correios e Telecomunicações de Portugal, emi-
tidas de 1970 a 1973, onde se listam publicações proibidas
de circular, cujos exemplares deverão ser apreendidos e
enviados para a Direcção-Geral de Segurança.1 São, por-
tanto, proce dimentos da fase terminal do fascismo à por-
tuguesa, que ainda constituem novidade ou notícia para
os mais desprovidos de memória do mundo, do seu país,
de si próprios. Cadastros destes exigiriam passar à hora de
um clássico do futebol, com questionamento de ministros
da Educação, secretários da Cultura e outros pares e
ímpares do Reino. 

No entanto, a leitura das tropelias salazaristas/marcelis-
tas não deve nem pode ficar prisioneira de estudiosos, até
porque está sempre na esquina o regresso dos bárbaros. A
Cidadania da Informação requer que o debate seja recolo-
cado na ordem do dia. Decorridos 40 anos da Revolução
Democrática haverá que atender aos indicadores da
Imprensa, Rádio, Televisão. Haverá que não ter receio de
problemáticas e interpelações. O poder vigente, o
económico-político, aquele que selecciona as rações para o
gado ou respeitável público, delimita a zona de pastagens

CENSURA As “Novas Censuras” reforçam-se. . .
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celulósicas e hertzianas, é herdeiro e cúmplice da
MIC/Máquina Inquisitorial-Censória. A geração dos
bacharéis prossegue a gesta dos inquisidores e coronéis.
Os jornalistas do ABC do neoliberalismo rendem-se às
seduções do ecossistema e à convertibilidade da moeda
deontológica. Regra geral, seguem os confortos da empre-
gabilidade e do rendimento cultural mínimo garantido.
São guiados pelo explícito ou subentendido: a produção e
difusão de informações e contra-informações que servem,
no essencial, a voz do dono. As privatizações, de resto,
foram decididas para que meia-dúzia de grupos se
apoderassem do definitório ideológico. Mesmo que, nas
páginas e ondas, se manifestem idiossincrasias cliente-
lares, desalinhamentos esporádicos, mesmo que se recor-
ra a estilizações para cativar e confortar elites, o oposto
dificilmente fere os alicerces da publicação e do seu con-
texto. O espaço mediático depende mais do espaço
económico e político do que estes do mediático. A dita
comunicação social, para além de hipotética área de negó-
cio, tem a função de trombeta, tambor, coro marcial,
pendão, circo de campanha. Instrumental integrado no
DGDCS/Dispositivo Geral de Domínio-Controlo Social.

GUERRA E PAZ
Os produtos mostram que os interesses da maioria cívica
não são preferenciais. As agendas mantêm as rédeas do
tratável, evidenciável, negligenciável, conforme o DC/
Dicionário Corporativo. Neste sentido, reforçam-se as
Novas Censuras, acobertando-as sob a capa editorial:
desde a deliberada omissão2 ao esvaziar ou reencaminhar
da curiosidade, à diagramação e temporização do rele-
vante, na tabelagem ou recalibragem que convém aos
compradores de casos e revendedores de factos. Meta:

conquistar consumidores pela falsa excelência, pela de -
sinstrução ruidosa e feérica. A guerra das audiências visa
firmar a paz das consciências. Grande audiência e grande
qualidade tornam-se demasiadas vezes incompatíveis. O
êxito de um produto de comunicação redunda frequente-
mente num atestado de menoridade de produtores e con-
sumidores. Na verdade, os média, além da imposição do
PDS/Produto Doutrinário Sistémico, promovem sessões
em contínuo de anestesia geral (futebol, sexo, sangue,
dejectos fashion), subvertendo a hierarquia dos noti-
ciários e das propostas cénicas, a idoneidade das reporta-
gens e dos comentários, desviando as atenções das víti-
mas do económico e do político através deste roteiro.
Neste sentido, se recrutam perfis de jornalistas e perfis de
convidados. Neste sentido, até o sistema informático pres-
ta uma ajuda ao sistema económico e político, facilitando
as manobras de vigilância e rectificação, consentindo
bruscos acidentes de limpeza. O computador adquiriu
patente de coronel. O Coronel de Serviço chama a si o
controlo das operações em curso. Dispara a ogiva de
cabeça múltipla: a electrónica. Toda a produção mediática
passa por telefiltros de Agenda, radares de Edição. Não
somente por escrúpulo técnico ou Livro de Estilo.
Sobretudo por santo ofício. 

BLOQUEIO DA ALTERNATIVA
Um contrapeso de qualidade/médiadiversidade exigiria
órgãos da Imprensa/Rádio/Televisão que vertessem nos
olhos e ouvidos outros idiomas da realidade, outros sons,
outras imagens, outros testemunhos do presente, outras
projecções do devir. Mas tal possibilidade reduz-se a uma
tese virtuosa. É uma impossibilidade. Aqui e agora.
Qualquer órgão de dimensão nacional, mesmo não muito
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viril, implica significativos milhões em custos de projecto,
na implementação de estruturas, na agregação de meios
tecnológicos e humanos e na manutenção do timing de
consolidação. O clausulado off dos anunciantes e os
critérios cirúrgicos da Banca, para além do proteccionismo
político-legal na repartição de antenas, estabelecem uma
sucessão de barreiras, garantindo que a propriedade e a
orientação se situam no perímetro do establishment. 

JORNALISMO DE CHAMBRE
Mas a caça ao jornalismo constitucional e socialmente
responsável não é desencadeada apenas por jornalistas de
confiança contra jornalistas em quem o poder não confia
ou de quem o poder desconfia. O poder político-legislati-
vo fixou um quadro limitador dos colectivos redactoriais,
passando a ignorar as suas posições e as suas fortalezas de
classe (Conselhos de Redacção, Delegados Sindicais,
Sindicato). Esse poder ainda se sente e ressente dos fan-
tasmas libertários do 25 de Abril, em que os trabalhadores
da Informação detiveram uma efectiva influência, tornan-
do-se aliados dos leitores, radiouvintes, telespectadores.
Entretanto, o legislador, após arrebatar aos jornalistas a
capacidade de pronúncia vinculativa sobre a nomeação
das Direcções (Cavaco Silva), criou um programa penal
para os delitos de Investigação, Informação e Opinião
(António Guterres). Isto é, enquanto os crimes de
Imprensa ganharam tratamento prioritário, lustres crimi-
nosos andam por aí, confiados em altas bençãos e na
morosidade processual. Não será igualmente por razões

misteriosas que, em alguns decénios de Democracia, os
chamados delitos de Imprensa nunca houvessem sido
contemplados nas amnistias de pacificação civil & nos res-
gates de almas penadas. A Verdade bem se afadiga, de
quando em vez, para que saqueadores do Fundo Social
Europeu & outros empreendedores pós-modernos se sen-
tem no banco dos réus. Mas a Justiça do Sistema é mais
cega e lenta do que os fundistas, bpnistas, pppistas,
swapistas, submarinistas, troikistas. O poder protege-se e
monta o cerco e faz a cama a quem o perturba. É a Nova
Censura: económica, política, jurídica. A Censura existiu.
A censura persiste. É indispensável não branquear o
Antigo Regime. É imperioso não branquear o Novo
Regime. Campeiam nas auto-estradas da Informação
salteadores da honra republicana e profissionais do
Harém Mediático. Talvez o epíteto de Quarto Poder fosse
mais consentâneo se assumido, nalguns casos e nalgumas
caras, como Quarto do Poder/Poder do Quarto.

Bem-vindos à CMP/Casa Mediática Portuguesa. La
Putain Respectueuse espera a vossa visita.3

CENSURA As “Novas Censuras” reforçam-se. . .

1) Príncipe, César, Os Segredos da Censura, 1979/1994, Editorial Caminho, 4ª ed. 2) O Jornalismo de Omissão reveste duas faces: não divulgar ou

reduzir ao mínimo as matérias Anti-Sistema, provindas de faixas opositoras ou impor a Lei da Rolha Electrónica no que concerne a assuntos ne -

gativos para a imagem do situacionismo & de seus ícones, desde factos sem rosto a escândalos fotogénicos. Os Centros de Reciclagem Informativa

matam o assunto ou reembalam preparados para uso interno, externo. Daremos exemplos externos, que também são contemplados, por cá, simi-

lar grelha. Em Espanha, foi decretado que Don Juan Carlos é intocável. A Comunicação Social Espanhola, viciada em casos de alcova in e jet,

durante dezenas de anos ignorou soberanamente as suas aventuras. Ultimamente, a respeito da pose junto do cadáver de um elefante, na com-

panhia de uma amiga de peito, levantou-se o véu, mas continuam intocáveis as ligações ao capital nacional e internacional (tráfico de

influências/prendas ultramilionárias). A Imprensa não só faz tábua rasa de qualquer fonte disponível como chega ao paradoxo ou ao escrúpulo

moralizante de comprar conteúdos (inclusive imagens) para impedir que se tornem do domínio público. Na Inglaterra, onde a Casa Real é um arse-

nal de armações ou coroas, durante muitos anos, Gerry Adams, líder do Sinn Fein, braço político do IRA/Exército Republicano Irlandês, foi perso -

nagem banida. O Jornalismo de Omissão alcançava, neste caso, uma variante fantasmagórica: Gerry Adams (mais tarde com assento no Governo

da Irlanda do Norte) era substituído por um actor: procedia-se à dobragem da voz e do corpo. O inimigo contratava um boneco animado para anu-

lar o terrorista católico. Se, na actualidade, rodarmos os visores para um dos Centros de Conflitualidade (Iraque/Afeganistão) observar-se-á a cor-

rer, no rés-do-chão dos écrans, as baixas dos invasores/ocupantes, geralmente sem mencionar a nacionalidade dos caídos no teatro de operações,

amortecendo o choque do destinatário mais sensível (país de alistamento), envolvendo os caídos em mortalhas vaporosas, identificando-os como

elementos da NATO ou da Coligação ou das Forças Aliadas ou das Forças de Estabilização. A autocensura ou a reprodução da censura alheia

lançam mão de uma necrologia abstractizante. Neste caso, o Livro de Estilo recusa a overdose e dá lugar ao doseamento da pílula, à Gestão Lilliput

do Conhecimento. O jornalista re(trai-se), con(trai-se), minusculiza-se. Lilliput é a ilha-ficção de As Viagens de Gulliver (1726), Jonathan Swift (1667-

1745). Povoada por anões Lilliput. Do castelhano Laputa, Prostituta. 3) La putain respectueuse. Peça de teatro no index de Portugal até 1974.

Também nunca editada no País da Virgem. Judite Lopes fez um estudo de caso: representação de La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre em

1946. Estudo divulgado no âmbito da International Conference: Translation & Censorship, Universidade Católica Portuguesa, 27-28 Novembro 2006.

A citação de Sartre (1905-1980) tem sobretudo a ver com a extrapolação do título. Reforça-se o conceito prostituinte, de chambre ou Jornalismo de

Room, com uma citação de Paul Craig Roberts, ex-editor de The Wall Street Journal, antigo Secretário-Adjunto do Tesouro: Quem é o pior inimigo

do povo americano? O Irão ou o Governo em Washington e as prostitutas dos média que o servem? (www.opednews.com). 
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Por Mário Rui Cardoso > marioruicardoso@rtp.pt

ABDULELAH HAIDER SHAYE - Jornalista iemenita, preso
há três anos, por iniciativa dos EUA, acusado de ligações

à Al-Qaeda. Shaye
publicou artigos
sobre as actividades
militares norte-
americanas no
Iémen, colocando
em evidência,
através do seu
trabalho, a dura
realidade em que se

traduziu o alegado combate norte-americano ao
terrorismo no Iémen. Revelou, por exemplo, que o
massacre na aldeia de Majala, no qual morreram
centenas de civis inocentes, em 2009, foi perpetrado
pelos EUA, que usaram bombas de fragmentação, e não
pelo regime iemenita como parte da campanha contra o
terrorismo, como foi assumido pelo então presidente do
país, Ali Saleh.

Shaye foi detido pelas autoridades do Iémen e foi
avisado. Mas não parou, continuando a fazer revelações
na imprensa internacional. Acabou por ser acusado de
terrorismo e condenado, sem provas, a cinco anos de
prisão. Mas, mesmo preso, nunca deixou de defender a
liberdade de expressão no Iémen. Barack Obama
considera-o "uma fonte de preocupações". "Não é
rigoroso dizer que os americanos me prenderam, porque
alguns deles defenderam-me e opuseram-se à minha
detenção. Na verdade, o único responsável pela minha
prisão foi Barack Obama", acusou.    

AZADLIQ - É um dos raros jornais independentes do
Azerbaijão e continua a denunciar a corrupção da
classe dirigente, apesar das fortes pressões a que tem

sido sujeito. Em Outubro, uma semana depois das
presidenciais que elegeram Ilham Aliyev, apertou-se o
garrote ao Azadliq. Primeiro, foi proibida a venda do
jornal nas estações de metro de Baku, o que significou
uma forte machadada nas receitas da publicação.
Depois, um tribunal decretou o congelamento da conta
bancária do jornal, na sequência de uma condenação
ao pagamento de quantias incomportáveis a figuras
próximas  do regime que apresentaram queixas
judiciais por difamação. Mais tarde, a gráfica que
imprimia o Azadliq, uma empresa estatal, anunciou
que suspendia as impressões por acumulação de

dívidas. 
Organizações

internacionais de
direitos civis falam em
"penas
desproporcionadas que
revelam uma
determinação política
para fechar o jornal".
Têm-se registado,
também, episódios de
violência física contra
responsáveis da
publicação, incluindo o
editor, Ganimat Zahid,
que já esteve preso. 

CALLUM MACRAE - Documentarista britânico que
revelou as atrocidades cometidas no final da guerra civil
no Sri Lanka, em 2009. Em Novembro, o cineasta
insurgiu-se contra a realização da cimeira da
Commonwealth em Colombo. Callum lembrou o
documentário que exibiu, um ano antes, no Channel 4

www.indexoncensorship.org 

Prémios Liberdade de Expressão 2014
O "site" da Index on Censorship, organização de promoção da
liberdade de expressão, publica os nomeados para os prémios Index
2014. Os vencedores serão conhecidos no dia 20 de Março. Na
categoria de Jornalismo, há cinco nomeados. 
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News (www.channel4.com/news). O filme, intitulado
"No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka", recorre a
gravações amadoras de vítimas e soldados que

participaram na
brutal ofensiva de
138 dias que pôs
fim à guerra civil
no antigo Ceilão.
Morreram 70 mil
civis tamiles,
durante a

operação. "O filme testemunha o que aconteceu quando
os governantes do Sri Lanka aconselharam 400 mil civis
a reunirem-se nas chamadas 'zonas livres de fogo',
sujeitando-os depois a
bombardeamentos ininterruptos.
Nós, humanos, somos bons a
reduzir massacres a estatísticas.
Instintivamente distanciamo-nos
da humanidade perdida que está
representada nas pilhas de
cadaveres. Mas é mais difícil não
sentir a angústia daqueles que
sobrevivem", afirmou Macrae. Essa
angústia é exactamente aquilo com
que o espectador se confronta no documentário. 

Macrae indignou-se com o facto de o primeiro-
ministro britânico, David Cameron, ter concordado fazer
a cimeira da Commonwealth no Sri Lanka e ir "apertar a
mão aos responsáveis pelos crimes". Em Colombo,
durante a cimeira, Cameron falou de direitos humanos e
ameaçou pedir uma investigação internacional, caso o
governo do Sri Lanka - que sempre negou as acusações -
não decidisse, até Março de 2014, instaurar um inquérito
para apurar o que se passou em 2009. 

DINA MEZA - Jornalista empenhada na luta pela
liberdade de expressão nas Honduras, país onde 28
profissionais dos media foram mortos, desde Junho de
2009. Meza trabalha para o Comité de Familiares de
Detidos e Desaparecidos e há anos que é ameaçada de
violência física e sexual sem que nunca tenha recebido
qualquer tipo de protecção. "Vamos encher  as ruas de
gritos e as paredes com mensagens de protesto. Porque
balas e paus têm sido uilizados para silenciar aqueles que
decidiram falar. Por detrás disto encontramos um sistema
judicial manipulado, que prende aqueles que insistem
em protestar e que, ao ritmo da injustiça, vão sendo
estigmatizados por uma espiral de desinformação",
escreveu Dina Meza.

GLENN GREENWALD & LAURA POITRAS - Ambos norte-
americanos, são os únicos jornalistas na posse da
totalidade do dossier entregue por Edward Snowden
sobre o projecto de vigilância global da agência
americana de espionagem NSA e dos seus parceiros
internacionais. Laura Poitras é uma documentarista que
há anos trabalha num projecto sobre espionagem e
Glenn Greenwald tem dado a conhecer, nas páginas do
Guardian (www.theguardian.com), todo o alcance do
controverso programa da NSA. 
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www.cpj.org

Observatório da
liberdade de imprensa

OCommittee to Protect Journalists (CPJ) é uma
organização internacional que, desde há 30
anos, trabalha na promoção da liberdade de

imprensa. O "site" da organização denuncia inúmeros
casos de violação do direito de informar, em concreto
situações de ameaças, ataques, detenções, mortes ou
censura exercida sobre jornalistas em todo o mundo. 

Uma área de especial interesse do "site" é a base de
dados, com a exposição detalhada das mortes e
detenções de jornalistas em todas as latitudes. No caso
das mortes, é possível ter uma perspectiva global do
fenómeno, com dados actualizados desde 1992 até ao
final de 2013. No total, 1040 jornalistas morreram nestas
duas décadas, assassinados, em teatros de guerra ou

noutras situações profissionais de
risco. Sendo que a informação está
impecavelmente organizada,
podendo ser pesquisada por ano,
país e circunstância da morte. Para
cada um dos jornalistas que
perderam a vida no (ou por efeito
do) exercício da sua profissão existe
uma ficha expondo detalhadamente
a sua actividade e as razões da morte
- quando foi possível determiná-las,
dado que, em muitos casos, as mortes

aconteceram por razões indeterminadas. 
Consultando o "site", ficamos também a saber que,

desde 1992, 614 jornalistas foram assassinados sem que
tivessem sido apontados e condenados os responsáveis
por essas mortes.

No que se refere às detenções, o CPJ disponibiliza
dados actualizados desde 2000 até ao final de 2013, ano
em que se registaram 211 detenções. Foi um dos piores
desde que há registos e, pelo segundo ano consecutivo, a
Turquia liderou, em 2013, o ranking das detenções de
jornalistas (40). Sendo que, para cada jornalista presente
nesta base de dados, existe, igualmente, uma ficha dando
conta das razões que conduziram à detenção. 

[Outra importante fonte de informação sobre
restrições à liberdade de expressão, no mundo, pode ser
encontrada no "site" da International Freedom of
Expression Exchange, em www.ifex.org]

http://en.rsf.org

Repórteres
sem fronteiras

Aorganização francesa Repórteres Sem Fronteiras
(RSF), fundada em Monpellier, em 1985, venceu,
em 2013, o prémio liberdade de expressão da

Associação Internacional de Clubes de Imprensa
(www.iapressclubs.org). Esta organização, que

representa trinta clubes de imprensa
de vinte países, distinguiu os RSF
pelo seu "contributo decisivo para a
defesa da liberdade de expressão" e
pela "criação de condições objectivas
para a promoção da liberdade de
imprensa".

O "site" dos RSF é um excelente
repositório das actividades da

organização. Podemos ali encontrar,
por exemplo, uma área designada "predadores" com
informação sobre chefes de Estado e de governo cuja
actuação tem merecido a condenação de inúmeras
organizações internacionais de direitos humanos.
Nalguns casos, os RSF colocam essas figuras a falar na
primeira pessoa, justificando que o fazem "utilizando
alguma imaginação" mas para "mostrar o que são os
pensamentos profundos" desses 'predadores'. Assim, por
exemplo, o rei Abdullah, da Arábia Saudita, é citado, na
primeira pessoa, desta forma: "Os jornalistas praticam a
auto-censura? Boa. O papel de um jornalista é seguir as
instruções do ministério da Informação. A previsão do
tempo é a única coisa em que se pode confiar nas
notícias? Temos sorte pela temperatura, em Riade, ser de
50 graus todo o ano. Os correspondentes estrangeiros são
sempre acompanhados por pessoal do governo? É para
sua própria segurança". Ou Alexander Lukashenko,
presidente da Bielorrússia: "Apesar dos meus esforços,
demasiados 'escrevinhadores' recusam-se a retratar a
realidade tal como eu a defino e persistem em meter os
narizes em coisas que não lhes dizem respeito. Os jornais
independentes estão cobertos de multas e, nas regiões, as
tiragens são frequentemente apreendidas à saída das
gráficas. Não faz mal. Estes cães querem minar a
autoridade do governo e sujar a honra do país. Eu estava
certo quando disse, em 2002, que 'os meios de
comunicação de massa são as mais poderosas armas de
destruição massiça do nosso tempo'". 
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HOTÉIS INATEL

Mini FÉRIAS NO PIÓDÃO mês de julho
> 3 noites de alojamento em quarto duplo (domingo a sexta-feira)
> Tratamento VIP à chegada 
> Pequeno-almoço Buffet
> Acesso grátis ao Ginásio e Piscina
> Oferta de 1 utilização de Jacuzzi e de Sauna
> 25% desconto em regime de alojamento e pequeno-almoço
> Oferta do alojamento de crianças até aos 12 anos.

INFORMAÇÕES E RESERVAS: Tel. 235 730 100 inatel.piodao@inatel.pt

CRIANÇAS “Não Pagamos”
> Em junho e setembro fique alojado nos Hotéis INATEL
> As crianças* são nossas convidadas
e podem participar no concurso de desenhos infantis.

*Crianças até 12 anos (inclusive) desde que partilhem o quarto com dois adultos.
Exceto nos Hotéis de Albufeira, Porto Santo e S. Pedro Sul.

INFORMAÇÕES: Tel. 210 072 387 | RESERVAS: Nos Hotéis INATEL

TERMÓMETRO julho e agosto
Nos meses de julho e agosto as temperaturas sobem e os preços descem!
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*válido só em agosto e estadas durante a semana              INFORMAÇÕES: Tel. 210 072 387  RESERVAS: Nos Hotéis INATEL
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A Educação é um direito fundamental das crianças, mas nem sempre garantido. É veículo indispensável para cortar ciclos de 
pobreza,  promovendo a verdadeira inclusão social ao proporcionar um futuro diferente a crianças carenciadas. Esta ação tem 
como objetivo final a criação ou reforço de Salas de Estudo em Instituições de Solidariedade Social (IPSS) por todo o País que 
permitam a crianças, que  frequentem o 1.º Ciclo, disporem de um espaço onde possam estudar depois das aulas. Com apenas 
1EUR estamos a contribuir para que crianças carenciadas possam estudar e assim ter um futuro melhor.

Faça o seu donativo:
Conta: 0413 044705 430 | NIB: 0035 0413 00044705 430 26 | IBAN: PT50 0035 0413 00044705 430 26 
Nome: “Dá mais ao mundo no Rock in Rio” | Prazo: 31 de março a 30 de junho de 2014

HÁ UM BANCO QUE ESTÁ A AJUDAR A DAR A VOLTA.A CAIXA. COM CERTEZA.

DAR A VOLTA TAMBÉM É
TER SALAS DE ESTUDO.

Young VolunTeam
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