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PRÉMIOS GAZETA 2013
O Júri dos Prémios Gazeta, após análise, em Maio e
Junho, de mais de uma centena de trabalhos concor-
rentes aos Prémios Gazeta 2013, nas diversas modali-
dades, reuniu, no passado dia 10 de Julho, no Clube de
Jornalistas, em sessão plenária, para decisão final.

TEMA
JORNALISTAS E REDES SOCIAIS:
O LUGAR DA ÉTICA
A maior aproximação dos jornalistas à sua audiência,
em plataformas onde a delimitação entre as esferas
pessoal e profissional nem sempre é clara, e a expo -
sição a que ficam sujeitos perante um público cada vez
mais participativo, aportam novos desafios éticos e
deontológicos ao exercício da profissão.
Por Cátia Mateus

ANÁLISE
Congresso sobre informação na rádio na era
digital em Estrasburgo
O JORNALISMO RADIOFÓNICO ENTRE O
TRADICIONAL E OS DESAFIOS DA
INTERNET
Por Luís Bonixe

ENTREVISTAS

FERNANDO GIESTAS
Por Sofia Lemos Marques

FERNÃO LARA MESQUITA
Por Maria da Paz Treffaut

JORNAL
[40] Homenagem a Ayala Monteiro 
[42] Livros Por António Marujo
[44] Casa da Imprensa

HISTÓRIAS DE JORNALISTAS
«OUI, OUI, MONSIEUR. FUZILEI A MATA-
HARI!»
Por Gonçalo Pereira Rosa

MEMÓRIA
A REVOLUÇÃO NO “HUMORISMO
MALDITO”: O CASO DA GAIOLA ABERTA, DE
JOSÉ VILHENA (1974-1975)
Por Álvaro Costa de Matos

CRÓNICA
Por Francisco Belard
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JJ – Jornalismo e Jornalistas
A única revista portuguesa
editada por jornalistas
exclusivamente dedicada ao
jornalismo

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

Pretende ter um acesso fácil e seguro à JJ?

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

Dossiês l análises l entrevistas l notícias l recensões
l crónicas l comentários l memórias
Imprensa l Rádio l Televisão l Jornalismo digital
l Fotojornalismo l Cartoon 

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

Uma edição do
Clube de Jornalistas

Rua das Trinas, 127 r/c 1200 857
Lisboa
Telef. 213965774
e-mail: cj@clubedejornalistas.pt
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O
Júri dos Prémios
Gazeta, após análise,
em Maio e Junho, de
mais de uma centena
de trabalhos

concorrentes aos Prémios Gazeta
2013, nas diversas modalidades,
reuniu, no passado dia 10 de Julho,
no Clube de Jornalistas, em sessão
plenária, para decisão final. A
reunião ditou os seguintes
resultados:

PRÉMIO GAZETA REVELAÇÃO
atribuído a Catarina Fernandes
Martins, pelo trabalho “Homem que
matou um Homem e encontrou
Saramago na prisão”, publicado no
jornal Público, uma reportagem que
narra, de forma pormenorizada e
envolvente, a história singular de
um condenado por homicídio
involuntário e que, na prisão, após
concluir o 12º ano no âmbito das
Novas Oportunidades, descobre, na
obra de Saramago, a forma de
combater a solidão e reencontrar-se
como cidadão livre e solidário.

PRÉMIO GAZETA MULTIMÉDIA
atribuído ao trabalho “Filhos do
Vento”, publicado no Público on-line,
de Catarina Gomes, Ricardo
Rezende, Manuel Roberto, Dinis
Correia e Andreia Espadinha, um
olhar original sobre a guerra colonial

e os filhos dos ex-combatentes
deixados para trás, sem nunca terem
conhecido os pais. Uma reportagem
que cruza diferentes meios com
grande eficácia, num trabalho de
equipa ao melhor nível do
ciberjornalismo.

PRÉMIO GAZETA DE TELEVISÃO
atribuído à reportagem “Verdade
Inconveniente”, de Ana Leal,
transmitida pela TVI. Uma história
reveladora sobre os negócios do
ensino privado, um tema pouco
comum no jornalismo televisivo. Em
estilo de reportagem-denúncia, Ana
Leal avança corajosamente pelos
meandros do jogo de influências e
da troca de favores, num tema tão
importante para a sociedade
portuguesa como é o da educação.

PRÉMIO GAZETA DE IMPRENSA
atribuído a Paulo Pena, por
trabalhos publicados na revista Visão.
Na senda do melhor jornalismo de
investigação, Paulo Pena apresenta
dados e ligações inéditas e essenciais
para compreender melhor os tempos
que atravessamos. “Bancocracia”,
mas também “O lado oculto dos
mercados” são trabalhos rigorosos,
de grande qualidade jornalística, que
contribuem para uma maior
informação da opinião pública
portuguesa.
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Prémios Gazeta

Atribuídos os
Gazetas 2013
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PRÉMIO GAZETA DE RÁDIO
atribuído a Maria Augusta Casaca
pelo trabalho “Catarina é o meu
nome”, transmitido na TSF. Com
sonoplastia de João Félix Pereira, a
reportagem, assente em vários
testemunhos e dados inéditos, evoca
de forma serena e competente a
figura mítica da camponesa
alentejana assassinada, em Maio de
1954, por um tenente da GNR
quando reivindicava melhor salário.

PRÉMIO GAZETA DE FOTO-
REPORTAGEM atribuído a José
Carlos Carvalho pelo trabalho
“Triscaidecafobia”, publicado no
jornal i. Inspiradas no agravamento,
em 2103, da crise portuguesa (mais
pobreza, mais desemprego, maiores
impostos, menos casamentos, rendas
mais altas…), as imagens premiadas
procuram, de forma criativa e
original, ilustrar alguns dos
problemas actuais sempre com o
número 13 presente.

PRÉMIO GAZETA IMPRENSA
REGIONAL atribuído ao Jornal da
Bairrada, semanário fundado há 62
anos, com destacada implantação
nos concelhos de Anadia, Mealhada,
Águeda, Vagos, Cantanhede e
Oliveira do Bairro. Dirigido por
Oriana Pataco, com uma equipa de
10 profissionais de diferentes

sectores, o JB tem, a par de uma
informação cuidada, plural e de
proximidade, uma moderna e
atractiva apresentação gráfica, com
uma vasta tiragem impressa, e cerca
de 6.500 assinantes, além da edição
on-line.

PRÉMIO GAZETA DE MÉRITO
atribuído a Helena Marques,
jornalista profissional durante cerca
de quatro décadas, com uma
invulgar carreira, iniciada aos 22
anos, no Diário de Notícias do Funchal,
e prosseguida em Lisboa,
nomeadamente em A Capital,
República, Luta e Diário de Notícias.
Pela sua elevada competência e
espírito solidário, Helena Marques
granjeou o respeito e admiração dos
seus pares nas diferentes funções
que exerceu, desde simples redactora
a directora-adjunta no DN, jornal
onde finalizou a sua carreira.

Composição do Júri: Eugénio Alves
(CJ), Elizabete Caramelo (docente
universitária), Eva Henningsen
(Associação de Imprensa Estrangeira
em Portugal), Fernanda Bizarro
(free-lancer), Fernando Cascais
(docente universitário), Fernando
Correia (jornalista e docente
universitário), Jorge Leitão Ramos
(crítico de cinema e televisão) e José
Rebelo (docente universitário).
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GAZETA REVELAÇÃO

Catarina Fernandes
Martins
Catarina Fernandes Martins é
licenciada em Jornalismo pela Escola
Superior de Comunicação Social.
Estagiou no Público, jornal com o
qual colaborou até novembro de
2013. É jornalista no Observador
desde a fundação e escreve,
essencialmente, sobre temas de
Sociedade. Atualmente frequenta o
mestrado em Relações Internacionais
na Universidade Nova de Lisboa. 

GAZETA MULTIMÉDIA

Catarina Gomes 
Estudou Comunicação Social na
Universidade Católica de Lisboa. É
jornalista do Público desde 1998. Entre
2002 e 2003 fez uma pausa para pensar
nas lides do jornalismo à distância,
rumou a Londres para estudar na
London School of Economics and
Political Science. Em 2011 foi
argumentista do documentário
Natália, a Diva Tragicómica (RTP2/Real

Ficção), que teve como ponto de
partida uma reportagem com o
mesmo nome publicada no Público.
Demorou tempo, mas percebeu que o
que mais gosta de escrever é sobre
vidas. Pai, Tiveste Medo? (edições
Matéria-Prima) é o seu primeiro livro,
foi publicado em 2014 e reúne 12
histórias sobre a experiência da guerra
colonial vista por quem não viveu a
guerra colonial mas sempre ouviu
falar dela em casa, os filhos de ex-
combatentes.

Ricardo Rezende
Realizador, montador e director de
fotografia. Começa a trabalhar com
vídeo em 1982 em São Paulo e vem
para Portugal em 1988. Como
realizador colaborou com vários
encenadores e coreógrafos, em
Portugal, Espanha e Brasil.

Realizador dos documentários
“Você já ouviu falar em Timor-Leste?”
e  “Mistérios de Fátima”, exibidos na
SIC e na RTP1. Co-realiza com Elsa
Bruxelas a curta-metragem  “O
Homem do Comboio”, Melhor Curta
Nacional, Festival Vila do Conde 97.
Colabora ainda como director de
fotografia, operador de câmara,
montagem e misturas de som em
diversos filmes e documentários.
Autor de performances e instalações
exibidas em galerias e festivais de arte,
destacando a peça Eur Opas, que faz
parte do catálogo de videocreaccion
do Museu Reina Sofia, em Madrid.

Realizador de várias séries e
programas para a RTP, SIC, TVI
Radical e Canal Q. Colabora com o
Público como vídeojornalista desde
2009, tendo alguns dos seus
trabalhos sido distinguidos com
prémios de jornalismo.

Manuel Roberto
Nasceu em Moçambique em 1965.
Iniciou a sua carreira nos anos 1980,
como fotojornalista, no semanário
moçambicano Domingo.

Em Portugal, trabalhou no Jornal
de Notícias e n’O Primeiro de Janeiro,
antes de integrar em 1994 o jornal
Público onde permanece  como
fotojornalista e subeditor de
fotografia. Participou em várias
exposições colectivas.  

Dinis Correia
Web designer no Público desde 2011,
licenciou-se em Comunicação Social
na Universidade Católica antes de se
dedicar ao design digital. Antes de
chegar ao Público, passou pela
Microsoft e pelo SAPO.

Andrea Espadinha
Sou designer no Público há 5 anos,
licenciada na Universidade de Belas
Artes em Design de Comunicação.
Comecei no Público como estagiária
de infografia e, desde aí, passei pela
maioria dos suplementos do Público,
dando sempre o meu melhor
contributo seja para um trabalho
diário como para re-designs.
Entre viagens a Barcelona, para
fazer uma pos-graduação em
Criatividade e Publicidade e estágios
em Londres, estive sempre em
contacto com o Público. Num mundo
essencialmente digital,
inevitavelmente, acabei por me
apaixonar pela vertente mais digital
deixando o papel um pouco à
margem. 
Desde 2011, passei a integrar a
equipa de web design do Público.

Prémios Gazeta 2013
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GAZETA DE TELEVISÃO

Ana Leal
Ana Leal é licenciada em História
pela faculdade de Letras do Porto.
Iniciou a sua carreira jornalística em
1987, na Antena 1 no Porto,
seguindo-se a Rádio Comercial
Norte, Rádio Comercial Lisboa, TVI e
RTP.
Na RTP, fez parte da equipa da
Grande reportagem e do Grupo
Especial de Investigação Histórica,
entre 1998 e 1999, responsável pela
série da RTP “Crónica do Século”.
Actualmente é jornalista da TVI, da
Grande Reportagem, onde já exerceu
o cargo de Coordenadora do
Departamento de Grande
Reportagem e Investigação.
Como repórter, cobriu diversos
países em guerra ou conflito civil,
nomeadamente a Bósnia, Israel e
Territórios Palestinianos, Timor
Leste, Paquistão e Afeganistão.
Foi a primeira jornalista Portuguesa
a chegar a Sarajevo, quando a guerra
começou( 1992) Foi distinguida com
12 prémios de jornalismo,
dos quais se destacam o prémio
AMI-Jornalismo Contra  a
Indiferença (Reportagem “Inocência
em Perigo”); Direitos Humanos e
Integração (Reportagem “
Despertares”); Saúde Mental
(Reportagem “ Às Vezes Sou Eu”) ;
Dignitas ( Reportagem “ Asas de
Ferro” e “ Despertares”); Família/
Serviço Público ( Reportagem “
Daniel, o Guardador de Vacas”);

Prémio Família na Comunicação
Social ( Reportagem “ Por Vergonha
de Amar”); ACAP/DGV
(Reportagem “ Eu não quis ficar
Assim”); Prémio de Jornalismo na
Área da Dor ( Reportagem “
Condição Humana”); Prémio de
Jornalismo Rede ex aequo
(Reportagem “ Por Vergonha de
Amar”) ; Prémios Anim´Arte (
Destacada pelas reportagens
efetuadas em cenários de Guerra).

GAZETA DE IMPRENSA

Paulo Pena
Paulo Pena nasceu nas vésperas do
25 de Abril. Estudou na Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas, em
Lisboa, onde editou o jornal Nova em
Folha. Durante pouco tempo, cerca
de um ano, em 1997, trabalhou
noutra coisa que não o jornalismo:
foi assistente editorial na Cotovia. As
episódicas colaborações com a
imprensa retiravam-lhe, porém, a
atenção necessária para as gralhas
que devia corrigir. Durante o ano
seguinte, colaborou com o DNA e a
Vida Mundial, enquanto trabalhava
na investigação que resultaria, em
2000, no livro Grandes Planos - A
Oposição Estudantil à Ditadura 1956-
1974, que publicou, em co-autoria
com Jorge Costa e Gabriela
Lourenço. Em 1999 começou a
trabalhar na Visão, onde ficou 15
anos. Em 2001 recebeu o Prémio

Gazeta Revelação do Clube de
Jornalistas pela sua reportagem
Génova, As Ruas da Revolta,
realizada durante a cimeira do G-8.
Escreveu para todas as secções da
revista. Foi repórter de Sociedade,
escreveu com regularidade para a
Economia (tendo recebido, em 2006,
o Prémio de Jornalismo Económico
Universidade Nova-Santander), mas
a maior parte desses anos passou-os
na equipa da Política que editou,
entre 2007 e 2009. Nessa altura,
depois de estudar no Committeee of
Concerned Journalists, em
Washington DC, decidiu voltar a
escrever com regularidade.
Entrevistou Presidentes, primeiros-
ministros, pastores e cantores. Fez
reportagens em Timor, São Tomé,
Hungria, Transnístria e Noruega. Em
2012 recebeu o Prémio de
Reportagem Cáceres Monteiro com a
reportagem Islândia, A Crise Levou
o Dinheiro, Reinventemos a
Democracia. Em Março de 2014
acabou o seu livro Jogos de Poder
(ed. Esfera dos Livros) e despediu-se
de uma redacção a quem muito
deve. É, desde então, grande-
repórter do Público.

GAZETA DE RÁDIO

Maria Augusta
Casaca
Maria Augusta Casaca terminou a
Licenciatura em Comunicação Social
pela Universidade Nova de Lisboa
em 1985, tendo iniciado de imediato
a sua carreira profissional como
estagiária na delegação de Faro da
RDP, onde se manteve durante 3
anos.

Na sequência da expansão das
rádios locais, tornou-se jornalista da
Rádio Solar, desempenhando
funções de editora de noticiários e
repórter. Em 1993, passou a integrar
a redacção de Faro da TSF–Rádio
Notícias, onde ainda hoje se
mantém. No âmbito das suas
funções de repórter teve
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oportunidade de cobrir uma grande
diversidade de eventos e
acontecimentos, de entre os quais se
destacam: Eleições Legislativas ,
Presidenciais e Europeias em
Portugal, visitas Presidenciais ao
estrangeiro, Guerra dos Balcãs,
regresso de Augusto Pinochet ao
Chile, Eleições Americanas em 2008.

Durante 3 anos leccionou a
disciplina de rádio da Licenciatura
em Ciências da Comunicação da
Universidade do Algarve.

No dia a dia de uma redacção, são
as reportagens de índole social o que
mais a estimula e gosta de fazer.
Algumas têm sido merecedoras de
prémios de jornalismo, entre eles o
Prémio Direitos Humanos e
Integração, atribuído por duas vezes
pela Unesco e Gabinete dos Meios
de Comunicação Social, o prémio
Dignitas, da Associação Portuguesa
de Deficientes, Prémio Informação
da Associação Portuguesa de Cortiça,
o 1º Prémio de Jornalismo da
Associação Nacional de Municípios e
várias menções honrosas.

É mãe de gémeos, o Pedro e a
Catarina, agora com 20 anos,
estudantes de Economia e Biologia.

GAZETA DE FOTO-REPORTAGEM

José Carlos
Carvalho
José Carlos Carvalho nasceu em
Luanda, 1970. Com o curso de

fotografia do Ar. Co, iniciou a sua
carreira na imprensa regional, sendo
posteriormente convidado para
ingressar no Correio da Manhã. Foi
repórter fotográfico e editor de
fotografia no Diário de Notícias, de
onde saiu para a revista Visão.
Actualmente, lecciona no Instituto
Português de Fotografia e no
Instituto Politécnico de Tomar.
Vencedor de vários prémios de
fotografia, já realizou  exposições
individuais e colectivas. 

Autor do projecto fotográfico
12.12.12 que resultou num livro e
numa exposição.

Concursos: 1993 -  Foto "Concurso
Atrelagem - Golegã" - Setúbal -
Prémio Américo Ribeiro ; 1998 -  Foto
"Sismo Açores" - Fuji Film Fotografia
de Imprensa - 3º Lugar Categoria
Notícias. 1999 -  Foto "Durão e
Santana" - Clube Português de
Imprensa - Menção Honrosa. 2001 -
Foto "Velhos Iodo" - Fuji Film
Fotografia de Imprensa - 2º Lugar
Categoria Reportagem. 2006  Foto "
Elétrico" - Prémios Visão - Menção
Honrosa. 2006  Foto "Casamentos" -
Concurso Ibérico Fuji Promaster - 2º
Lugar. 2007 - Foto "Nascimento" -
Prémios Visão - 1º Lugar Categoria
Vida Quotidiana. 2008  Foto
"Ginástica à beira mar " - Concurso
de fotografia Cascais e o mar - 2º
Lugar. 2009  Foto "Angola" - 1º lugar
no 12º concurso fotográfico Corroios.
2010  Foto "Palácio do Egipto"-
Concurso fotografia Fotografar
Oeiras-2ºLugar. 2011 -  Prémio

Convergência IMPRESA 2010. 2011 -
Prémio Internacional de
Fotojornalismo Estação Imagem
MORA na categoria de Vida
Quotidiana. 2011 -  Prémio de
jornalismo "Direitos Humanos &
Integração", na categoria de
Imprensa. 2013  2º e 3º lugar no
prémio REFLEX-CAIS-BES. 2013 -
Menção honrosa "Direitos Humanos
& Integração", na categoria de
Imprensa.

GAZETA DE IMPRENSA REGIONAL

Jornal da Bairrada
O Jornal da Bairrada é um semanário
de referência no distrito de Aveiro.
Foi fundado a 17 de fevereiro de
1951, em Oliveira do Bairro, tendo
começado como quinzenário.

Teve, desde a sua fundação, como
propósito “pugnar pela defesa dos
legítimos interesses da sua região”,
mostrando-se, desde logo, como um

Prémios Gazeta 2013
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jornal arejado, com horizontes
regionalistas alargados e escrita
desinibida.

Assumiu, em alturas decisivas da
história da região, as suas lutas,
tendo estado na linha da frente pela
criação da Região Demarcada da
Bairrada, pela certificação do Leitão
da Bairrada e, mais recentemente,
marcou posição na defesa de causas
ligadas à Justiça, Saúde, Ambiente e
Educação.

É hoje um jornal com uma
tiragem média semanal de 7500
exemplares e 48 páginas. Sai à
quinta-feira e abrange uma área de
influência concentrada
maioritariamente em seis concelhos:
Oliveira do Bairro (onde está
sedeado), Anadia, Águeda,
Mealhada, Vagos e Cantanhede.

Apesar de ser um jornal regional,

é um semanário que pratica um
jornalismo de proximidade, tendo na
sua base uma rede de
correspondentes locais que, de
forma assídua e graciosa, envia as
notícias da sua terra.

O Jornal da Bairrada tem apostado
em produtos diferenciadores e de
grande interesse para o leitor e
público a que se dirige. Tal aposta
traduz-se em Suplementos ou
Especiais Temáticos, bem como
eventos de grande dimensão e
alcance, como são o caso da Gala do
Desporto, Jantares-Conferência,
Tertúlias, entre outros.

Nunca esquecendo a sua
Responsabilidade Social, Jornal da
Bairrada entrega, anualmente, desde
há uma década, Prémios Escolares
aos melhores alunos do 9º e 12º anos
das escolas do concelho de Oliveira
do Bairro.

O Jornal da Bairrada espera
continuar a crescer e a merecer a
confiança dos seus leitores e
anunciantes.

GAZETA DE MÉRITO

Helena Marques
De famílias madeirenses, Helena
Marques nasceu em Carcavelos, em
1935. Jornalista durante trinta e seis
anos, iniciou a sua carreira no
Diário de Notícias do Funchal e
terminou-a no Diário de Notícias de
Lisboa, onde foi directora-adjunta
(1986-1992). Entretanto, foi
redactora de vários outros diários,
nomeadamente A Capital, República
e A Luta.
Publicou o seu primeiro livro, O
Último Cais, em 1992. Muito
aclamado, recebeu o Grande Prémio
de Romance e Novela da Associação
Portuguesa de Escritores, o Prémio
Revista Ler/Círculo de Leitores, o
Prémio Máxima de Revelação, o
Prémio Procópio de Literatura e o
Prémio Bordallo de Literatura da
Casa da Imprensa.
Seguiram-se os romances A Deusa
Sentada (1994), Terceiras Pessoas
(1998) e Os Íbis Vermelhos da
Guiana (2002), e o livro de contos
Ilhas Contadas (2007). A sua obra
encontra-se traduzida em alemão,
italiano, castelhano, grego, romeno e
búlgaro.
O Bazar Alemão (2010) é o seu mais
recente livro. É também autora de  A
Deusa Sentada (1994, romance),
Terceiras Pessoas (1998, romance),
Os Íbis Vermelhos da Guiana (2002,
romance), Ilhas Contadas (2007,
contos), O Bazar Alemão (2010,
romance).
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Jornalistas
e redes sociais:
o lugar da ética
A história do jornalismo escreveu-se desde sempre ancorada aos
avanços da tecnologia. A internet é disso a expressão máxima. O
boom da Web 2.0 e a multiplicação das redes sociais não só
revolucionaram todo o processo de informar, conferindo ao cidadão o
poder que antes não tinha de ser parte ativa na produção da
informação, como colocaram aos jornalistas e aos Órgãos de
Comunicação Social novos dilemas, sobretudo no campo da ética. A
maior aproximação dos jornalistas à sua audiência, em plataformas
onde a delimitação entre as esferas pessoal e profissional nem sempre
é clara, e a exposição a que ficam sujeitos perante um público cada
vez mais participativo, aportam novos desafios éticos e deontológicos
ao exercício da profissão. O jornalismo mudou. E a ética, está a
acompanhar a mudança? 

Texto Cátia Mateus*

TEMA
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O
ano de 2010 confirmou ao mundo
uma realidade há muito conhecida: o
jornalismo e o papel do jornalista no
processo de produção de informação
mudaram. Pela primeira vez em 61
anos de história, o Prémio de
Jornalismo George Polk, atribuído

pela universidade americana de Long Island (Nova
Iorque), distinguiu um cidadão anónimo e não um jorna -
lista profissional. O trabalho premiado não fez capa de
nenhum jornal, nem tão pouco foi peça de abertura de
noticiários televisivos. As imagens publicadas na rede
social YouTube, mostrando ao mundo a morte da jovem
iraniana Neda Agha-Soltan numa rua de Teerão, após ter
integrado uma manifestação contra o regime, valeram a
um cidadão anónimo o galardão. "Não sabemos quem fil-
mou ou quem partilhou o vídeo na
Internet, mas sabemos que tem
valor jornalístico", terá referido o
presidente do júri, John Darnton,
ao justificar a decisão de reconhecer
a coragem, o trabalho dos cidadãos
anónimos e o seu contributo à
informação. 

O vídeo premiado foi visualiza-
do por milhões de utilizadores em
todo o mundo, tornou-se um ícone
da resistência iraniana e conduziu à
reflexão em torno do papel dos jor-
nalistas e do jornalismo, num novo
contexto de comunicação onde as
redes sociais se assumem como
novos media e são, sucessivamente,
notícia enquanto fontes de infor-
mação. Ao transformar o cidadão
comum num potencial jornalista,
dando-lhe a possibilidade de ser
também ele emissor de informação,
o advento das redes sociais no contexto informativo
trouxe aos profissionais e aos órgãos de comunicação
social (OCS) novos desafios. Gustavo Cardoso defende
que a comunicação evoluiu de um modelo de massa para
um modelo de comunicação em rede oferecendo aos uti-
lizadores novas mediações e novos papéis. Mudanças que
estão a provocar uma profunda transformação no exercí-
cio do jornalismo e na atuação dos jornalistas, desde a
forma como estes se relacionam com as suas fontes e com
o público, aos métodos que utilizam para recolher infor-
mação, investigar ou confirmar os factos, à velocidade
com que difundem a informação e também aos aspetos da
ética e deontologia que regem a profissão. Jornalistas e
audiência estão hoje perante um novo contexto comuni-
cacional onde a linha que separa os domínios pessoal e
profissional é muito ténue. 

Para compreender este limite, por vezes pouco claro, e

o seu impacto na matriz ética e deontológica - valor-ânco-
ra para o exercício do jornalismo - foram inquiridos 300
jornalistas portugueses no ativo e detentores de carteira
profissional, através da aplicação de um questionário
online em 76 OCS nacionais (imprensa, online, rádio e
televisão), no período compreendido entre fevereiro e
março deste ano1. O objetivo da investigação realizada foi
não apenas compreender a forma como os jornalistas por-
tugueses atuam nas redes sociais, mas também perceber o
lugar da ética e dos valores-âncora da profissão nestas
plataformas. 

O que mudou de facto no exercício do jornalismo com
a expansão das redes sociais? Aplicarão os jornalistas, na
sua atuação nas redes sociais, as mesmas regras deon-
tológicas que se comprometeram honrar ao abraçar a
profissão e que aplicam nos órgãos de informação onde

trabalham? Cumprirão nestas redes,
nas suas publicações, partilhas ou
"likes", os deveres básicos de
isenção, rigor e imparcialidade?
Serão suficientemente transpa -
rentes as fronteiras entre a sua
esfera pessoal e profissional online?
Estará já a atuação dos jornalistas
portugueses nas redes sociais
enquadrada pela aplicação do
Código Deontológico, ou face aos
novos modelos de comunicação
impostos pela Web 2.0, estaremos
perante a necessidade de reequa-
cionar muitos dos princípios éticos
inerentes ao exercício do jornalis-
mo? Faz sentido falar de uma nova
ética e deontologia para o jornalis-
mo? Sustentada em que pilares e em
que valores? Partindo destas ques -
tões, o inquérito nacional aplicado
online permitiu aferir o relaciona-

mento dos jornalistas portugueses com as redes sociais, a
forma como estes intervêm nestas plataformas, a relevân-
cia que lhes atribuem no seu quotidiano profissional,
nomeadamente, enquanto fontes de informação e o
impacto que geram na qualidade do seu trabalho. O le -
vantamento, possibilitou um retrato do modo como os
jornalistas portugueses se posicionam em plataformas
como o Facebook ou o Twitter e permitiu ainda clarificar a
forma como gerem a sua presença online, resultando
desta análise a identificação de potenciais riscos éticos e
deontológicos decorrentes da sua atividade. 

JORNALISTAS PORTUGUESES EM REDE
No final do século XX, o jornalismo apropriou-se da
Internet para se aproximar do seu público, utilizando
como canais preferenciais de contacto os blogues e, nos
últimos anos de forma mais intensa, as redes sociais. Com
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milhões de utilizadores registados e uma abrangência
global, estas plataformas assumem uma relevância
estratégica para os OCS. No desafio de aproveitar ao má -
ximo este potencial, a atuação dos jornalistas nestas redes
é um pilar de sustentação. Porém, o enquadramento desta
atuação ainda é dúbio.  A crescente preocupação dos
meios de comunicação tradicionais com as redes sociais
digitais está, sobretudo, sustentada no elevado número de
utilizadores que estas congregam, mas também no efeito
de partilha que é gerado pelos seus utilizadores e que con-
duz ao aumento de tráfego nos seus sites de notícias. 

Para os jornalistas, o aumento das taxas de penetração
da banda larga e a democratização do acesso às novas tec-
nologias abriram caminho a uma nova forma de comu-
nicar sustentada no que Javier Sierra Sanchéz e Joaquín
Sotelo González designam de "fator social". Em 2013, um
estudo da Cision dava conta de que os media sociais eram
já utilizados como ferramenta de trabalho diária por 96%
dos jornalistas no Reino Unido. Em Portugal, a análise dos
resultados ao inquérito nacional aplicado aos 300 jornalis-
tas portugueses no ativo dá conta de um cenário seme -
lhante onde as redes sociais são parte do quotidiano
profissional das redações. Apenas 8,6% dizem não utilizar
estas plataformas. 

O foco da análise realizada situou-se na atuação nas
redes sociais online dos 91,3% de jornalistas que confir-
mam ter uma presença ativa nestas plataformas. Destes,

36,5% estão ligados em permanência, 31,3% acedem
várias vezes por dia e 28,1% fazem-no diariamente, pelo
menos uma vez por dia. O Facebook é a rede social mais
utilizada pelos jornalistas portugueses, reunindo a prefe -
rência de 83,5% dos profissionais inquiridos. Em segundo
lugar na lista de preferências surge o Twitter (9,8%) que ao
contrário do que sucede noutros países, não tem em
Portugal um grande número de adeptos quando com-
parado com o Facebook. O Linkedin é a terceira rede
social mais utilizada nas redações nacionais, com 2,5% dos
profissionais a confirmarem a sua utilização. 

São reconhecidas pelos jornalistas portugueses as van-
tagens das redes sociais, mas para uma percentagem
expressiva dos profissionais, estas podem com muita faci -
lidade constituir uma ameaça aos princípios éticos do jor-
nalismo. 62% dos jornalistas portugueses admitem
mesmo que o novo contexto da profissão e a emergência
das redes sociais na prática do jornalismo, vão exigir que
o Código Deontológico seja revisto e repensado. Não

obstante o facto da larga maioria dos jornalistas reco -
nhecerem a relevância das redes sociais enquanto meio de
acesso e difusão à informação, foi possível identificar um
conjunto de oito fatores de risco ético e deontológico
decorrentes do posicionamento dos jornalistas portugue-
ses nestas plataformas: dúbia delimitação das esferas pes-
soal e profissional nas redes sociais; integração na mesma
conta de audiências distintas; prática de subscrição de
feeds ou likes em páginas de figuras públicas; prática de
apoio de causas, movimentos sociais, culturais, políticos
ou religiosos; contacto com as fontes através das redes
sociais; partilha online de conteúdo de terceiros; partilha
online de comentários ou opiniões e recurso às redes soci-
ais para recolha de informação. 

ESFERA PESSOAL OU PROFISSIONAL?
Se há revolução que a Web 2.0 e as redes sociais con-
seguiram gerar foi a de esbater os limites entre a esfera
pública e privada. O jornalismo, tal como durante
décadas o entendemos, é hoje fortemente influenciado
pelas redes sociais e pela informação que circula no
Facebook ou o Twitter, utilizados por 94,8% dos jornalistas
portugueses no seu dia-a-dia profissional. Mas a multipli-
cação das plataformas que permitem a partilha e confe -
rem visibilidade a opiniões, ideias, debates e à publici-
tação do que até aqui era do foro pessoal ou privado, colo-
cou a discussão sobre a delimitação cada vez mais difícil
entre público e privado em cima da mesa. 

As redes sociais concederam aos jornalistas e OCS a
possibilidade de passarem não só a dispor de novas for-
mas de noticiar, debater e difundir informação, como tam-
bém romperam com os conceitos geográficos no que
Castells classifica como uma revolução semelhante à de
Gutenberg, ao permitir que as dimensões espácio-tempo-
rais fossem redimensionadas e as fronteiras eliminadas. O
panorama do jornalismo mudou drasticamente e surgi-
ram novas questões resultantes da delimitação das esferas
pessoal e profissional dos jornalistas perante a sua
audiência. São públicos ou privados os posts de um jor-
nalista nas redes sociais? Perante a sua audiência, são per-
cepcionados como profissionais ou pessoais os comen-
tários que tece? 

É nesta dúbia fronteira que reside a principal fonte de
conflito ético decorrente da presença dos jornalistas nes-
tas plataformas. Para autores como José Ricardo
Carvalheiro, Hélder Prior ou Ricardo Morais, redes sociais
como o Facebook corporizam a inauguração de um regis-
to público de pessoas até então privadas. Apesar do nome,
género e fotografia dos utilizadores serem públicos e de,
na sua anatomia, esta rede social ter sido pensada para
fomentar a partilha de informação pessoal, ela prevê a
definição de distintos níveis de privacidade a atribuir a
grupos de contactos. Ainda assim, a questão da privaci-
dade permanece polémica já que o objetivo das redes soci-
ais é levar o indivíduo a expor-se publicamente e a parti -

TEMA Jornal istas e redes sociais :  o  lugar da ét ica

A "mistura" das esferas pessoal e
profissional, prática corrente nas redes
sociais online, coloca numa posição de
fragilidade ética os jornalistas portugueses. 
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lhar com a rede de contactos as suas preferências, ideias e
hábitos. A sua génese não é, por isso, tornar privado algo
mas sim publicitar o que até aqui era guardado na esfera
privada. Há nestas plataformas uma indiferenciação, um
contínuo entre público e privado, um estado híbrido que
é fonte de problemas para os profissionais do jornalismo.

Analisando o panorama nacional nesta matéria, entre
os jornalistas inquiridos, 81% combinam uma utilização
pessoal e profissional nestas plataformas e 86,8% possuem
apenas uma conta que utilizam para contactar com a sua
família, amigos, público, fontes ou outros intervenientes
da sua esfera profissional. As principais finalidades de uti-
lização elencadas pelos jornalistas são o acesso à infor-
mação (referido por 82,4% dos inquiridos), o contacto com
as fontes (43,4%) e a partilha de conteúdos (48,5%). A
ausência de uma fronteira clara entre a esfera pessoal e
profissional começa logo no posicionamento do próprio
jornalista nas redes sociais. É residual (13,1%) o número
de profissionais que opta pela separação clara de contas -
uma pessoal e outra profissional - que não se misturam
entre si, nem na rede de contactos que agregam nem no
posicionamento adotado pelo jornalista nas partilhas ou
interações que realiza perante a audiência. A isto acresce
ainda o facto de 95,2% dos jornalistas identificarem nos
seus perfis nas redes sociais a sua profissão e 88,7%
referirem o nome do OCS para o qual trabalham.

O facto de a esfera privada ter passado a ser algo que é
mostrado publicamente - tornando visíveis e partilháveis
experiências pessoais, crenças políticas ou religiosas, ori-
entações sexuais, estados de espírito, emoções, ligações a
contactos ou preferências de diversas ordens - expõe os
jornalistas mais do que os protege no exercício da sua
função, tendo em conta o seu compromisso com valores
como a isenção, objetividade e imparcialidade. Um
cenário que é agravado pela crescente ambiguidade entre
o que é público e privado, pessoal e profissional, nestas
plataformas. Através dos likes colocados em partilhas ou
páginas nestas redes sociais é possível, por exemplo,
traçar a personalidade, religião, escolhas políticas ou até a
orientação sexual de um utilizador. Um jornalista que uti-
lize uma só conta de Facebook onde comunica em
simultâneo com amigos chegados, público e fontes
poderá, com relativa facilidade, ver comprometidos  junto
do seu público os seus deveres de isenção e imparciali-
dade se, por hipótese, colocar "gosto" na página de um
candidato ou partido político, mesmo que o objetivo seja
apenas o de aceder à informação lá veiculada para inves-
tigação ou recolha de informação.

AMIGOS, FONTES E MEMBROS DO GOVERNO: 
UMA MISTURA EXPLOSIVA
Jayne Iafrate, distinguida com Prémio Pulitzer em 1995
pela cobertura para o Los Angeles Times do terramoto de
Northridge, na Califórnia, defende que os amigos do
Facebook criam problemas éticos aos jornalistas. Num

artigo de opinião publicado em 2010 na edição online do
Cape Cod Times, a jornalista relembra que, "com as redes
sociais online, a distinção entre as esferas pessoal e profis-
sional dos jornalistas ficou menos transparente". Ainda

que ser "amigo" de um qualquer utilizador online não sig-
nifique a existência de uma ligação formal offline, a auto-
ra reconhece o impacto que estas ligações virtuais podem
ter aos olhos do público e os efeitos que podem gerar na
credibilidade dos OCS e dos jornalistas. 

Uma questão que também se revelou crítica na investi-
gação conduzida junto dos jornalistas portugueses. 91,2%
dos profissionais confirmaram integrar na sua conta (uti-
lizada, simultaneamente, a título pessoal e profissional)
fontes profissionais, 64,2% integram também políticos ou
membros do Governo e 83,6% interagem e seguem
empresários. Com efeito, as redes sociais que suscitam
uma maior proximidade entre o jornalista e a sua audiên-
cia (também ela mais participativa e interventiva), consti-
tuindo-se como um canal de comunicação permanente-
mente aberto entre o público e os jornalistas, colocam aos
últimos desafios que nos meios de comunicação tradi-
cionais estavam salvaguardados. A reconhecida dificul-
dade em identificar nas redes sociais o "eu jornalista" do
"eu cidadão" constitui o primeiro grande fator de risco
para os jornalistas e para a profissão em matéria deon-
tológica. 

No caso específico português, os dados permitem
perceber que, além de maioritariamente utilizarem uma
só conta para a sua atividade pessoal e profissional, os jor-
nalistas inquiridos reúnem na sua lista de contactos nas
redes sociais vários atores no processo de informação,
numa mistura que pode acarretar riscos se os profissionais
não forem cautelosos na sua atuação nestas plataformas,
nomeadamente, ao nível da gestão das suas partilhas ou
"likes", comentários e até da informação que disponibi-
lizam nos seus perfis online.

O VALOR DE UM LIKE
Para um jornalista, um "like" numa qualquer partilha
numa rede social pode valer a sua reputação e credibili-
dade junto da sua audiência. Por força do reconhecimen-
to do vínculo ético do jornalista e do jornalismo enquanto
profissão, o público tende a enquadrar os "likes" dos jor-
nalistas nas redes sociais como uma recomendação de
determinado assunto, comentário, personalidade ou

Há entre a maioria dos jornalistas
portugueses (62%) a convicção de que as
redes sociais e a emergência dos media
sociais vão exigir que o Código
Deontológico seja revisto e repensado.
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causa. Por essa razão, a prática de subscrição de feeds ou
colocação de "likes" em páginas de figuras públicas, políti-
cos ou empresários, confirmada por 52,5% dos jornalistas
portugueses inquiridos constitui também um fator de
risco ético e deontológico, já que pode com facilidade
levar audiência a questionar os deveres de isenção e
imparcialidade que o profissional está obrigado a cumprir. 

O mesmo sucede com os "likes" ou as partilhas de
causas ou movimentos sociais, culturais, políticos ou reli-
giosos, confirmadas como prática corrente nas redes soci-
ais por 56,9% dos jornalistas portugueses e reveladores de
uma clara exposição do jornalista e da sua atuação nestas
plataformas, junto de cada um dos distintos grupos de
audiência que congrega na mesma conta. Tendo em conta
que independentemente dos níveis de privacidade
definidos, não é possível controlar a 100% a visibilidade
de determinada partilha, muito menos o seu impacto
junto da audiência, é possível afirmar que a "mistura" das
esferas pessoal e profissional - confirmada pelos resulta-
dos da análise realizada como prática corrente entre os
jornalistas -, coloca numa posição de fragilidade ética os
jornalistas portugueses que, de resto, se agrava também
com a realização de comentários e emissão de opiniões na
redes sociais.

A POLÉMICA DA OPINIÃO 
Mais de metade dos jornalistas inquiridos (54%) comen-
tam diariamente partilhas geradas por outros utilizadores
online e destes, 27,3% fazem-no de forma regular, várias
vezes por dia. Ainda que 54,7% dos profissionais enfa-
tizem que os comentários que realizam cumprem sempre
uma orientação pessoal, o facto de 81% dos jornalistas uti-
lizarem a sua conta nas redes sociais para fins simultanea-
mente profissionais e pessoais, misturando fontes e outros
contactos profissionais com membros do seu círculo pes-
soal de amizades offline, pode evidenciar um novo foco
de risco ético e deontológico. Ainda que 56,5% neguem
fazê-lo, uma percentagem expressiva dos jornalistas que
participaram no inquérito (43,4%) confirma também par-

tilhar na sua página conteúdos ou comentários opinativos
de cariz económico ou político. Acresce o facto de que
46,8% dos que confirmam partilhar este tipo de comen-
tários figuram entre os profissionais que dizem não fazer
divisão entre os seus comentários pessoais ou profission-
ais nas redes sociais online, onde se encontram identifica-
dos como jornalistas e onde também identificam a empre-

sa para a qual trabalham, abrindo assim caminho a que o
conteúdo do comentário realizado possa ser conotado
como um posicionamento formal do OCS que represen-
tam, além de colocar em causa o seu compromisso com os
deveres de isenção e imparcialidade. 

É possível inferir pelos resultados desta análise que na
sua atuação nestas plataformas uma percentagem expres-
siva de jornalistas poderá não aplicar as orientações do
Código Deontológico, no que diz respeito aos princípios
da imparcialidade, isenção e objetividade, apesar da cons -
ciência de que as partilhas realizadas serão visíveis à sua
rede de contactos que integra as fontes profissionais, o seu
público e outros intervenientes. Um comportamento  que
não é exclusivo dos jornalistas portugueses. A generali-
dade dos casos que vieram a público envolvendo a atu-
ação de jornalistas estrangeiros nas redes sociais (e que em
alguns casos conduziram a suspensões ou despedimen-
tos) teve a sua origem na exposição dos profissionais per-
ante a audiência e na emissão de opiniões nestas platafor-
mas que, à luz das regras da profissão, eram capazes de
colocar em causa a imparcialidade, o rigor e a isenção que
são exigidos aos jornalistas, minando junto do público a
sua reputação e credibilidade bem como a da empresa que
representam. Tomem-se como exemplos os casos de
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Para 40,5% dos jornalistas não há
distinção entre a sua atuação profissional e
pessoal nos comentários que expressam
nas redes sociais. 
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Octavia Nasr, com uma carreira de duas décadas como
jornalista da CNN, demitida em julho de 2010 por ter
escrito uma mensagem no seu Twitter lamentando a
morte do líder espiritual do Hezbollah, Hussein Fadlallah,
ou Roland Martin, também da CNN, despedido por fazer
piadas sobre a comunidade gay no Twitter. 

Com efeito, nas redes sociais, os jornalistas não são
meros utilizadores comuns. A possibilidade de divulgação
instantânea de notícias, a globalidade da audiência, a maior
interação com o público e as fontes e o volume de infor-
mação que estas plataformas movimentam atraem cada vez
mais jornalistas, num misto de utilização pessoal e profis-
sional. A questão que se coloca é se o público faz essa dis-
tinção e qual o impacto gerado pela dúbia delimitação de
ambos os papéis. Jornalistas como José Alberto Carvalho -
protagonista, enquanto diretor de informação da RTP, da
única proposta de recomendação para a atuação dos jorna -
listas nas redes sociais conhecida em Portugal ("chumbada"
pelo Sindicato dos Jornalistas e pela redação da estação
pública de televisão) - defendem que a intervenção dos jor-
nalistas nas redes sociais é regra geral enquadrada pelo
público na atividade profissional que desempenham e que
identificam, na larga maioria dos casos, nos seus perfis. É
de resto o reconhecimento público e a identificação do jor-

nalista e do seu OCS  nestas plataformas que leva um
cidadão comum a adicionar um jornalista, com o qual não
tem qualquer ligação ou contacto offline, como amigo no
Facebook ou a seguir as suas intervenções no Twitter. 

Uma relação melindrosa que leva o investigador
Hélder Bastos a considerar determinante que seja explíci-
ta a delimitação entre o que é profissional e pessoal online
e que sejam aplicados os valores éticos e deontológicos
dos media tradicionais aos novos media. Reconhecidos
como líderes de opinião e associados pelo público a uma

imagem de rigor e credibilidade que é transposta dos
media tradicionais para as redes sociais, aos jornalistas
está associada uma espécie de "selo de garantia" da infor-
mação que veiculam ou partilham. A sua opinião é va -
lorizada, registando junto do público, pela visibilidade
que têm, um impacto superior à opinião emitida pelo
comum cidadão. Nas redes sociais este impacto mantém-
se e uma partilha gerada por um jornalista, reconhecido e
identificado como tal, tende a ser assumida como credí vel.
Argumenta por isso Hélder Bastos que em hipótese algu-
ma o jornalista, na sua atuação nas redes sociais, deverá
abrir mão do seu dever de isenção e imparcialidade ou do
seu compromisso de relatar com rigor os factos, interpre-
tando-os com honestidade, comprovando-os e tornando
clara a diferença entre notícia e opinião. 

Numa circunstância em que um jornalista, identificado
como tal, expresse nas redes sociais agrado ou desagrado
em relação a determinado tema económico, por exemplo,
dificilmente a sua audiência conseguirá determinar se é o
cidadão ou o jornalista a expressar essa opinião. Acresce
ainda o facto da dimensão da rede de contactos ou
seguidores dos jornalistas portugueses nas redes sociais
ser vasta. Cerca de 38,6% dos jornalistas portugueses
inquiridos possuem entre 501 e 1000 "amigos" ou
"seguidores" nos seus perfis e 30,2% possuem mesmo mais
de mil contactos associados, ampliando em larga escala o
potencial de difusão das suas opiniões ou comentários.
Porém, estes não são os únicos cuidados que o jornalista
deve ter na sua atuação nas redes sociais. 

A pesquisa conduzida permitiu igualmente identificar
focos de conflito ético ao nível do relacionamento com as
fontes, da partilha de conteúdos gerados por terceiros e
do recurso às redes sociais como fontes de informação.
Cerca de 43,4% dos jornalistas inquiridos utilizam as redes

43,4% dos jornalistas portugueses
partilham nas redes sociais conteúdos ou
comentários de cariz económico ou
politico, apesar de 95,2% se identificarem
como jornalistas nestas plataformas e
88,6% referirem o OCS que representam.
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sociais  para contactar com as suas fontes. Além do risco
que decorre da dificuldade em certificar a real identidade
de uma fonte online e de garantir que determinada pági-
na é efetivamente gerida por aquela pessoa, com todo o
impacto para o rigor da informação que dai decorre, o
relacionamento com a fontes através das redes sociais
pode ainda representar um risco de exposição para as
próprias fontes e, consequentemente, para o jornalista no
seu dever de respeitar o anonimato na identidade de
quem o solicite. É hoje relativamente fácil para uma
audiência atenta associar o "novo amigo" adicionado pelo
jornalista à fonte anónima que surge referenciada em
determinado trabalho realizado por ele. Há um risco efe-
tivo de através da redes sociais o jornalista expor as suas
fontes ao adicioná-las à sua lista de contactos. 

Foram também identificados atropelos ao Código
Deontológico ao nível da partilha de conteúdos gerados
por terceiros e da utilização das redes sociais como fontes
de informação, sobretudo, pela não confirmação dos fac-
tos antes da partilha ou da utilização da informação.
Apesar de 39,7% afirmarem só realizar partilhas de con-
teúdos gerados por outros utilizadores pontualmente,
40,5% assumem fazê-lo diariamente e destes, 20,5%
fazem-no várias vezes por dia. Na partilha destes conteú-
dos, a confirmação dos factos (pilar de um jornalismo de
excelência) nem sempre está presente. Entre os profissio -
nais inquiridos que utilizam redes sociais, 39,4% admitem
que nem sempre confirmam a origem e a veracidade das
informações contidas nestas partilhas e 10,9% admitem
não o fazer ou só raramente confirmar.

Na sua generalidade, os jornalistas portugueses confir-
mam utilizar maioritariamente as redes sociais para ace -
der a informação (82,4%), contactar fontes (43,4%) ou par-
tilhar conteúdos (48,5%), resultando por isso claro o peso
que estas plataformas já representam na sua atividade.
89,4% reconhecem o seu potencial enquanto facilitadores
da promoção do seu trabalho e da sua carreira, 84,3%

destacam a criação de um maior compromisso e ligação à
audiência e 91,9% apontam o seu poder como pontes de
contacto com pessoas relevantes e acesso à informação.
Porém, os jornalistas reconhecem também os riscos decor-
rentes da sua utilização, sobretudo ao nível do rigor que é
apontado por 89,4% como o principal problema dos
media sociais. É também representativa a percentagem de

jornalistas inquiridos (54%) que admite que os media soci-
ais constituem uma ameaça aos princípios éticos do jor-
nalismo profissional. Mas mesmo com uma percentagem
de 98,1% a confirmar que a ética a que estão obrigados os
jornalistas será o principal selo de garantia para a con-
tinuidade da profissão numa época de abundância infor-
mativa, no que diz respeito ao seu posicionamento nas
redes sociais a sua aplicação é tão dúbia quanto os limites
entre a esfera pública e privada nestas plataformas. Os
jornalistas portugueses seguem uma linha que pode ser
potenciadora de atropelos éticos e deontológicos.

Sem regras que enquadrem a sua atuação nas redes
sociais, entre os jornalistas parece imperar uma espécie de
"lei do bom senso" que não tem a mesma medida (nem a
mesma aplicação) para todos os profissionais e que está
longe de gerar consenso entre estes e as empresas que
representam. Reconhece-se o valor das redes sociais, a sua
relevância, o papel fundamental que hoje desempenham
mas permanece sem enquadramento a sua natureza, da
sua função no contexto do jornalismo atual e a forma
como os profissionais se devem posicionar neste meio.
Uma realidade que para a investigadora Raquel Recuero
deriva diretamente do papel que as redes sociais têm para
os jornalistas como meros "focos complementares ao jor-
nalismo que não possuem, necessariamente, um compro-
misso com o social". Para a autora, as redes sociais podem
apontar relevância às notícias, ampliar o seu alcance com
comentários ou agregação de outras fontes, podem con-
ceder valor à informação através da partilha, mas não
estão necessariamente a produzir notícia. Por outras
palavras, "estão a produzir efeitos no jornalismo, mas não
estão a praticar o jornalismo", defende. 

Por conta deste enquadramento, ou da ausência formal
dele, os jornalistas tendem a enquadrar as redes sociais no
domínio da sua esfera pessoal, procurando beneficiar do
seu potencial de networking e de partilha e agregação de
informação, mas gerindo-as sempre no foro pessoal. Os
OCS, por sua vez, encaram-nas como uma extensão dos
seus canais de informação, como espaços públicos onde o
jornalista se apresenta como tal e interage com o público. O
equivalente a um artigo de jornal ou uma peça televisiva
onde o jornalista coloca a sua assinatura, respondendo pelo
que consta nesse trabalho e pela forma como foi conduzido
o processo de investigação e confirmação dos factos. Em
muitos OCS internacionais, este posicionamento levou já à
definição de códigos de conduta ou recomendações para a
atuação dos jornalistas nas redes sociais. No meio de toda a
indefinição ainda existente em torno das redes sociais e do
seu papel no contexto atual do jornalismo e da informação,
a questão que parece dominar é qual o lugar da ética e da
deontologia nesta divergência de visões sobre a relação dos
jornalistas com estas plataformas? 

A resposta é tudo menos linear. Poderá questionar-se se
o jornalista terá de responder pela profissão 24 horas por
dia, 365 dias por ano. Poderá, de igual modo, equacionar-
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39,4% dos jornalistas admitem que nem
sempre confirmam as origem e a
veracidade das partilhas que realizam
nas redes sociais e 10,9% admitem
mesmo só muito raramente confirmar 
ou nunca o fazer.
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-se a justiça do baluarte da profissão se sobrepor aos dire-
itos particulares do indivíduo, ao seu universo individual
enquanto pessoa, além da profissão que exerce. O que
parece inquestionável é que esta flacidez dos limites entre
pessoal e profissional, é particularmente cara ao jornalista
enquanto líder de opinião, que encontra nas redes sociais
uma ferramenta de trabalho mas que poderá com facili-
dade arriscar a sua reputação, credibilidade e isenção aos
olhos do seu público, se deixar falar o "eu cidadão" antes
do "eu jornalista". A possibilidade de análise da questão
público vs privado nas redes sociais é ampla. 

Nesta investigação o foco foi, exclusivamente, a pers -
petiva da exposição do jornalista perante o seu público e
a forma como as suas práticas de utilização das redes soci-
ais - ao nível dos posts que publicam, partilhas e likes que
realizam, pedidos de amizade/ seguidores que aceitam ou
realizam e até dos comentários que fazem - poderão con-
stituir ameaças à ética e ao Código Deontológico que rege
a profissão. Desta reflexão emergem duas questões funda-
mentais: até que ponto um jornalista é de facto, em algum
momento, um mero cidadão? Até que ponto a sua rede de
contactos online o consegue ver apenas como o cidadão,
com os mesmos direitos e liberdades de opinião, desligan-
do a sua atuação nas redes sociais da sua atividade profis-
sional? Limitará o jornalismo a liberdade individual dos
que o exercem? 

Em entrevista à JJ, em 2010, os jornalistas Dina Soares,
José Alberto Carvalho e António Granado expressavam
visões muito claras sobre esta questão. Para Dina Soares,
nem o público nem as fontes estabelecem a relação entre
pessoal e profissional e por isso não são de admitir quais-
quer restrições ao direito do jornalista, enquanto cidadão,
de emitir a sua opinião ou gozar da sua plena liberdade de
expressão. José Alberto Carvalho tem uma visão distinta:
"um jornalista nunca é um mero cidadão. (...) Um jorna -
lista não o é das nove da manhã às cinco da tarde e depois
passa a ser outra coisa qualquer". Para o jornalista, "um
cidadão não-jornalista pode dizer o que quiser online
(embora se sujeite às consequências legais), porque não
tem de manter boas relações com as fontes, procurar
informação idónea, de cruzar essa informação. Já um jor-
nalista não pode dar seguimento a boatos e rumores, deve
verificá-los, mesmo em artigos de opinião". Para José
Alberto Carvalho é claro e evidente que "há uma respon -
sabilidade social acrescida na profissão de jornalista. Os
jornalistas têm um contrato com o público e a internet não
é um espaço sem regras". Também para António Granado,
"um jornalista é-o 24 horas por dia, 365 dias por ano, e o
que faz na esfera pública afeta a sua credibilidade", sobre-
tudo porque "o público não distingue a pessoa do profis-
sional". Para ambos os profissionais, um blogue ou um
perfil numa rede social tendem a deixar de ser um espaço
pessoal a partir do momento em que o seu autor disponi-
biliza o que escreve para toda a gente ler e assina com o
seu nome profissional.

Entre alertas aos jornalistas sobre o conteúdo das suas
publicações ou comentários nas redes sociais e a bandeira
hasteada pelos profissionais de que a presença na Web 2.0,
de forma livre e sem restrições, é um direito seu enquan-
to cidadãos, torna-se claro o conflito permanente entre as
esferas pública e privada, pessoal e profissional.
Jornalistas como José Alberto Carvalho e António
Granado defendem que só é possível clarificar ambas as
áreas de intervenção - a pessoal e a profissional (por

analogia ao jornalista enquanto ator público e cidadão
com direito ao seu "eu privado") - através da deontologia.
Reconhece-se a vantagem para os meios de comunicação
em estar presente nas redes sociais, mas é também cada
vez mais claro que um dos principais fatores diferenci-
adores entre o jornalista profissional e o cidadão-repórter
é o compromisso que o primeiro tem com valores como a
veracidade, rigor, isenção e imparcialidade. Na essência, o
código ético e deontológico que enquadra a sua atividade.
A questão que permanece é se este se mantém atual nos
seus valores princípios, ou se os novos contextos do jor-
nalismo exigem renovados fundamentos éticos, adequa-
dos aos desafios atuais. Entre os jornalistas portugueses
esta parece ser a convicção dominante. 62% dos profis-
sionais no ativo inquiridos no âmbito desta investigação
admitem que "as redes sociais e a emergência dos media
sociais vão exigir que o Código Deontológico seja revisto e
repensado". 

* Cátia Mateus é jornalista, mestre em Ciências da Comunicação
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa e doutoranda em Ciências da Comunicação pela
mesma instituição, onde conduz atualmente investigação na área
da ética associada às redes sociais e às novas plataformas ao
serviço do jornalismo. As conclusões aqui apresentadas resultam
da investigação que sustenta a sua dissertação de mestrado, "A
utilização das redes sociais pelos jornalistas portugueses: novos
desafios éticos e deontológicos para a profissão".

1) Inquérito conduzido no âmbito da dissertação de mestrado "A

utilização das redes sociais pelos jornalistas portugueses: novos

desafios éticos e deontológicos para a profissão", concluída em

outubro de 2014 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica da

Professora Doutora Marisa Torres da Silva e coorientação da

Professora Doutora Cristina Ponte.

98% dos jornalistas afirmam que, num
contexto de excesso de informação como o
atual, a ética a que estão obrigados será o
principal selo de garantia para a
continuidade da profissão.

JJ
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Congresso sobre informação
na rádio na era digital em Estrasburgo

O jornalismo radiofónico 
entre o tradicional
e os desafios da Internet
A informação radiofónica está a passar por profundas mudanças
por via da sua migração para a Internet. Alteram-se rotinas,
conteúdos e perfis. Ou pelo menos, é isto que se espera que aconteça.
Em Estrasburgo, professores, investigadores e jornalistas discutiram
o jornalismo radiofónico na era digital. Dos vários estudos
apresentados salta à vista a ideia de que apesar da presença online,
o jornalismo e os jornalistas da rádio vivem ainda num estado híbrido
que combina as novas formas com práticas antigas.

Texto Luís Bonixe

ANÁLISE
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D
iscutir os desafios que se colocam aos jorna -
listas e ao jornalismo radiofónico na era dig-
ital foi o principal objetivo do colóquio pro-
movido pelo Group de Recherche et
d'Etudes sur la Radio (GRER) que se realizou

nos dias 20 e 21 de março em Estrasburgo e no qual par-
ticiparam profissionais, investigadores e professores de
rádio oriundos de França, Bélgica, Espanha, Chile,
Argentina, Chipre, Inglaterra, Indonésia e Portugal.

O evento decorreu em torno de dois grandes eixos
temáticos: práticas profissionais na informação radiofóni-
ca e conteúdos e usos - extensão dos territórios radiofóni-
cos e contou com a apresentação de cerca de 40 comuni-
cações.

A rádio, e em particular a informação radiofónica e a
sua relação com a Internet, desdobrou-se num conjunto
de outras temáticas como a rádio e os jovens, plataformas
móveis e jornalismo radiofónico, jornalismo e podcasting,
webrádios, rádios livres e comunitárias, participação, con-
vergência e novas rotinas e valores do jornalismo
radiofónico na era digital. 

Transversal a muitas comunicações apresentadas foi o
modo como os jornalistas da rádio se estão a reorganizar
e a integrar num novo contexto dominado pela digitaliza-
ção, convergência e multimedialidade. Nesse sentido,

foram apresentados dados de um inquérito realizado pelo
GRER a jornalistas de rádio em França, Bélgica, Canadá e
Madagáscar. 

O inquérito teve por objetivo perceber de que modo
estão os jornalistas a encarar a mudança das suas rotinas e
práticas profissionais como resultado da sua presença
online. Os dados apurados são reveladores de que, apesar
da capacidade de transformação que a Internet potencia,
na realidade os profissionais encontram vários constran -
gimentos que impedem essas transformações, pelo menos
de um modo rápido. O estudo mostra como questões rela-
cionadas com a própria formação profissional dos jorna -
listas da rádio, virada para o tratamento do som, ou as
reservas de credibilidade em relação ao uso das novas
plataformas, como é o caso das redes sociais, impedem
que os jornalistas da rádio adoptem novas práticas, por-
ventura mais condicentes com a presença online das emis-
soras radiofónicas.

Para o estudo foram inquiridos 41 jornalistas de rádios
públicas, privadas e comunitárias/associativas e os dados
revelam que a esmagadora maioria, 95%, utiliza ferramen-
tas digitais durante o período de trabalho na rádio. A
maior parte dos jornalistas inquiridos divide a sua ativi-
dade entre a rádio tradicional e o trabalho para o online.
Ou seja, para além do site, os jornalistas têm também de
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continuar a editar noticiários e a realizar reportagens
sonoras para a emissão hertziana. Por outro lado, a maio-
ria dos jornalistas inquiridos (67%) entende que escrever
para rádio e para a Internet é a mesma coisa. 

Entre as vantagens de estar presente na Internet
encontradas pelos jornalistas respondentes, sublinham-se
a rapidez, a autonomia e a qualidade do trabalho, mas é
curioso verificar que os jornalistas responderam que as
principais vantagens são, sobretudo, para as entidades
empregadoras e menos para os profissionais (gráfico 1). 

Por outro lado, os jornalistas da rádio entendem que a
principal desvantagem da relação entre rádio e Internet é
o facto de ser pedido aos jornalistas que possuam capaci-
dades e competências técnicas e tecnológicas que muitos
não possuem (gráfico 2). Em relação a este aspecto, apenas
44% dos inquiridos tem formação em jornalismo
radiofónico digital e essa formação foi feita durante o seu
percurso académico. 

A maioria dos inquiridos confessou utilizar Internet na
sua atividade diária enquanto jornalista de rádio, mas
fazem-no porque foram obrigados pelas exigências profis-
sionais. Uma questão frequentemente abordada quando
se fala na migração dos média para a Internet tem a ver
com a diminuição de profissionais nas redações. A avaliar
pelas respostas obtidas neste inquérito, os jornalistas das
rádios não vêem isso como um problema, pois mais de
metade considera que o número de profissionais nas orga-
nizações não sofreu alterações.

Apesar disso, os dados resultantes do estudo revelam
que as empresas radiofónicas continuam a aproveitar os
profissionais que já trabalhavam nas empresas e não estão
a optar por fazer novas contratações de jornalistas especi-
ficamente para o online. 

DIRETORES SATISFEITOS,
JORNALISTAS NEM POR ISSO
O inquérito estratifica os inquiridos por diretores, jorna -
listas e freelancers sendo possível verificar que, no que diz
respeito ao trabalho realizado no site são os diretores que

revelam um maior grau de satisfação. Inversamente, são
praticamente todos os jornalistas da redação que revelam
estar insatisfeitos com a presença online.

Para os jornalistas inquiridos, a rapidez de informação,
a autonomia dos jornalistas, a eficácia e a facilidade de
manuseamento são apontadas como as principais vanta-
gens para os jornalistas da rádio. Jornalistas e diretores de
rádio apontam a rapidez como a principal vantagem do

ANÁLISE Congresso sobre informação na rádio na era digi ta l

Questões relacionadas com a própria
formação profissional dos jornalistas da
rádio, virada para o tratamento do som,
ou as reservas de credibilidade em relação
ao uso das novas plataformas, como é o
caso das redes sociais, impedem
que os jornalistas da rádio adoptem
novas práticas

Os jornalistas da rádio estão-se a
reorganizar e a integrar num novo contexto
dominado pela digitalização, convergência
e multimedialidade

Gráfico 1

Gráfico 2
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online, enquanto que os freelancers revelam que é a
autonomia o principal atributo da digitalização. 

Por outro lado, os inquiridos consideram que a digita -
lização tem permitido a melhoria do trabalho jornalístico,
facilitando a realização de reportagens em direto e a intro-
dução de mais entrevistas nos noticiários da rádio.

Quanto às desvantagens, os jornalistas inquiridos con-
sideraram que o facto de lhes ser exigidas muitas com-
petências, incluindo técnicas, dificulta o seu trabalho. A
necessidade de combinar tecnologia - para a qual muitas
vezes não estão preparados - com o trabalho puramente
jornalístico é apontada como um dos principais proble-
mas. 

NOVA RÁDIO, VELHAS PRÁTICAS
Resultados que acabam por reforçar as conclusões de ou -
tras comunicações apresentadas durante o congresso. Um
desses estudos foi realizado por Josep Marti Marti
(Universidade Autónoma de Barcelona) e Sílvia Espinosa-
Mirabet (Universidade de Girona) e teve por objetivo con-
hecer as novas práticas jornalísticas no contexto da digita -
lização, tendo como estudo de caso as rádios na
Catalunha. Os autores partem de três pressupostos: a di -
gitalização da rádio está a provocar a reestruturação
empresarial, a queda de investimento publicitário na
rádio e a alteração de conteúdos e rotinas produtivas. 

Os autores questionaram 400 profissionais, incluindo
jornalistas, da rádio na Catalunha que consideraram que
a digitalização da informação radiofónica permite encon-
trar novos modos de contar as notícias. No entanto,
segundo os autores do estudo, não há ainda grandes alte -
rações no processo de construção da informação.

Ou seja, de acordo com este estudo, as tradicionais
fontes de informação continuam a ser aquelas às quais os
jornalistas recorrem, embora admitam no questionário
que há uma tendência para uma maior utilização de
fontes documentais na rádio. Por outro lado, os jornalistas
questionados no âmbito deste estudo realçaram o facto de
não considerarem as redes sociais como fontes fiáveis para

serem incluídas na produção noticiosa da rádio. O estudo
revelou ainda que os jornalistas continuam a utilizar a sua
agenda de contactos o que se traduz na utilização das
fontes tradicionais, evitando assim novas fontes de infor-
mação.

A principal conclusão, apontam os autores, está rela-
cionada com o facto de os jornalistas da rádio questiona-
dos manterem, no essencial, as mesmas rotinas profission-
ais que possuíam antes do digital. Ou seja, concluem os
autores: a digitalização não provocou grandes mudanças
estruturais na produção noticiosa.

Ou seja, apesar da entrada da rádio na era digital, isso
não implica, à partida, mudanças profundas nas estru-
turas das empresas e redações. Um outro estudo, apresen-
tado por Fátima Ramos del Cano da Universitat Jaume I
de Castellón, Espanha, sublinha esse facto.

A autora fez um estudo comparativo entre a presença
das rádios generalistas espanhola e francesa na Internet
partindo do pressuposto de que a entrada da rádio na
Internet modificou modos de produção e gestão dos con-
teúdos e permitiu outras formas de apropriação da men-
sagem por parte das audiências. Por outro lado, refere
Fátima del Cano, será com uma rádio pensada para a
Internet que implica que as páginas Web das rádios serão
vistas como um meio para difundir conteúdos jornalísti-
cos e não apenas como uma mostra dos conteúdos
hertzianos ou um complemento da transmissão em direto
da rádio, que poderemos falar numa verdadeira "ciber-
rádio". 

Com base nesse pressuposto, a autora analisou os sites
de rádios generalistas espanholas e francesas com o obje-
tivo de identificar as ferramentas online que estão a ser
usadas para incrementar a personalização, interactividade
e valor acrescido aos conteúdos. Foram analisados os sites
das seguintes rádios: Onda Cero, Cadena SER y COPE,
privadas e a pública Radio Nacional de España. Do lado
francês, o estudo analisou as rádios privadas, RTL, Europe
1, e duas públicas, France Inter y France Bleu. 

O estudo conclui que as rádios espanholas têm uma

As rádios espanholas têm uma aposta nos
seus sites mais virada para os conteúdos,
enquanto que no caso francês, os sites
das rádios fazem uma utilização sobretudo
de ferramentas online, como sejam o vídeo
ou uma linguagem hipermediática, como
complemento dos conteúdos sonoros

Entre as vantagens de estar presente
na Internet sublinham-se a rapidez, a
autonomia e a qualidade do trabalho,
mas é curioso verificar que os jornalistas
responderam que as principais vantagens
são, sobretudo, para as entidades
empregadoras e menos para
os profissionais 
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aposta nos seus sites mais virada para os conteúdos,
enquanto que no caso francês, os sites das rádios fazem
uma utilização sobretudo de ferramentas online, como
sejam o vídeo ou uma linguagem hipermediática, como
complemento dos conteúdos sonoros. A autora regista
ainda que, apesar de falarmos em sites de rádios, não
foram encontrados espaços que promovam a interligação
de sons gerados pelos utilizadores.

Já Katy McDonald e Guy Starkey, da Universidade de
Sunderland, apresentaram a comunicação intitulada
"Changing practices in the production of radio news jour-
nalism: a case study of the UK" na qual referem que as
rádios locais se estão a afastar das suas comunidades de
origem por via da entrada de grandes grupos económicos
que passaram a centralizar a informação. Para os autores,
o local deve ser a prioridade destas emissoras e a tecnolo-
gia pode ajudar a reforçar esse objetivo. Partindo do pres-
suposto de que a informação local potencia o sentimento
de partilha e de pertença de uma comunidade, os autores
defendem que os jornalistas devem estar no terreno local
ouvindo a população e os agentes locais e desta forma uti-
lizarem a tecnologia, como redes móveis, wi-fi, etc para
tornar essa informação mais rápida.

PARTICIPAÇÃO E RÁDIOS COMUNITÁRIAS
Um dos temas mais abordados no colóquio foi o das rádios
comunitárias: o que são, qual o seu papel social e como os
seus objetivos podem ser potenciados pela Internet. 

Com comunicações apresentadas de países como
França, Indonésia, Colômbia ou Espanha emergiu a diver-
sidade de conceitos e enquadramento legal sobre este tipo
de rádios que, por exemplo, não existem em Portugal no
espaço hertziano. O que mais se aproxima do conceito de
rádio comunitária é o que a lei portuguesa define como
rádio local. 

A diversidade de entendimento sobre o que é uma
rádio comunitária e como deve ser definida à escala glo bal
pode ser verificada por aquilo que se passa na Colômbia
onde, segundo Erica Guevara, as rádios comunitárias têm

uma implantação local, emitem normalmente 24 horas
por dia (embora nem todas), têm publicidade e infor-
mação. A sua principal função consiste em contribuir para
a partilha de objetivos e informações da própria comu-
nidade e, concluiu a autora, são um bom instrumento
para a coesão local.

Por outro lado, em França, o conceito para rádio comu-
nitária é o de rádios associativas e muitas delas têm jorna -
listas profissionais, cenário muito diferente do verificado
na Indonésia. Iman Abdurrahman explicou que as rádios
comunitárias atravessam tempos muito difíceis, pois
muitas delas não têm autorização para emitir. Estão, por
isso, ilegais e os motivos apontados pelas autoridades são
vários. Um deles é que as ondas das rádios poderiam
interferir com o tráfego aéreo! Na Indonésia, uma das pre-
ocupações das rádios comunitários é a luta contra a cor-
rupção, tema que ocupa espaço em muitas emissoras do
género.

A participação das audiências nos conteúdos informa-
tivos disponibilizados nos sites das rádios foi um tema
transversal a muitas comunicações, incluindo o estudo de
Luís Bonixe sobre a utilização de ferramentas que per-
mitem a participação dos utilizadores nos sites e Facebook
das rádios TSF, RR e Antena 1 desde 2009. Foi analisada
essa utilização em cinco momentos informativos:
Legislativas de 2009, visita de Bento XVI em 2010, eleições
presidenciais em 2011, Europeu de futebol em 2012 e
eleições autárquicas em 2013. O estudo concluiu que as
principais rádios portuguesas de informação têm políticas
muito diferentes em relação à participação das audiências.
A TSF é a rádio que mais apostou na utilização destas fer-
ramentas no Facebook e no site e foi também a que rece-
beu mais comentários dos utilizadores. Por outro lado,
verificou-se que a rádio de serviço público em Portugal foi
a que menos potenciou a participação dos utilizadores e a
Renascença, apesar de disponibilizar ferramentas de par-
ticipação no site (raramente utiliza o Facebook para con-
teúdos jornalísticos) não recebe muitos comentários dos
utilizadores.

ANÁLISE Congresso sobre informação na rádio na era digi ta l

A TSF é a rádio que mais apostou na
utilização destas ferramentas no Facebook
e no site e foi também a que recebeu mais
comentários dos utilizadores; a rádio de
serviço público foi a que menos potenciou
a participação dos utilizadores e a
Renascença, apesar de disponibilizar
ferramentas de participação no site não
recebe muitos comentários dos
utilizadores.

24|Jul/Dez 2014|JJ

JJ

20_RADIO.qxd_20_RADIO.qxd  19/11/14  11:46  Page 24



25_Layout 1  19/11/14  11:48  Page 1



26|Jul/Dez 2014|JJ

Fernando Giestas à JJ

“Tinha o Tribunal
Europeu como
farol e decidi 
navegar até ele”
Em 2002, tinha 24 anos e trabalhava como jornalista no Jornal do
Centro. Denunciou irregularidades na distribuição de mobiliário pelo
Tribunal de S. Pedro do Sul quando detectou que havia uma clara
assimetria na quantidade de móveis atribuídos à misericórdia local,
comparando com outras associações.

Texto Sofia Lemos Marques

ENTREVISTA
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A
notícia, que fez manchete no periódico a 13 de
Setembro de 2002, levou a que Fernando
Giestas e a directora do jornal, que assinou o
editorial dessa edição, fossem condenados
pelo Tribunal de S. Pedro do Sul a pagar mi -

lhares de euros pelo crime de difamação. A sentença foi
confirmada pelo Tribunal da Relação de Coimbra. 

Após recurso, e doze anos depois, o Tribunal Europeu
dos Direitos Humanos (TEDH) decidiu a favor de ambos
os profissionais, condenando o Estado português a repor
os montantes entretanto pagos, bem como todos os gastos
com os advogados durante o processo. Na decisão proferi-
da a 3 de Abril de 2014, o TEDH considerou, por unanim-
idade, que o Estado português violou o artigo 10º da
Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais: o direito à liberdade de
expressão. 

JJ - Qual foi o ponto de partida no processo de investigação?

FG - Eu vivia em S. Pedro do Sul e mantinha relações ati-
vas com fontes. Houve uma chamada de atenção de asso-
ciações que estavam indignadas e fomos perceber como é
que este processo, de distribuição de bens, se faz. É uma
das funções do jornalismo: perceber e mostrar como as
coisas se fazem. Demos uma importância incrível a isto, e
era um assunto que se calhar poderia ter sido tratado pela

rama. Mas nós achámos que não, que era necessária uma
explicação mais profunda.
JJ - Mas havia nesses dados um desfasamento relativamen-

te ao mobiliário que efetivamente tinha sido entregue?

FG - Não, havia apenas uma desproporção, que as associ-
ações notaram. Por exemplo, a Misericórdia de S. Pedro do
Sul recebeu 40 móveis e as associações x ou y receberam
cinco. E quando vais falar com o provedor da Misericórdia
e ele diz que nem sequer precisa dos móveis e que estão
arrumados numa arrecadação, mais questões se levan-
tam…
JJ - Qual foi o passo seguinte na investigação?

FG - Fomos somando A + B e havia muito nevoeiro no
meio de tudo; decidimos então ir ao terreno. Na altura tí -
nhamos muito esta vontade, de ir aos sítios. Para evitar
cruzamento de informação entre a Misericórdia e o
Tribunal, fui falar com o SJ do Tribunal e o José Guilherme
Lorena (jornalista que assinou uma breve dentro da
minha notícia) foi falar com a Misericórdia. Não que -
ríamos que moldassem o discurso. 
JJ - E o que responderam o Secretário Judicial e o provedor

da Misericórdia?

FG - É um questão à qual eu não consigo responder e eles
próprios também não deixaram claro isso, receberam
"porque sim". Provavelmente as associações não se tinham
mexido a tempo e havia que despachar aquilo. O proble-

26_ENTREVISTA GIESTAS_26_ENTREVISTA GIESTAS.qxd  19/11/14  11:48  Page 27



28|Jul/Dez 2014|JJ

ma é que são coisas públicas, com processos descritos na
lei - apesar de a lei também ser susceptível de crítica
porque deixa o tal Secretário Judicial (SJ) na posição dúbia
de tomar decisões que podem ser contestadas. Tendo uma
posição de relevo, o SJ é quase o gestor do Tribunal e, por
isso, o seu trabalho tem que ser questionado. E o mesmo
digo para o trabalho do jornalista, tem que ser escrutina-
do e dar satisfações.
JJ - Achaste que o caso ia tomar as proporções que tomou?

FG - Nunca pensei que estava a afrontar duas grandes
instituições de S. Pedro do Sul. Para mim eram  institui -
ções de grande respeito, que eu prezo, e nunca pensei que
se pudessem virar contra mim.
JJ - Mas tinhas noção que estavas a desvendar assuntos de

interesse público e que, por isso, estavas a prestar um ser-

viço à sociedade?

FG - Não, tinha a noção que era jornalismo. Alguém nos
diz qualquer coisa ou nós tomamos consciência que há
um assunto a tratar, vamos aos sítios, fazemos as pergun-
tas que temos a fazer e publicamos sem medos. Isso para
mim era o jornalismo. O próprio tribunal de S. Pedro do
Sul diz que nós fizemos tudo o que tínhamos a fazer, ve -
rificámos tudo. E depois, somos condenados por isso.
JJ - Alguém da tua equipa do jornal te aconselhou a não

publicar?

FG - Não. O Jornal do Centro estava numa fase muito
destemida. A direcção era também a administração e está-
vamos ali para fazer o trabalho bem e não para fazer
cedências. Tinha grande confiança na equipa, estávamos
em sintonia acerca do que é o jornalismo. Nunca senti no
jornal nenhum tipo de tentativa de nos "acalmar" por
causa de outros interesses.
JJ - Até foi a directora que escreveu o editorial que acompa -

nhou o teu artigo.

Sim, a Isabel Bordalo era uma directora completamente
do nosso lado. Estávamos a assumir uma prática que pelo
menos no jornalismo regional de Viseu já não se via há
algum tempo. Nós aparecemos como um jornal que ques-
tionava, fazia perguntas. E também estávamos sob o olhar
atento dos leitores, o nosso trabalho não era imune e não
estava acima de tudo e de todos. É bom que se saiba isso,
porque pode parecer que por na altura eu ter 24 anos era
destemido, desmiolado e queria desafiar alguém - não se
tratava disso.
JJ - Publicarias essa notícia hoje?

FG - Sim, claro, porque é um direito e um dever inclusive.
Publicar as notícias é mais do que um direito, não vejo as
coisas de outra maneira.
JJ - Como foi o processo judicial, o tempo passado nos tri-

bunais, a espera da decisão?

FG - Só soubemos da condenação um ano depois da notí-
cia ter sido publicada. Foi um processo muito moroso, às
vezes os julgamentos eram adiados no próprio dia. E
houve dois julgamentos de primeira instância. Na
primeira vez que foi à Relação de Coimbra, detectaram
um erro processual e mandaram tudo para trás; tivemos
que repetir o julgamento todo, do princípio ao fim, com
uma nova juíza. Fomos de novo à Relação, que nos conde-
nou.
JJ - E o vosso advogado, foi sempre o mesmo [Francisco

Teixeira da Mota]?

FG - Não. Até à condenação, ao final do segundo julga-
mento, o Jornal do Centro sempre nos acompanhou
pagando os advogados. Mas nesse momento decidiram
que não nos iam acompanhar mais.

Nós (eu e a Isabel) achámos que aquela decisão não
fazia sentido porque nós também fizemos o Jornal,
éramos o Jornal. Continuámos, por isso, a querer ir para a
frente com o processo. Lembrei-me que o Teixeira da Mota
tem sido o patrono da liberdade de expressão em Portugal
e então tive a postura jornalística do "quem não deve não
teme". Mandei o processo e ele rapidamente manifestou
interesse. Assentámos um valor que podíamos pagar e,
não havendo instância superior à qual pudéssemos recor-
rer em Portugal, decidimos seguir para o TEDH. Ele não
nos garantiu que íamos ganhar, mas deu-nos esperanças
muito sólidas. A Isabel e eu não esperávamos uma decisão
negativa, no meu íntimo sabia que iam decidir a nosso
favor.
JJ - Mas não tinhas essa sensação já durante o julgamento

em Portugal?

FG - Sim, mas a minha postura modificou-se ao longo dos
dois julgamentos. No primeiro, falei, defendi-me e acre -
ditava numa decisão favorável. No segundo, por estraté-
gia da advogada, não falei. Havia uma sensação de que
tudo o que eu dissesse podia virar-se contra mim. Até pelo
enquadramento do próprio Tribunal em que, quando
entras como réu, tens um banco de madeira muito grande
e desconfortável, com duas grandes secretárias de cada
lado, com os advogados a um nível mais elevado e o juiz

ENTREVISTA Fernando Giestas

O Tribunal Europeu de Direitos do Homem
(TEDH) considerou que o Estado
português violou o artigo 10º da
Convenção Europeia dos Direitos do
Homem e das Liberdades Fundamentais: o
direito à liberdade de expressão.
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no nível mais alto. Estamos, fisicamente, rebaixados. E por
mais inocente que sejas há coisas que amedrontam. Muito
sinceramente, a minha esperança era já o TEDH. 
JJ - Então nessa segunda fase, no segundo julgamento, já

tinhas desistido?

FG - No primeiro tive uma postura defensiva, para provar
a minha inocência. Lá está, para provar a minha inocên-
cia, quando à partida toda a gente é inocente. É muito cus-
toso falar com pessoas que não acreditam em ti e querem
que digas coisas para te contradizeres.

No segundo julgamento foi um alívio tremendo
porque já pensava: "Para quê? Eu não vou convencê-los".
Havia qualquer coisa que me dizia que já estava decidido
e foi então que pensei noutro caminho. Tinha o TEDH
como farol lá ao fundo e decidi que ia navegar até a ele.
JJ - Desistir nunca foi uma opção?

FG - Não, foi uma espera. Foi custoso, foi ter paciência,
estava a ver nitidamente as coisas a encaminharem-se
num sentido e pensava: "Por favor, abram os olhos, não é
possível".
JJ - Foi frustrante, acima de tudo?

Foi, acho que isto poderia ter sido poupado, toda a gente
ganharia com isso. Nem o Tribunal de S. Pedro do Sul nem
a Misericórdia quiseram direito de resposta, o que é muito
estranho. É verdade que os direitos de resposta nunca
têm a mesma projecção, mas a verdade é que partiram
logo para a justiça. Para eles era claro que era uma questão
de justiça e tornaram um caso que poderia ser banal-
mente rebatido num caso judicial.
JJ - Porque é que achas que não quiseram o direito de res-

posta?

FG - Porque isso seria dar visibilidade a um assunto que
desta forma ficou circunscrito aos tribunais e assim não
foram julgados pela opinião pública. Isso fez-me sentir
muito sozinho, nunca houve um interesse mediático.
Ninguém sabia o que se estava a passar ali dentro.
Estivemos muito tempo em S. Pedro do Sul e aquilo
mexeu com pessoas importantes do meio. 
JJ - E nunca saiu nada nos jornais?

FG - Nada. E, de certa forma, fui posto em causa pela
sociedade de S. Pedro do Sul. As pessoas viam-me a ser
julgado, souberam que fui condenado e não sabiam o que
se estava a passar lá dentro. Havia um desequilíbrio.
Agora saíram notícias no Gazeta da Beira, no Notícias de
Vouzela. Chega a um ponto em que quase quero andar

Hoje no Teatro,
mas “para sempre
jornalista”

Apesar de se ter retirado do jornalismo em 2006,

Fernando Giestas diz-se "jornalista para sempre".

Agora, no teatro, concilia as duas vocações através

de uma postura de questionamento, de um "olhar

infantil" sobre o mundo.

O teatro só entrou na sua vida quando foi estudar

para Viseu. No entanto, confessa ter tido sempre um

fascínio pelo palco: "talvez por ser muito reservado, o

teatro surgiu como algo para me pôr em causa".

Começou a ter aulas enquanto estudava jornalismo e

pouco a pouco o teatro foi ganhando uma dimensão

"avassaladora".

Enquanto dramaturgo fundou a Companhia

Magnólia Teatro/Amarelo Silvestre, que funciona

também em regime de residências artísticas, em

Canas de Senhorim. Uma companhia pequena, mas

já com visibilidade internacional, tendo apresentado

trabalho no Brasil e em Espanha. O próximo projeto

estreia no Teatro Nacional de S. João em 2015.

"Quando entras como réu, tens um banco
de madeira muito grande e desconfortável,
com duas grandes secretárias de cada
lado, com os advogados a um nível mais
elevado e o juiz no nível mais alto.
Estamos, fisicamente, rebaixados."
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com uma t-shirt com a decisão do tribunal europeu.
JJ - Quanto dinheiro vais receber, com esta decisão do

TEDH?

FG - Esse dinheiro é relativo aos custos que tivemos
durante o processo, não pedimos compensação. Durante
o primeiro julgamento estava desempregado, foi muito
custoso financeiramente. Agora espero que o Estado
cumpra o prazo de pagamento, acho que é de três meses.
JJ - Durante este processo todo, tiveste algum contacto e

apoio do Sindicato?

Quanto ao Sindicato, reconheço o apoio dado pela pre-
sença de Alfredo Maia em todos os julgamentos. Sei que
não houve mais envolvimento porque o trabalho do
Sindicato termina na relação laboral entre o jornalista e o
jornal. 

Mas não houve uma tomada de posição pública, não
houve espírito corporativo no sentido positivo. Quando
está em causa um colega, os jornalistas não devem ser
arrebanhados, mas…
JJ - Este caso não se tratava de um assunto particular do teu

trabalho, mas sim de uma questão mais lata que é a liberda-

de de imprensa.

FG - Sim, e o que senti mais falta foi do corporativismo,
por parte dos colegas jornalistas; ninguém quis saber. Não
houve ninguém a cobrir o julgamento, por exemplo, e não
foi por falta de alertas da minha parte. Senti-me desam-
parado. Eu sou juiz em causa própria, estava a ser julga-
do, mas de facto…
JJ - E achas que isso se relaciona com o estado do jornalis-

mo actual, com uma notória escassez de jornalistas dedica-

dos à investigação?

FG - Acho que há varias questões. Por um lado, um jorna -
lismo de secretária; e, por outro, um jornalismo de empre-
sa, ou seja, há uma concorrência entre jornalistas e por-
tanto não vais dar importância a um colega da concorrên-
cia.
JJ - Nem agora, não houve ninguém a contactar-te?

FG - Houve uma jornalista do Público, só. Sei que houve
alguns jornalistas a contactar o [advogado] Teixeira da
Mota, e agradeço que o tenham feito, mas acho que
muitos jornalistas no seu quotidiano nem lidam com essa
questão e por isso não têm noção. Ser jornalista num meio
pequeno é muito mais difícil do que ser jornalista num
órgão nacional. Porque tu escreves uma notícia sobre o
presidente da câmara e no outro dia vais ao supermerca-

do e ele está lá. Não é como estar em Lisboa, escrever
sobre o António Costa, e ter a possibilidade ínfima de te
cruzares com ele. Nos meios pequenos há o perigo para
condicionares a tua escrita em função dessas dificuldades. 
JJ - Com que outras dificuldades te deparaste no jornalismo?

FG - Por vezes também havia o perigo de começar a ficar
amigo das fontes. Com os sindicalistas, por exemplo, é
fácil tornarmo-nos amigos, porque nos identificamos com
as causas deles. E muitas vezes deparava-me com uma
situação difícil de ter que passar a matéria para outro cole-
ga.
JJ - Achas que é inevitável essa situação, de não ser possí-

vel alcançar o distanciamento necessário?

FG - Possível é, mas depois pões em causa a relação com
essa pessoa. Ou então limitas a tua escrita. E quando se
começa a limar, as pessoas percebem que vais ceder e
pressionam-te - é o fim.
JJ - Depois de saberes das condenações, perdeste o empre-

go no Jornal do Centro?

FG - Não. Saí do Jornal em 2006, quando a minha equipa
já não estava lá e recebi uma proposta de emprego para
fazer assessoria de imprensa na Câmara Municipal de
Cinfães.
JJ - A mudança do ambiente de trabalho no jornal motivou a

tua saída?

FG - O jornal foi sofrendo muitas alterações. Em 2002
começámos em grande: havia muitos meios, a redacção
era inacreditavelmente boa. Entrámos a matar, com notí-
cias, não só o normal dos jornais regionais. Depois houve
uma linha descendente em termos financeiros: ordenados
em atraso, mudança de administração e compra do jornal
pelo grupo Sojormedia. Foi-se descaracterizando e decidi
sair. A zeros, não sabia para onde ia.
JJ - Que importância têm para ti os órgãos de comunicação

regionais?

FG - Para mim são até se calhar os mais importantes, são
os watchdogs. Por exemplo, aqui em Espinho, não há ne -
nhuma delegação de um jornal nacional, só regionais. E
são esses que numa primeira fase estão mais próximos,
podendo mais rapidamente dar a notícia e chegar às pes-
soas para serem vendidos. 
JJ - Quando saíste do Jornal do Centro, sabias que não que-

rias ser jornalista?

FG - Não, isso eu queria. Mas no jornal as coisas estavam
a ir numa direcção que não me agradava. E quanto ao jor-

ENTREVISTA Fernando Giestas

30|Jul/Dez 2014|JJ

"Ser jornalista num meio pequeno é muito
mais difícil do que ser jornalista num órgão
nacional. Porque tu escreves uma notícia
sobre o presidente da câmara e no outro
dia vais ao supermercado e ele está lá."
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nalismo em geral, surpreende-me que os jornalistas não
possam fazer perguntas em cada vez mais conferências.
Sempre cresci com a noção de que o jornalista tem que
fazer perguntas, se não as pudesse fazer estaria a ser "pé
de microfone".
JJ - Foi este processo que te levou a deixar o jornalismo?

FG - Não, foi a vida. Queria muito ser jornalista e por
isso digo que sou "para sempre jornalista". É uma afir-
mação provocatória, porque para seres jornalista pre-
cisas da carteira profissional, e eu deixei de a ter em 2006
quando fui para a Câmara Municipal de Cinfães. E
porque acho que toda a minha maneira de estar na vida
(e agora no teatro) é moldada por este "olhar infantil"
sobre o mundo, por fazer perguntas, que é a essência do
jornalismo.
JJ - O que retiraste dessa experiência do outro lado do jor-

nalismo, na assessoria?

FG - Foi interessante estar do outro lado e perceber como
as coisas funcionavam. Por exemplo, o que eu mandava
para as redacções era publicado na íntegra sem mudarem
nada e muitas vezes assinavam. Não sei se era por ser eu
e já conhecerem o meu trabalho, mas confiavam cega-
mente em mim, podia dizer as maiores barbaridades.
JJ - E esta postura dos jornalistas relativamente aos comuni-

cados de imprensa - foi uma espécie de confirmação de que

não voltarias ao jornalismo?

FG - Não necessariamente, não voltei porque não tive
uma oportunidade real e clara.
JJ - Mas procuraste essa oportunidade?

FG - Não. Queria tentar ser jornalista freelancer mas foi
difícil. Entretanto apareceu esta possibilidade na Câmara
de Cinfães, mas passado algum tempo percebi que aque-
le "modo funcionário de viver" não era para mim. O
mesmo acontece no jornalismo: quando te começas a sen-
tir funcionário deixa de funcionar. Tinha a utopia de que
o jornalismo podia mudar o mundo e eu sentia-me capaz
de o fazer.
JJ - E agora achas que não?

FG - Não, continuo a achar que o meu trabalho individual
somado a outros trabalhos individuais pode mudar o
mundo, mas eu sozinho não. A tua postura, a tua dinâmi-
ca perante as coisas, o teu modo de viver tem influência
no que te rodeia. Esta coisa de nos quererem adormecer e
convencer de que nada vai mudar? Vai mudar sim, se fi -
zeres por isso.

Outros casos
O Estado português foi condenado 13 vezes por violação 

do direito à liberdade de expressão. Quatro casos que

foram notícia: 

Vicente Jorge Silva

- Editorial publicado em 10 de Junho de 1993 no Público

sobre candidatura de Silva Resende à CM de Lisboa

- Acusado de crime de difamação pelo Tribunal da

Relação de Lisboa

- TEDH decide a seu favor a 28 de Setembro de 2000

Eduardo Dâmaso

- Notícia publicada em 5 de Novembro de 1998 no

Público sobre retirada da acusação pelo Ministério

Público contra a empresa XPZ e Nuno Delerue, ex-

deputado do PSD acusado de crimes fiscais

- Acusado de crime por violação do segredo de justiça

pelo Tribunal da Relação de Guimarães

- TEDH decide a seu favor a 24 de Abril de 2008

António José Laranjeira Marques da Silva

- Artigo publicado em 2000 no Notícias de Leiria, sobre

arquivamento pelo Ministério Público de um caso de

suspeita de abusos sexuais por um médico, também

presidente da Assembleia Municipal de Leiria

- Acusado de crime de violação de segredo de justiça e

de dois crimes de difamação agravada pelo Tribunal da

Relação de Coimbra

- TEDH decide a seu favor a 19 de Janeiro de 2010

Joaquim Letria

- Crónica publicada em Setembro de 2001 no 24Horas

em que acusa o ex-presidente da Câmara de Castelo de

Paiva de ter mentido na comissão de inquérito sobre

caso da queda da ponte de Entre-os-Rios

- Acusado de crime de difamação pelo Tribunal de

Castelo de Paiva

- TEDH decide a seu favor a 12 de Abril de 2011

JJ
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“A crise do modelo d
levou a uma crise da
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Aos 60 anos, Fernão Lara
Mesquita é o herdeiro mais ativo
de uma família de empresários de
comunicação que fez história no
Brasil. Mas, hoje, faz parte apenas
do Conselho de Administração do
Grupo Estado. Em 2003, os
Mesquitas, como são conhecidos,
se afastaram do poder e
entregaram a condução da
empresa a executivos, recrutados
com a missão de reerguer as
finanças de um dos mais
influentes grupos de mídia
brasileiro. Quando deixou a
redação, Fernão era diretor do
"Jornal da Tarde" e diretor de
opinião de "O Estado de S.Paulo". 

Fernão Lara
Mesquita,
primeiro à
esquerda,
na redacção

Texto Maria da Paz Treffaut

de negócio 
da própria profissão”
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A
saga da família Mesquita começou em fins do
século XIX com o "O Estado de S.Paulo", o
mais antigo jornal da cidade. Tido como um
jornal liberal, representante da elite paulista e
defensor dos direitos democráticos, o Estadão,

como viria a ser apelidado, teve importante papel no com-
bate à ditadura de Getúlio Vargas e, mais tarde, ao regime
militar dos anos 1964-1985. Num primeiro momento
favorável ao golpe de 1964, o jornal mudou de posição nos
anos seguintes da ditadura, quando se estabeleceu a tortu-
ra e o cerceamento total de liberdades. Nesse período, o
"Estadão" resistiu à censura prévia substituindo os textos
censurados por poemas de Camões, enquanto o "Jornal da
Tarde" os substituía por receitas culinárias.  

Parte dessa história foi acompanhada por Fernão
Mesquita, que cresceu na redação. Pouco depois de se afas-
tar do dia a dia do jornal, onde às vezes escreve, ele criou o
blog "Vespeiro". Inquieto, continua a desenvolver novos
produtos que, quem sabe, virão a se juntar ao Grupo
Estado - conglomerado que, além do "Estadão" (o "Jornal da
Tarde" fechou no ano passado), inclui rádio, agência de jor-
nalismo, gráfica e um portal de notícias em tempo real.

Você passou a vida na redação e, em 2003, se afastou. Como

foi esse processo?

Muito difícil. De tudo o que conheço, acho que redação é a
coisa mais viciante que existe. É um lugar dinâmico, onde
você muda de assunto o tempo todo. Foi muito difícil
baixar a velocidade.
Você conseguiu?

Mais ou menos. Acho que a gente nunca perde essa sede de
correr atrás do mundo. Mas, hoje, você pode fazer isso com
a internet até melhor do que podia fazer na redação, no
meu tempo. Com a diferença de que não tem a pressão do
deadline. 
Foi por isso que você escolheu fazer um blog?

Eu decidi fazer um blog pra dar os meus pitacos.
Provavelmente, eu escrevo mais para jornalistas do que
para o público em geral. Acho que o jornalismo está numa
crise que não é só do modelo de negócio. A crise do mode-
lo de negócio levou a uma crise da própria profissão. E tam-
bém não acho que a internet é o fator decisivo da crise que
estamos vivendo. No meio desse turbilhão, as empresas
jornalísticas, em todo o mundo, passaram a ser muito mais
dominadas pelo lado da governança. 
No sentido em que se tornaram mais corporativas do que ges-

toras de atividade intelectual? 

Sim. Veja: o Grupo Estado sempre foi radicalmente o con-
trário disso. Toda a empresa dava apoio à operação jornalís-
tica. Era isso que determinava a empresa, o que ela era ou
viria a ser. Quando começa a crise do negócio, o pessoal da
administração cresce, e a lógica corporativa prevalece sobre
a lógica jornalística. Pra mim, na essência, a crise da
imprensa tá nisso. O jornal é um produto que todos os dias
você tem que fazer do zero até o final. Por isso, o jornal é
sempre ruim.
Por que é feito com pressa?

É sempre inacabado. É uma maquininha de moer carne
sempre sobre a pressão do deadline. Então, se você já não
tinha gordura nas redações nos bons tempos, de maneira a
deixar um grupo de lado pra pensar os grandes assuntos,
imagina agora. Hoje, o pessoal da área jornalística passa,
sob pressão da área administrativa, a correr atrás de
números parecidos com a internet e vai fazendo concessões
pra isso. E se esquece da ordem das coisas no jornalismo,
que surge para desempenhar um papel institucional nas
democracias, para fazer uma intermediação entre o repre-
sentante e representado. As pessoas começaram a ler jornal
porque ele fornecia informações econômicas, da política, da
cultura, da cidade. Aí ele foi uma ponta entre quem quer
vender e quem quer comprar, entre quem quer aprender e
quem quer ensinar. Depois, atrelado à essa função institu-
cional surgiu um business. 
Muita gente atribui a crise ao fato das verbas da imprensa não

terem migrado pra internet. Que solução você vê para isso?

Por que o internauta é diferente do leitor de jornal ou do teles-

pectador, que é passivo.

A internet não é uma mídia passiva, que exige atuação, ao
contrário da televisão, como você destacou.  O Google
começou como uma ferramenta de busca por palavras, e
acabou como um vendedor de anúncios, que atrela a sua
publicidade a esse conjunto de palavras. Acho que no
futuro isso vai virar uma espécie de commodity: todo o
mundo vai ter essa ferramenta mais ou menos desenvolvi-
da e o Google vai acabar tendo que dividir um pouco. Não
acho que a publicidade não migrou pra net. Migrou, mas lá
você tem um trilhão de players e na imprensa tinha meia
dúzia, então, isso é pulverizado de outra maneira. Acho
que produtos de informação na net tem a vocação pra
outro tipo de negócio. Não vamos falar muito nisso, que
tenho um projeto. 
Um projeto pra tablet?

Não só. É um produto que não é só de informação. O erro
dos jornais é ter abandonado a função que os tornava rele-

ENTREVISTA Fernão Lara Mesquita

"Quando começa a crise do negócio, o
pessoal da administração cresce, e a
lógica corporativa prevalece sobre a lógica
jornalística. Pra mim, na essência, a crise
da imprensa tá nisso"
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vantes e indispensáveis, que é fazer essa intermediação
institucional, e de funcionar como quarto poder. As demo -
cracias não podem funcionar sem alguma coisa que se
pareça com o jornalismo profissional. 
Que é a fiscalização do poder.

É. Os jornais também captavam os pleitos difusos da
sociedade e davam um acabamento pra eles. Jornais são
parteiros de reformas. Não há exemplo histórico de refor-
mas que vieram de dentro do establishment, daqueles que
estão se beneficiando de alguma falha do sistema. Essas
reformas são impostas de fora com a intermediação essen-
cial da imprensa. 
Nada impede que essa função continue a ser feita na internet,

não?

Claro que não. E com muito mais força do que no passado.
A rede atinge muito mais gente e pode ir muito mais para
dentro do governo do que um simples editorial, no passa-
do. 
Você acha que o papel vai acabar?

Acho que será reservado para coisas que precisam essen-
cialmente de papel.
Esse tipo de operação talvez não precise mais...

Talvez não. E essa nova ferramenta assegura a con-
tinuidade das funções do jornal e, de forma mais incisiva,
para um público muito maior. Nesse caso, o meio é a men-
sagem. Com uma ferramenta que leva para a articulação
em rede, você vai cair num processo plebiscitário. O que é
bom e rápido, você pode conferir na hora.  
O sociólogo espanhol Manuel Castells diz que a internet é um

espaço livre, na qual o controle é muito mais difícil. O que

você acha disso?

Não sei se isso é verdade. A humanidade é a humanidade
e não mudou nada com a internet. Apenas você consegue
maior comunicação entre todos os membros dessa rede, e
mais rapidamente. Mas quem emite os imputs e quem os
recebe - eles podem ser maléficos ou benéficos - são as mes-
mas pessoas de sempre. Você está num momento em que o
domínio da técnica é muito diferente entre as pessoas. 
É curioso que, agora, nessas mobilizações de rua que acon-

teceram por todo o Brasil, ficou provado que o alimento das

redes sociais eram as matérias de jornal.

Sempre. Meu bloguinho, modéstia parte, foi quem deu o
primeiro alerta sobre isso. Há empresas estudando isso.
Aliás, essas análises mostram como é falso esse barulho
todo que está se fazendo em torno da espionagem ameri-
cana: o sonho da CIA é saber 10% do que o Google sabe

sobre você. Mas, enfim, essas medições das nuvens, com os
hubs, mostraram o que todo o mundo já sabia: que o
começo da conversa está sempre naquilo que os jornalistas
profissionais levantam. As pessoas vão pras redes pra
comentar e discutir o que elas leram na imprensa.
Você chegou a viver a desilusão do jornalismo como profissão

por conta dessa débâcle que está ocorrendo?

Vou dizer: às vezes você fica meio desesperado tentando
imaginar como vai ser o futuro dessa profissão. Mas ser jor-
nalista não é uma coisa que você conquista, é uma
condição. Ou você nasce ou não. É assim. Os jornalistas são
pessoas essencialmente diferentes. Nem melhores nem
piores. Pra começar, o jornalista não é essa pessoa movida
essencialmente a dinheiro... quem quer ficar rico não vai
escolher uma redação.
É a profissão que te escolhe?

É isso. O jornalista é um otimista, alguém que acredita que
o argumento pode mudar as coisas. Quem não acredita
nisso é o cínico, que vai se dar muito melhor como ope -
rador de um fundo de investimento. Ele não quer saber se
a bolsa tá subindo ou baixando. Ele está sempre na con-
tramão ganhando o dinheiro dele e se lixando pra o que
está acontecendo. Já o jornalista está preocupado com a
direção das coisas, avaliando, tentando argumentar. Então,
acho que de alguma maneira a profissão vai se restabelecer
e torço para que o gap entre a morte do velho business e o
nascimento do novo não seja grande demais. Senão, a
humanidade vai entrar numa época muito ruim, vai retro-
ceder em termos de direitos. Você já tem o lado destrutivo
da internet, de transformar a humanidade numa coisa só...
A realidade do mundo é que as pessoas que conquistaram
direitos são uma porcentagem ínfima. E quando você trans-
forma o mundo numa coisa só... Por exemplo: qual é a he -
rança do socialismo real? É uma multidão infindável de
miseráveis, sem direito nenhum. É isso que eles fabricaram
na China, no Vietnam.
Mas a China está cheia de milionários, agora.

Mas é gente que saiu de um genocídio. Trabalha por nada,
sem direito nenhum e ainda exportam o emprego. Os deal-
ers dos Estados Unidos são civilizados só porque tem polí-
cia, só porque tem lei. Civilização é isso: a lei sendo aplica-
da à força. Você tira isso e volta pra selva. O Steve Jobs, que
foi a ponta máxima da tecnologia, o Da Vinci da era moder-
na, assim que percebeu que podia ir pra China explorar
miseráveis, porque o alcance da lei americana não chegava
lá, foi. 

"O pessoal da área jornalística passa, sob
pressão da área administrativa, a correr
atrás de números parecidos com a internet
e vai fazendo concessões pra isso. E se
esquece da ordem das coisas no
jornalismo"… 
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Assim como todas as marcas de luxo.

Sim, todos os refinamentos da cultura ocidental, que
acabam no luxo, no design, estão todos lá. Eles fazem suas
roupas em Bangladesh com gente que morre de fome,
quando não soterrada.
E aqui em São Paulo, também, com os imigrantes bolivianos,

que trabalham como escravos.

E aqui também. Essas coisas só não existem no mundo
democrático que conseguiu instituir uma maior igualdade
perante a lei. O que não é o nosso caso.
Como você vê casos como o do Wikileaks?

Tem um lado bom e um ruim. Se você institucionaliza a
denúncia pela denúncia vira um pouco o que está aconte-
cendo com a imprensa brasileira. O jornalismo se elevou a
uma condição de instituição porque se obriga a atuar den-
tro de regras, segundo princípios éticos, tendo responsabi -
lidade com a informação. O jornalista tem que pensar
naquilo que deve e no que não deve publicar, não é uma
questão de censura. É uma questão de consciência.
Você acha que a imparcialidade existe?

O ato de editar é uma escolha, que exclui outras coisas. E
hoje, pra tudo, há espaço na internet.
Nos últimos tempos se falou muito que as matérias teriam

que ser menores, que ninguém mais quer ler coisas tão gran-

des. Você concorda?

Olha, a maioria dos jornais nunca foi feita indiscriminada-
mente para a grande massa. Quem se dispõe a ler e se apro-
fundar é um tipo de pessoa, não a maioria. Tem essa con-
fusão de pensar que as pessoas foram pra rede em busca de
uma informação melhor. Não: foram pra rede pra cantar a
mulher do próximo, pra ver sacanagem, pra falar ao tele-
fone mais barato, mil coisas. A rede é um telefone onde
tudo transita. 
E do ponto de vista da formação do jornalista, você acha que

hoje ela se ressente da falta do núcleo de uma grande reda-

ção?

Ah, com certeza, porque a interação é importante. A
humanidade cresce em conjunto para o bem e para o mal.
O "Jornal da Tarde" foi o sonho de todos os jornalistas
porque as matérias podiam ser editadas. Em geral, são
justapostas, não dá tempo. Hoje, então, com rede, com essa
coisa de alimentar a informação a cada cinco minutos... o
"Jornal da Tarde" era essa delícia porque, à tarde, ficava um
grupo na redação que não estava fazendo nada. Tava lá
conversando, vendo fotografias, discutindo, e dali surgiam

as ideias, a maneira de abordar as notícias do dia. 
E por que acabou?

Mais por razões shakespearianas do que por outro tipo. Por
razões internas, por ciumeira, por erros de abordagem
influenciados por sentimentos. Ele contava com a criativi-
dade dos jornalistas, mas daí pra frente dependia da
empresa, que não distribuía como deveria. Quanto mais
sucesso fazia, mais incomodava a empresa que o produzia.
Sempre se diz que empresa familiar é fogo.

Qualquer empresa é fogo, a familiar mais, porque é menos
centralizada. Pra desenhar um produto é importante fechar
numa cabeça só. Entre as várias possibilidades, alguém tem
que tomar uma decisão. Na familiar isso começa a se
desviar porque há pessoas com igual poder.
Você acha o "Estadão" um jornal conservador?

Não. Acho o contrário. Conservador no Brasil é ser de
esquerda. Não há nenhum partido entre os trinta e tantos
que não se chame socialista ou trabalhista. Essas palavras
não significam nada. O que seria revolucionário aqui?
Igualdade perante a lei. 
Depois de todas essas manifestações, você acha que alguma

coisa vai mudar?

Poderia, se a imprensa fizesse seu papel. Nunca acreditei
que o PT (Partido dos Trabalhadores) seria expulso de uma
manifestação de rua. 

ENTREVISTA Fernão Lara Mesquita

"O erro dos jornais é ter abandonado a
função que os tornava relevantes e
indispensáveis, que é fazer essa
intermediação institucional, e de funcionar
como quarto poder. As democracias não
podem funcionar sem alguma coisa que se
pareça com o jornalismo profissional" 
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Em cima, da
esquerda para a
direita: Fernão,
Rodrigo, Ruy
Mesquita (o pai)
e Ruy Mesquita
Filho

À direita, uma
primeira do
‘Jornal da Tarde’.
“Nesse período
[ditadura de
Getúlio Vargas,
1964-85], o
‘Estadão’ resistiu
à censura prévia
substituindo os
textos censura-
dos por poemas
de Camões,
enquanto o
Jornal da Tarde
os substituía por
receitas
culinárias” 
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Mas o PT virou um partido tradicional.

Mas quais não são? Só aqueles que não foram testados.
Quando for, vai mostrar o que é. O Brasil está chegando a
conclusões que os europeus chegaram nos anos 1980, com
a esquerda no governo. Viram que todo o mundo é gente
igual e foi uma desilusão danada. O que faz um povo
mudar? O controle sobre a história. No momento em que
isso acontece você tem condição de mudar, de atuar.
Mas a política não é uma permanente luta pelo poder? Para

conquistar o poder e para se manter lá?

É, por isso você tem que ter consciência e seguir um rito
jurídico para manter as punições. Por isso estou defenden-
do o voto distrital com recall e fazendo uma campanha
para que seja adotado.
A gente tem um problema sério de lideranças.

Tem em todo o lugar. No Brasil é maior, porque tem muito
pouca gente alfabetizada. Mas se a imprensa fosse menos
sacana ou mais comprometida com sua função institu-
cional... Antes, o jornalista filho da puta sabia que estava
usando desvirtuadamente aquele poder. Hoje, isso é tão
comum, que a maioria nem sabe. Não estou falando do jor-
nalista da redação, mas do dono. Dos donos da mídia. Eles
acham normal usar seu espaço para fazer lobby, pra ganhar
mais dinheiro, para alavancar seus negócios.
Por que você escreveu um artigo na "Folha" sobre a proposta

de voto com recall?

Porque quando comecei essa campanha, mandei um reca-
do pra todos os donos de mídia, os mais sérios e aqueles
que conheço pessoalmente, sugerindo que avaliassem esse
instrumento. E como o Otavinho (Otavio Frias Filho, dire-
tor de redação da "Folha de S.Paulo") é jornalista, me convi-
dou pra escrever. Eu achei que faltava um foco pras pessoas
que estavam na rua... Cada um tinha um cartaz, mas todos
diziam a mesma coisa: eles não nos representam. O voto
com recall é isso: se o cara não representa, a gente tira ele
de lá. Nos Estados Unidos agora há dois senadores sob
recall.
Mas a política americana também tem um lado bastante pesa-

do.

Sim, o Roosevelt já dizia que a corrupção é inerente à espé-
cie humana. Mas que o problema é o corrupto poder exibir
o seu sucesso. Isso, sim, é subversivo. 
Sem dúvida, um dos maiores problemas do Brasil é que a

política se tornou um meio de ascensão social.

Eles ficam ricos porque a política é um posto privilegiado
para ladrões. É um lugar pra roubar impunemente. Quanto

mais tempo você fica, mais rico fica. Nosso problema é a
impunidade. Tudo isso é consequência, não é causa. Qual a
reforma que inclui todas as outras? Mudar a iniciativa do
processo para a mão dos interessados. Não há uma pessoa
que, colocada lá e livre pra agir, não vá se prostituir. Então,
você precisa poder tirá-la. A coisa tem que ser direta: eu
com você. Ou você me representa ou não. Você tem que
armar a mão do povo. O recall é isso: você aplica duas
vezes e todos os outros começam a jogar a favor. Claro que
ele vai tentar roubar, mas escondido, não mais na tua cara.
E se for pego você fuzila ele. Não é que isso reforma a
humanidade, mas institui uma polícia sobre a política. 
Voltando à "Folha": as pessoas acharam estranho ver você

escrevendo no concorrente.

Ah, mas aí são fofocas, não estou nem aí. Porque também
escrevi no "Estadão". Pela pátria, deixo meu Shakespeare na
prateleira. Também falei no rádio e na TV.
As pessoas estão se queixando muito que o "Estadão" enco -

lheu, perdeu cadernos. O que se passa?

O que se passa é o mesmo que com toda a imprensa. Você
faz aquilo que dá pra fazer. Nós nunca roubamos nosso
leitor nesse sentido: a família nunca ganhou bilhões à custa
do leitor. Sempre reinvestimos tudo no jornal. Tá boa a
maré? Melhora o jornal. Tá ruim? Volta pra trás. O resto é
consequência desse processo que atinge toda a imprensa
ocidental. Há o encolhimento e a prevalência das áreas cor-
porativas sobre as jornalísticas. Quando é o cara da área

ENTREVISTA Fernão Lara Mesquita

"Tem essa confusão de pensar que as
pessoas foram pra rede em busca de uma
informação melhor. Não: foram pra rede
pra cantar a mulher do próximo, pra ver
sacanagem, pra falar ao telefone mais
barato, mil coisas"
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administrativa que escolhe o jornalista... Aí já viu, né?
Quais são os grandes erros dos jornais, atualmente?

Onde a mídia erra mais, pra mim, é na atitude que tem de
cobrir o poder com a linguagem de quem está na luta pelo
poder. São termos que não interessam pra ninguém a
menos para aqueles filhos da puta que estão lá. O pessoal
que cobre Brasília viciou naquele joguinho de quem vai
jantar com quem. Isso não interessa pra ninguém, ninguém
mais suporta isso. O que interessa é saber como podemos
nos desviar desta merda! Isso a imprensa não faz. Quem
faz são as pessoas, a internet. A mídia fala para as pessoas
das quais a gente quer se livrar. Não pra gente! As sessões
políticas dos jornais, hoje, só fazem campanha política.
Contam o que tal candidato tá fazendo pra ferrar o outro e
os joguinhos paralelos, de quem vai se juntar com quem.
Você inclui o "Estadão" nessa crítica?

Completamente. 
Há uma necessidade de renovação de linguagem?

A renovação acontece quando existe a possibilidade de
haver liderança. Por que as empresas jornalísticas são fami -
liares? Porque é um tipo de empresa que requer que o dono
esteja em operação para que ela possa ser ousada o sufi-
ciente. O sujeito que é empregado não pode fazer o que
acha. E hoje tem que mandar tudo para o conselho, que é
um bando de empresários, gente que não tem nada a ver
com jornalismo... 
A ecologia foi uma das principais contribuições da tua gera-

ção para a de teu pai?

Isso porque foi um problema da nossa época e não da deles.
Na época deles o Brasil parecia um país de recursos ines-
gotáveis. Eu tinha uns tios com quem fazia caçadas no
Mato Grosso. Era como entrar nos filmes de John Wayne. E
a ocupação foi muito rápida. Pra mim foi um trauma.
Sempre tive uma vida de outdoors. 
Teu pai (Ruy Mesquita) fazia pesca oceânica. Você também?

Fazia com ele, depois me virei mais para o mato. Pesco,
ainda. Acabei de ir pra Amazônia boliviana num parque
indígena. Todo o ano faço uma ou duas viagens dessas:
acampo no mato. Caço também, mas hoje é proibido aqui.
Então, vou pra países vizinhos. Em todos os países civiliza-
dos se caça. É a única forma de preservar o meio ambiente,
de fazer com que renda dinheiro em pé, não como lenha.
Mas os ambientalistas brasileiros têm essa tradição auto -
ritária, portuguesa. Fazem parques nacionais para fechar,
não para as pessoas entrarem. Um europeu ou ame ricano,
que foi para o mato ainda criança, com o avô, que teve a
primeira namorada lá, considera aquilo dele, é diferente. 
A tua geração foi a que mais sofreu, por conta dessa saída do

jornal?

Na verdade, todo o Mesquita com miolo pagou exílio, de
uma forma ou de outra. Antigamente, era o Getulio Vargas
que fazia isso, era um inimigo. Hoje, é meio em função das
brigas internas. Tudo na vida tem que ter um jogo político,
complicado, chato, mas que você precisa fazer. Então, cada
um levou a operação até um determinado ponto. Assim
seguimos.
Você é um otimista?

Sou. Acredito nessas ilusões, que um dia o Brasil vai dar um
salto de duzentos anos. Aqui, se você quer fazer alguma
coisa dentro da lei é uma luta. Os caras fazem tudo pra você
ser desonesto, é inacreditável. O povo inteiro se deixa su -
bornar, só muda o preço. Do industrial ao funcionário
público. Continuamos o rei e seus barões. É isso: não tem
cara melhor, cara pior. 

"O pessoal que cobre Brasília viciou
naquele joguinho de quem vai jantar com
quem. Isso não interessa pra ninguém,
ninguém mais suporta isso. O que
interessa é saber como podemos nos
desviar desta merda!"
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Guilherme de Ayala Monteiro
é sócio honorário do Clube
de Jornalistas. A distinção,

ainda que prevista nos estatutos do
clube, só em Setembro, no entanto,
foi entregue pela primeira vez.
Aconteceu no âmbito de uma
homenagem que, promovida por
um grupo de amigos, pretendeu
distinguir aquele que, decano de
uma profissão (em vias de
extinção?), é  justamente
considerado nome cimeiro da
revisão. E não apenas de jornais e
de jornalistas, mas também de
livros e de escritores, alguns dos
quais, aliás, vieram a ficar seus
amigos.

Foi no Diário Ilustrado, jornal cuja
equipa de fundadores integrou, que,
em 1956, iniciou a profissão. Tinha,
então, 20 anos e era aluno de
engenharia no Instituto Superior
Técnico. Foi ainda revisor do Diário
Popular, jornal que abandonou para ir
para a Bertrand, onde, entre 1975 e
1985, foi o responsável pela revisão
daquela editora. Chefiou, ao longo de
mais de duas décadas, a secção de
revisão do Diário de Notícias e
colaborou com os departamentos
editoriais da Gulbenkian, Círculo de
Leitores, Difusão Cultural e Difel. Em
2000, passou a chefiar a revisão da
Editorial Notícias, hoje, Casa das
Letras (Oficina do Livro), do grupo
Leya.

Diz-se um apaixonado pelo ofício,
apesar da pouca visibilidade da
profissão e do facto de se tratar de
"um trabalho que chega a ser
ingrato". Como, a modos de
exemplo, dizia, em entrevista
concedida a esta revista (Abril/Junho
de 2011), "podemos descobrir 98
gralhas em 100, que hão-de vir
apontar-nos as duas que deixamos
passar".

De citar, entre os muitos autores

portugueses, de cujas obras foi o seu
principal revisor, quando não mesmo
o exclusivo (referem-se apenas os
que já morreram), os nomes de
Vitorino Nemésio, Hernâni Cidade,
Virgílio Ferreira, Joel Serrão, Jacinto
do Prado Coelho, Fernando Namora,
Augusto Abelaira, Antunes da Silva,
José Cardoso Pires, Natália Correia,
Dinis Machado, Mário Ventura ou
Urbano Tavares Rodrigues. Foi o
responsável pela revisão de um sem
número obras de referência,
incluindo uma enciclopédia, e
procedeu a duas actualizações - uma
vocabular (2005) e a segunda
visando o novo acordo ortográfico
(2011) - do Prontuário Ortográfico,
de Magnus Bergström e Neves Reis.

Em 2009, a revista Ler distiguiu-o

com o "Prémio Especial de Revisão",
porque, segundo o júri, além de
"culto interessado, dialogante", é "um
dos melhores revisores portugueses"
e um dos nomes que, "com inegável
qualidade", representa o trabalho de
"profissionais abnegados e
esquecidos, meticulosos e
insistentes".

Na homenagem, que decorreu
nas instalações do Clube de
Jornalistas, estiveram presentes,
designadamente, companheiros do
ofício; antigos jornalistas do Diário de
Notícias, incluindo directores e
editores; membros da direcção do
Clube; responsáveis editoriais e
escritores que continuam a querê-lo
como revisor.  

Fotos Joaquim Camacho

Guilherme de Ayala Monteiro
sócio honorário do CJ

Jornal | Homenagem
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Mário Zambujal e Alexandre
Manuel fizeram, em breves
mas sentidas palavras, o elo-
gio de Ayala Monteiro. Na
foto de cima, entre o presi-
dente do CJ e o homenagea-
do, está Mário Mesquita,
antigo director do DN, de
que Ayala Monteiro foi
durante mais de duas
décadas chefe da revisão.
Em baixo, em primeiro plano,
Alice Vieira, antiga redactora
daquele diário
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Da Imprensa Regional
da Igreja Católica  
- O que é, quem a faz 
e quem a lê 
ALEXANDRE MANUEL
MinervaCoimbra 2013

Texto António Marujo
religionlibe.blogspot.pt
Texto escrito segundo a anterior norma
ortográfica

Caso quase único a nível
europeu, lida ou folheada
por metade da população

portuguesa com mais de 15 anos,
nunca os 800 títulos (mais de um
milhão e meio de exemplares) da
imprensa regional católica
portuguesa tinham sido estudados.

Professor de Ciências da
Comunicação na Universidade
Autónoma de Lisboa e investigador
do Centro de Investigação e Estudos
de Sociologia do Instituto
Universitário de Lisboa, ex-jornalista
e ex-editor, Alexandre Manuel
quebrou esta falha com a sua
investigação de doutoramento (o
livro foi também já objecto de uma
entrevista no nº 46 de Jornalismo &
Jornalistas). Da Imprensa Regional
da Igreja Católica - O que é, quem a
faz e quem a lê (ed.
MinervaCoimbra) é um retrato
analítico, compreensivo e cáustico da
realidade, limites e potencialidades
desse universo.

Como contexto, Alexandre
Manuel fala da relação entre local e
global, apresenta singularidades e
caracteriza fragilidades da imprensa
católica: amadorismo, dependência
de subsídios, anacronismos típicos
do jornalismo pré-industrial
(proximidade entre elites locais e
media, ausência de profissionais nas
áreas comercial e de marketing,
entre outros). Recorda que foram os
media o pretexto para alguns dos
conflitos mais sérios entre a Igreja e
o poder político, nos 40 anos de
democracia: o "caso Renascença",
em 1975; a "guerra das frequências"
de rádio, no final da década de

1980; a criação da TVI, na década de
1990; ou o conflito sobre o porte
pago, nos anos mais recentes. O
quadro completa-se com uma
história da imprensa católica em
Portugal no século XX - incluindo
casos críticos e experiências
importantes ainda no tempo do
Estado Novo e depois do 25 de
Abril, como o Nova Terra e a revista
Actos. 

A realidade
retrata, em
muitas
situações,
limites ou
ambiguidades
que ainda
dominam
(mesmo se com
boas excepções).
Alexandre
Manuel tomou
os semanários
diocesanos
(propriedade das
20 dioceses
católicas, mais ou
menos coincidentes com
os distritos) para fazer a
fotografia: mais de 70 por cento das
vendas é por assinatura; o objectivo
principal não é o lucro financeiro; a
quase totalidade dirigida e
administrada por padres (por vezes
acumulando as duas funções); os
homens são maioria nas redacções;
dois terços dos jornalistas são
licenciados e metade tem curso de
comunicação social ou jornalismo; a
média salarial é baixa, entre 500 e
700 euros mensais.

A nível editorial e gráfico,

Alexandre Manuel observa: "Por
questões de rotina (...) ignoram
frequentemente a importância da
linguagem gráfica, utilizando design
de eficácia improvável"; nem sempre
separam a agressividade da coragem,
usando uma linguagem "repetitiva e
moralista", mais apologética que
esclarecedora; misturam
frequentemente notícia com opinião;

cultivam "uma
certa reverência,
sobretudo em
relação à
hierarquia";
confundem o
discurso do altar
com o discurso dos
media; e
contrariam os
textos que
expressam o
pensamento oficial
católico sobre a
comunicação social,
preferindo o
secretismo e os
silêncios à
informação correcta
sobre a vida da

Igreja.
Estes problemas

conduzem a um "jornalismo de
reverência" que marca várias destas
publicações - e é uma das reflexões
marcantes do livro - e contradiz a
doutrina da Igreja sobre o assunto,
que diz que os meios de
comunicação devem ser feitos numa
lógica profissional.  A reverência,
mesmo se está hoje em muitas
outras situações do jornalismo, nota-
se aqui porque estas publicações são
dirigidas por clérigos que integram a
estrutura eclesiástica ou porque,
pelo seu carácter regional, a
proximidade entre fontes,
jornalistas, leitores e anunciantes é
mais notória.

Os desafios maiores são, então, a
profissionalização e a
desclericalização da imprensa
católica, passos necessários para uma
mudança urgente, diagnosticada há
pelo menos quatro décadas.

Jornal | Livros

Um retrato analítico, 
compreensivo e 
cáustico da realidade, 
limites e 
potencialidades deste 
universo. O retrato que 
não existia, os desafios 
que sobram
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“Transportando para as telas
uma interpretação não
realista, transparece na

minha pintura uma linguagem
onde sobressai aquilo que identifico
como abstraccionismo simbólico.
Uma procura marcada pelas
transformações do espaço em
superfícies cromáticas em que a cor
e as linhas definem planos sem uso
da perspectiva”, explica a pintora
Margarida Costa, que volta à
galeria do Clube de Jornalistas com
novos e surpreendentes trabalhos.

Natural de Faro, atraída, desde a
adolescência, pelas artes plásticas, a
pintora sublinha que o seu trabalho
“aparentemente abstracto,
geralmente pouco figurativo,
composto por linhas e superfícies
cromáticas, que organiza
intuitivamente” parte dos “princípios
da estrutura para a abstracção”,
iniciando um “processo sem fim, que
cada um regista, de acordo com a
sua sensibilidade. A representação
dos objectos é quase sugerida …”.

Iniciou-se na pintura em 1980,
tendo feito a sua primeira exposição
colectiva em 1989. Frequenta o
atelier “Oficina de Cores e Pintores”
desde 1997, sob a orientação da
Profª. Ana Maria Nunes. Integrou
diversas exposições colectivas
temáticas, nomeadamente, na
Pousada dos Lóios em Évora em

2000, Faculdade de Ciências em 2001
e 2004, na Casa Museu Dr. Anastácio
Gonçalves em 2005 e no Hotel da
Montanha em Pedrogão Pequeno em
2014. Expôs individualmente em
2001 no Clube de Jornalistas, em
2002 na Casa dos Açores, em 2004 no
Hotel Real Palácio, em 2006 na
Câmara Municipal de Lisboa e em
2008, 2011 e 2014, novamente, no
Clube de Jornalistas. Encontra-se
representada em várias colecções
particulares, nomeadamente, no
Canadá, França e Itália.

Margarida
Costa no CJ

ERRATA

No texto que abria o nº anterior da JJ,
sobre "O pessoal político da censura à
imprensa", da autoria de Joaquim Cardoso
Gomes, o gráfico 3 reproduzido na página
14, parcialmente truncado, foi trocado pelo
da  página 20. Aqui segue o referido
gráfico, agora na sua versão integral.
Ao autor e aos leitores, as nossas
desculpas.

Jornal | Pintura
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ACasa da Imprensa abriu no
princípio de novembro um
espaço partilhado de trabalho

(cowork) destinado a jornalistas, em
instalações próprias anexas à sua
sede associativa, no Chiado, em
Lisboa.

O espaço, batizado de Noticiaria,
está aberto a todos os jornalistas, com
carteira profissional ou título de
equiparado, mas destina-se
preferencialmente a desempregados
ou jovens com vínculo precário ou

sem vínculo laboral, sendo nestes
casos cedido a título de apoio social.

Com cerca de cem metros
quadrados de área útil, uma sala de
trabalho e uma sala de reuniões, a
Noticiaria está dotada de condições
técnicas adequadas, principalmente,
a trabalho redatorial. A sua
utilização, exclusivamente para
trabalho individual, é sujeita a
inscrição prévia por um período
mensal ou trimestral, renovável
sucessivamente.

No mesmo prédio onde está a
Noticiaria, no nº 13 da Rua do Loreto,
propriedade da Casa da Imprensa, a
associação mutualista dos jornalistas
criou uma reserva de espaço para a
instalação de novos projetos na área
dos media. Trata-se, neste caso, de
salas autónomas para sedes de
microempresas ou pequenas
redações. 

Tal como a Noticiaria, as salas
autónomas podem ser cedidas a título
de apoio social quando o respetivo

Noticiaria
Casa da Imprensa abre espaço
partilhado para trabalho de jornalistas

Jornal | Casa da Imprensa
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projeto visa a criação de emprego.
Nestes casos, a Casa da Imprensa
pode também assumir a tutoria social
no acompanhamento de candidaturas
a linhas de financiamento, ao abrigo
de um protocolo que celebrou com o
Montepio Geral. O protocolo
estabelece condições particulares para
a análise técnica da viabilidade dos
projetos e o acesso ao microcrédito.

O apoio social em equipamento e
serviços está previsto nos Estatutos e
no Regulamento de Benefícios da

Casa da Imprensa, tal como no
Código das Associações Mutualistas.

A sua disponibilização agora é
resultado dos contactos feitos com
dezenas de jornalistas,
principalmente após os mais recentes
despedimentos coletivos no setor,
com o objetivo de encontrar respostas
para a crise social nos media e a falta
de apoios públicos para a reinserção
no mercado de trabalho e o
lançamento de projetos visando a
criação de emprego. JJ

Com cerca de cem 
metros quadrados de 
área útil, uma sala de 
trabalho e uma sala de 
reuniões, a Noticiaria
está dotada de condições
técnicas adequadas, 
principalmente,
a trabalho redatorial
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«Oui,oui,
monsieur. 
Fuzilei 
aMata-Hari!»
Uma lenda do século
XX, dois repórteres
portugueses
inesquecíveis, uma
farsa jornalística
e o “furo” da carreira
de Aurélio Márcio

Texto Gonçalo Pereira Rosa
Ilustrações Draftmen 

M
ata-Hari tinha sífilis. Ou sofria de esquizo-
frenia?
Enquanto esteve detida na prisão de Saint
Lazare, em Outubro de 1917, era imperti-
nente com os guardas e caprichosa com as

freiras do convento convertido em prisão. Ou, em alternati-
va, era atenciosa com os carcereiros e recordada pelos
modos educados?

Na madrugada do seu fuzilamento, vestiu uma camisa
de seda fina e uma camisola florida de laços. Ou, porventu-
ra, usou uma mera camisa branca?

Apresentou-se de chapéu perante o pelotão. Não, me -
lhor: os cabelos esvoaçavam ao vento.

O pelotão tremia antes do fuzilamento, ao ponto de o ofi-
cial francês não conseguir encarar os seus homens. Ou o
fuzilamento foi um acto militar, rigoroso e racional?

Foi transportada da prisão para o local do fuzilamento
num automóvel? Foi conduzida a pé, desde a sua cela?
Dialogou com os soldados? Manteve-se em silêncio?

Há dezenas de relatos contraditórios a propósito dos últi-

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
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mos dias da holandesa Margaretha Geertruida Zelle, cele-
brizada pelo nome que usava em palco: Mata-Hari. Detida
em Paris em Fevereiro de 1917, foi condenada por um tribu-
nal militar francês em Julho e fuzilada na madrugada de 15
de Outubro do mesmo ano.

Muito do que hoje se escreve sobre Mata-Hari baseia-se
nas memórias dos representantes do sistema legal francês
que a acusaram e defenderam no Verão de 1917, nos relatos
dos seus amantes (reais ou imaginários) e, sobretudo, num
livro de 1925 de Léon Bizard, o médico da prisão de Saint-
Lazare onde a espia passou os últimos dias. É provável,
porém, que os leitores desconheçam que esta charada sobre
a dançarina exótica holandesa envolve dois nomes grandes
do jornalismo português. Por bons e maus motivos.

A PATRANHA
No Verão de 1917, a Europa fervilhava de rumores. A
Primeira Grande Guerra caminhava para o fim, deixando

um rasto de morte. A aplicação da tecnologia ao contexto
militar potenciara o número de baixas entre todos os exérci-
tos, e a propaganda era, pela primeira vez, usada no contex-
to de guerra. Em Lisboa, circulavam boatos todos os dias, e
o nome de Mata-Hari corria em todas as bocas.
Adivinhavam-se-lhe virtudes de cortesã, bruxedos vários,
affaires escandalosos. O tema era apelativo de mais para um
jornalista com uma imaginação tão fértil como Reinaldo
Ferreira, mais tarde celebrizado como Repórter X.

Enquanto o processo militar corria em Paris, emergiam
pormenores biográficos sobre a dançarina holandesa. Mata-
Hari actuara em diversas cidades europeias e atravessara
fronteiras entre países beligerantes porque o seu nome fran-
queava portas fechadas. Por isso, quando leu que Margaret
Zelle passara vagamente por Madrid entre 1916 e 1917,
Reinaldo não resistiu.

Na edição de 30 de Agosto de 1917 de “O Mundo” [curio-
samente, as páginas 1 e 2 desse jornal foram destrídas da
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colecção da Biblioteca Nacional, adensando o mistério], o
repórter defendeu que Zelle passara por Lisboa no início de
1917. À sua maneira, não podia simplesmente escrever uma
notícia. Tinha de anunciá-la com pompa. «Sim, Mata-Hari
esteve em Lisboa, nos começos do ano de 1917. E eu já o
sabia. Eu conhecia-a.» – escreveu num livrinho de memórias
em 1926 (“Homens do Dia, Mulheres da Noite”), repetindo
a narrativa de nove anos antes.

«Foi numa dessas manhãs de Lisboa em que o nevoeiro
espiritualiza a casaria e nimba de cinza a paisagem, transfor-
mando em fumo o hálito dos homens», registou ele, sempre
dramático. De acordo com a narrativa, conhecera a bonita
estrangeira, acompanhada por um homem suíço, e ofereceu-
se como cicerone do casal. Pagou-lhes os bilhetes de balcão
para o teatro e, no dia seguinte, ofereceu-se para os levar
numa passeata romântica a Sintra. Do casal, só a mulher
compareceu e Reinaldo guiou-a  pela paisagem romântica
dos arredores de Lisboa, inebriado pelo carisma da estrela.

«Várias vezes a surpreendi, voltada para mim, os lábios
carminados a moverem-se como que para pronunciar uma
pergunta que murchava, sem eu a ouvir.

- Que diz?
- Rien! Rien!»
Segundo a descrição de Reinaldo, o casal viajou lenta-

mente de carruagem pela linha do Estoril até Algés, e depois
para o Cais do Sodré, «ruína duma praça europeia que
nunca chegou a ser», como muito bem notou. Ali, a senho-
ra dispensou Reinaldo. Já não lhe roubaria a tarde. Mas, ao
deixá-la na carruagem, Reinaldo conta que lhe caiu da mão
um saco. Galante, apanhou-o do chão e viu as letras de ouro
do monograma: um M e um H. Registou-as na sua memó-
ria.

Ainda segundo o relato de Reinaldo Ferreira, dois dias
depois, enviado pelo jornal à estação do Rossio para acom-
panhar a partida de Afonso Costa para o Porto, voltou a ver
a estrangeira e o suíço, que carregava uma maleta. O
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homem não lhe falou, mas a senhora cumprimentou-o efu-
sivamente e pediu-lhe um favor: que enviasse para o
Grande Hotel do Porto «o número da Ilustração Portuguesa –
jamais o esquecerei – de 15 de Janeiro de 1916». E que o
mandasse em nome de Madame Zelle.

Reinaldo alega que nunca o enviou. Inventou um pretex-
to tonto (não se lembrava se Zelle se escrevia com “s” ou “z”,
com um “l” ou dois...) e não teve o cuidado de verificar que,
no dia em causa, a revista não foi publicada. Meses mais
tarde, ao folhear um jornal madrileno, descobriu o mesmo
rosto familiar. O artigo falava de Madame Zelle, mas dava-
lhe outro nome: Mata-Hari. De súbito, os acontecimentos de
Lisboa ganhavam novo sentido. O M e o H do monograma
desvendavam a identidade.

Infelizmente para o Repórter X, o público não aplaudiu a
reportagem de “O Mundo”. A credibilidade de Reinaldo
tinha altos e baixos como as cotações da bolsa, e o jornalista
esgotara a credulidade dos seus fregueses. Reinaldo quei-
xou-se que António Sardinha, de “A Monarquia”, pediu um
tribunal marcial para julgar tamanha patranha, mas não
existe vestígio de semelhante recriminação na colecção do
jornal monárquico. Aliás, não há qualquer indício de que
Madame Zelle tenha alguma vez viajado para Portugal, visi-
tado Lisboa, Sintra ou o Porto, ou que tenha regressado a
Espanha pela fronteira de Barca de Alva. Apenas na imagi-
nação fértil de Reinaldo.

Mas outro repórter haveria de contribuir para o mito de
Mata-Hari.

NANTES, 1964
Avançamos pelas páginas do calendário até Abril de 1964.
Dois jornalistas portugueses foram enviados pelos seus
jornais para Nantes, em França. Cruz dos Santos escrevia
para “A Bola” e Aurélio Márcio era redactor do “Diário
Popular”. O tema da reportagem era enfadonho: um jogo
de futebol da selecção militar portuguesa contra a sua
congénere francesa.

Os torneios militares tinham gozado de franca populari-
dade entre o final da guerra e a década de 1960, mas o início
dos campeonatos oficiais europeus (a partir de 1960) retirou-
lhes espaço. Portugal chegou a ser campeão mundial militar
em 1958, uma proeza esquecida que escapa à própria
Federação, mas este encontro tinha um atractivo particular.

Desde o final do ano anterior, um novo mancebo dava
que falar. Eusébio da Silva Ferreira era recruta da 1.ª Bateria
de Instrução do Regimento de Artilharia Anti-Aérea Fixa e
era portanto seleccionável para a selecção militar. Face ao
entusiasmo do público com a Pantera Negra, os dois jornais
consideraram adequado investir em enviados-especiais
para Nantes.

Aurélio Márcio era um profissional meticuloso. Do sep-
teto maravilhoso que construiu o património literário de
“A Bola” até à década de 1980 (com Alfredo Farinha, Carlos
Miranda, Vítor Santos, Carlos Pinhão, Homero Serpa e
Cruz dos Santos), destacava-se pela capacidade de pes-

quisa enciclopédica. Antes, muito antes de os resultados,
estatísticas e considerações sobre cada jogador do planeta
estarem à distância de um clique, era fundamental domi-
nar as publicações internacionais de futebol e criar uma
rede de correspondentes nos sítios mais improváveis do
mundo, capazes de, num aperto, fornecerem informação
para Lisboa. Aurélio Márcio era, por admissão de Cruz
dos Santos, o “tira-teimas” da redacção de “A Bola” (para
onde entrou na década de 1940 e onde conjugou durante
décadas o seu trabalho com as funções no “Diário
Popular”). «Numa altura em que não existia internet,
Aurélio Márcio era uma enciclopédia do futebol. Sabia
tudo. Hoje, é fácil procurar um dado qualquer. Mas antes,
era o Aurélio que sabia tudo», disse Cruz dos Santos em
2010 à Lusa. 

Como contou a Fernando Correia e Carla Baptista no
âmbito do projecto “Memórias Vivas do Jornalismo”,
Aurélio tinha um vício em reportagem: em qualquer sítio do
mundo onde se encontrasse, tentava obter o jornal local e
folheava-o com atenção. Em Nantes, repetiu o gesto. Na
estalagem onde ficou hospedado, pediu o jornal e descobriu
um curto depoimento de Valentin Vinet, um filho da terra
de 67 anos, apresentado como o último sobrevivente do
pelotão que fuzilou Mata-Hari.

Embora no “Diário Popular” Aurélio escrevesse exclusi-

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Aurél io  Márcio

46_MATAHARI.qxd_46_MATAHARI.qxd  19/11/14  11:52  Page 50



JJ|Jul/Dez 2014|51

vamente sobre desporto, teve a sorte de conviver com uma
cultura jornalística de reportagem ímpar naquela época.
Urbano Carrasco, Botelho da Silva e José de Freitas eram
fontes inspiradoras e repórteres pioneiros na abordagem do
jornalismo de rua, em perseguição dos acontecimentos,
cientes de que a observação “em primeira mão” vale por mil
despachos de agência. Talvez por isso, e porque o jogo mili-
tar de 15 de Abril fora sensaborão (2-1 para França), o repór-
ter decidiu tentar a sorte.

Cruz dos Santos deixou-se ficar pelo hotel a dormitar
enquanto Aurélio, na companhia do emigrante português
Iduíno de Oliveira Cruz, alugou um táxi para encontrar
monsieur Vinet. Deambulou prolongadamente pelos arredo-
res de Nantes, trocando diálogo com o taxista, também ele
antigo combatente. Chegou por fim a um caminho mal
arranjado, o Chemin Félix Ménetrier, e aí procurou a pro-
priedade do Roseiral, a morada do seu alvo, «uma proprie-
dade coquette, como dizem os franceses, pequenina, um jar-
dim à entrada».

Valentin Vinet, a quem a esposa tratava por «papá»,
usava «lunetas repuxadas sobre a testa, um pouco curvado,
faces risonhas, levando a mão à testa com frequência», des-
creveu Aurélio Márcio. «É a figura típica do homem que fez
a guerra de 14-18. Temos conhecido vários dessa geração e
parecem-se sempre uns com os outros».

A participação no fuzilamento de Mata-Hari era o seu
tema favorito de conversa, sobretudo depois de ter assistido,
pelo seu «tele-receptor», a um documentário romantizado
da televisão francesa sobre a espia. «Não, não foi assim»,
insistia. «Está tudo errado. Os soldados do pelotão de execu-
ção eram só doze, não se ajoelharam os da primeira fila e
Mata-Hari não tinha aquele horrível chapéu.»

Vinet guardava em casa um dossier de recortes sobre o
caso e foi desfiando as suas preciosas memórias ao repórter
do “Diário Popular”. «Era bonita, elegante (…) Oh, sabía-
mos bem quem ela era. Não era segredo!» Mobilizado aos 20
anos para o exército francês, Vinet participara nas batalhas
de Somme e do Aisne como caçador de 2.ª classe. «Fui feri-
do, muito ferido na cabeça e vim para o hospital», contou.
Um estilhaço de granada ficara alojado para sempre na sua
cabeça.

No domingo, 14 de Outubro de 1917, um alferes convo-
cou os soldados do quartel de Vincennes para lerem a
ordem de serviço, que destacava doze homens, entre sar-
gentos, cabos e soldados para uma acção às quatro horas da
madrugada, em uniforme de campanha, capote azul-celes-
te, armas, cartucheiras e saco às costas. «Compreendemos.
Doze homens às quatro da manhã, em uniforme de cam-
panha... Sabíamos do que se tratava: fuzilamento», contou o
senhor Vinet.

«Bem vê, estávamos em guerra. Clemenceau nunca se
cansava de nos repetir a sua frase predilecta: vencerei a
traição! Os nossos soldados não serão apanhados entre dois
fogos», recordou. «O que eu não gostei foi de ver tanta
gente a assistir. Estavam longe, com binóculos; outros, mais
perto, espreitavam entre as sebes. No local do fuzilamento,
um quadrado com um pelotão de artilharia dava um ar de
guarda de honra. E uma charanga militar. (…) Alinhámos,
seis à frente, seis à retaguarda e não ficou ninguém de joe -
lhos, como os filmes mostram. As espingardas eram Lebel
(…) e os canos passavam da retaguarda entre os ombros dos
que estavam à frente.»

A espia chegou de táxi, proveniente da prisão de Saint
Lazare. «Toda de branco. Não trazia chapéu como apareceu
naquele filme, nem vestido preto. Era bela, senhor.
Majestática. Alta. Tinha 41 anos. Os cabelos estavam soltos e
trazia uma blusa branca, justa ao peito, fazendo salientar as
suas formas e a cintura très petite.»

De acordo com o testemunho, que Aurélio Márcio regis-
tava febrilmente no seu bloco de notas, Madame Zelle limi-
tou-se a dizer aos soldados: «Soyez gentils, ne me tirez pas
dans la tête» – desejo de uma mulher bela, desconfortável
com o desfiguramento, mesmo na morte. «Olhámo-nos.
Tínhamos 20 anos, amávamos a vida, gostávamos de mul-
heres bonitas», contou o senhor Vinet. A espia recusou a
venda que lhe ofereceram. «Eu tremi, senti-me transtorna-
do e nervoso e logo decidi disparar para as pernas. Outros
dos meus amigos atiraram ao peito. Na cabeça, como ela
pediu, ninguém acertou (…). A minha [bala] atingiu-a
numa perna, acima do joelho. Mata-Hari, pernas unidas,
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tombou sobre o lado direito, só o busto, pois estava amarra-
da pela cintura. A sua blusa branca tingiu-se de sangue. O
alferes aproximou-se e deu-lhe o tiro de misericórdia, julgo
que no coração.»

O senhor Vinet, cansado de tanto falar, tinha ainda uma
história para contar. «Três semanas depois, tive outro fuzila-
mento. Um oficial traidor. Morreu a gesticular, sem a cora-
gem da bela Mata-Hari.» 

Valentin Vinet voltou à guerra, foi ferido novamente,
mas foi o único da sua secção de 37 homens que regressou.
Trabalhou como decorador e, quando Aurélio Márcio o
encontrou, aguardava apenas… o fim.

Aurélio tinha só mais um objectivo. Para a história
poder ser considerada pela chefia em Lisboa, precisava de
uma fotografia. Sem máquina, improvisou. Pediu ao se -
nhor Vinet para o acompanhar a um estúdio de fotografia
em Nantes, onde ambos tiraram o retrato para a posteri-
dade. Depois de tanto contar, o francês pediu apenas um
favor ao jornalista português: «Mande-me de Lisboa o seu

jornal, a fotografia e uma colecção de selos portugueses
para a minha esposa.»

AS REPERCUSSÕES
No referido testemunho para o projecto Memórias Vivas do
Jornalismo, Aurélio Márcio contou que fizera «uma reporta-
gem linda que saiu na primeira página do “Diário Popular”»,
referindo-se a esta cacha de 18 de Abril de 1964. «Quando eu
cheguei cá, dois dias depois, fui chamado à administração»,
contou ainda. Na redacção do jornal, a telefonista informou-
o que queriam falar com ele e Aurélio imaginou que seria
despedido pelo atrevimento de escrever sobre um tema fora
da sua órbita. Na sala, estavam Brás de Medeiros, Francisco
Balsemão e o seu sobrinho, Francisco Pinto Balsemão. Os
administradores felicitaram-no pela iniciativa e propuseram-
lhe que deixasse as páginas desportivas e ingressasse no jor-
nal “sério”. Aurélio Márcio recusou: o desporto era a sua
vida. E continuou a ser durante mais quatro décadas, até à
sua morte, aos 91 anos, em 20 de Dezembro de 2010.
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Há 110 anos a mostrar filmes, o Ideal tem uma  
história que se confunde, em Portugal,  
com a da exibição cinematográfica popular.

A Casa da Imprensa assume agora, com a Midas, a aposta na requalificação 

do espaço e da programação da mais antiga sala de cinema do País. Honra o 

pioneirismo da associação na organização de festivais e ciclos de cinema, na 

divulgação do cinema de autor e no apoio ao novo cinema português.

É esta história que se conta em O Cinema Ideal e a Casa da Imprensa – 110 anos 

de filmes, de Maria do Carmo Piçarra, uma edição da Guerra e Paz, com a Casa 

da Imprensa e a Midas Cinemas.
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MEMÓRIA

A Revolução
no “Humorismo Maldito”
O caso da Gaiola Aberta,
de José Vilhena (1974-1975)*

o que ao humorismo gráfico diz respeito, os anos
de 1974 e 1975 são marcados pelo reaparecimento
de alguns títulos "míticos", como os Ridículos e o
Sempre Fixe, pela continuação de folhas que
tinham liderado a irreverência gráfica no
Marcelismo, como A Mosca - suplemento
humorístico do Diário de Lisboa, e pela criação de
novos projectos editoriais, independentes e de
autor, de que o Pé de Cabra é exemplo
paradigmático, até pela criatividade do seu leque
de colaboradores. Mas o escândalo, e de certa
forma a novidade, pela combinação da sátira
política com a fórmula erótica e por vezes
pornográfica, será protagonizado pela revista
Gaiola Aberta, de José Vilhena, rapidamente
transformado numa voz incómoda para o novo
regime. Interessa-nos, portanto, perceber aqui
como é que a Revolução de 25 de Abril, e a
evolução política imediatamente subsequente, foi
recepcionada pelo "humorismo maldito" de
Vilhena, as relações e os diálogos deste com o
poder político - desde logo com o controlo
político da imprensa -, e, por último, o impacto
da sua linguagem e caricaturas na opinião
pública da época. Eis o que a seguir nos
propomos fazer…

Texto Álvaro Costa de Matos**

55_memoria VILHENA.qxd_55_memoria VILHENA.qxd  19/11/14  11:56  Page 55



56|Jul/Dez 2014|JJ

1.
O CONTEXTO HISTÓRICO

Em entrevista ao Diário de Notícias, de 22 de
Fevereiro de 1982, quase oito anos depois da
Revolução de Abril, o cartoonista SAM, pseudóni-

mo de Samuel Azavey Torres de Carvalho (1924-1993),
fazia um balanço algo frustrante do humorismo nacional:
"Terão existido antes do 25 de Abril condições concretas
para uma explosão do humor e da sátira entre nós. Mas
não houve explosão. Apenas alguns isolados e imperti-
nentes estalidos, nobres testemunhos da revolta latente.
Adiada por razões de censura e de vigilância da ordem
estabelecida, essa explosão não chegou também a realizar-
se após a revolução. Algumas denotações, um ou outro
estrondo, criaram uma expectativa que depressa se
desvaneceu." Como razões para o sucedido, punha como
hipótese a "força castradora de compromissos de índole
partidária, da inadaptabilidade de tantos à nova situação,
ou de algum mau agoiro", a que acrescentava, como carac-
terística do subdesenvolvimento da imprensa da época, o
recurso "ao cartoon estrangeiro para preencher o espaço
destinado ao humor, subordinado a razões económicas,
ou de pretenso prestígio". Para o cartoonista que ficou
célebre pela personagem do "Guarda Ricardo" (criada ini-
cialmente no Notícias da Amadora), a imprensa portuguesa
esquecia assim "uma linguagem nacional que lhe compete
promover e defender", em contraste com o que se fazia lá
fora.

Ora, se isso é verdade para os primeiros dias depois
da Revolução de Abril - os primeiros desenhos que
aparecem publicados em jornais datam de 27 de Abril,
no República e no jornal desportivo A Bola, respectiva-
mente de Augusto Cid e João Martins (1928-1981) -, o
mesmo não se pode dizer para os meses e anos subse-
quentes. O período "re volucionário" de 1974 a 1975 foi
mesmo marcado pela explosão do humorismo gráfico e
da sátira política, explosão essa alimentada quer pela
imprensa humorística existente, quer pelo aparecimento
de novos títulos satíricos, quer ainda pela importância
que alguns jornais ge neralistas, políticos ou órgãos ofici-
ais de partidos políticos, deram ao comentário gráfico
regular.

No que toca aos primeiros, à imprensa humorística
que já se publicava à data da revolução, importa destacar
desde logo o histórico bissemanário humorístico Os
Ridículos, que reiniciou a sua edição ainda antes do 25 de
Abril de 1974, em Janeiro deste ano (publicou-se até 31 de
Julho de 1975), mantendo o seu registo popular, "bor-
daliano" (ainda com grande peso na imprensa humorísti-
ca destes anos) - tinha sido suspenso a 13 de Abril de
1963, depois de uma longa série de ouro iniciada no
longínquo dia de 12 de Abril de 1905, com sede no Bairro

Alto, na Rua da Barroca1; depois, é de referir o seu rival, o
Sempre Fixe, que também reapareceu com uma segunda
série dezanove dias antes da revolução, a 6 de Abril,
aguentando-se até 23 de Agosto de 1975, reunindo no
total 73 números com colaboração gráfica notável de João
Abel Manta2 (entre outras, ver a edição de 11 de Maio,
com uma primeira página inteiramente ocupada com o
cartoon "não deixar murchar a flor", que é, sem surpresa,
um enorme cravo vermelho regado pelos principais par-
tidos políticos, ante a ameaça dos "morcegos nazis"),
Vasco, SAM, Duarte e de Siné, o "maior caricaturista
francês do nosso tempo", na opinião de João Medina3;
finalmente, A Mosca - suplemento do Diário de Lisboa, que
liderava nesta altura a irreverência humorística político-
social, com colaboração regular do caricaturista Manuel
Vieira (1936-1997) - liderança que vinha de trás, dos anos
de Marcelo Caetano. A Mosca publicou-se até 15 de Março
de 1975.

Relativamente aos novos títulos humorísticos, são de
registar, em 1974, o Pé de Cabra, com um leque de colabo-
radores muito criativos, de 30 de Agosto a 6 de
Dezembro, com 15 números; o Puflas, dirigido por
Gustavo Fontoura, com colaboração de Duart, Cid e
Freitas, de Julho a Dezembro, com sete números; o Olho
Vivo, revista quinzenal de humor livre, com direcção de
João Benamor, de 5 de Agosto a 25 de Janeiro de 1977,
com 52 números; a segunda série da publicação humorís-
tica mensal O Cara Alegre, num total de 60 números que
resistiram até Agosto de 1976 - a primeira tinha sido inici-
ada em Abril de 1967; e, por último, neste ano de 74, a
antologia dos melhores ilustradores humorísticos, o Riso
Mundial, igualmente na sua segunda série até 13 de
Agosto.

1975 vê este tipo de imprensa disparar, com a prolife -
ração de novos periódicos humorísticos. É certo que assis-
timos ao desaparecimento de alguns históricos do
humorismo nacional, como Os Ridículos, o Sempre Fixe e A
Mosca, mas surgem nesse ano vários títulos, como A
Chucha, dirigido por Hélder Martins, "o qual pode ser
tomado como o sucessor natural do Pé de Cabra, e como tal
a publicação mais interessante do ano, pela diversidade
de colaboradores", segundo Osvaldo Macedo de Sousa4.
Reúne um conjunto precioso de entrevistas a Manuel
Puga, Antero Nunes, Santos Fernandes, Vilhena, Lemos,
Martinez, entre outros, que são hoje uma fonte incon-
tornável para o estudo do humorismo da época, do dese -
nho mas também da palavra. Além de A Chucha, temos: O
Malho, efémero, com direcção de Jorge Timot e Carlos
Gargaté, publicado de Setembro a Junho de 1976, com seis
números que contaram com o lápis de José Nogueira,
Calado Trindade, Théo, Mário Gonçalves, Manuela Santos
e Rogério Gonçalves; O Coiso, semanário de Rui Lemos,
igualmente com uma curta existência, de Março a Maio,
com onze números; O Evaristo, jornal para todos os usos,
dirigido por António Pereira, com aparição a 12 de Março;
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A Rata - antologia de humor internacional erótico, de
Roussado Pinto (1926-1985), dando à estampa vinte
números, de 21 de Março a 1 de Agosto; e o Carri, revista
humorística em vinte fascículos, também dirigido por
Roussado Pinto, publicado entre 3 de Junho e 13 de
Novembro, com os vinte números enunciados no subtítu-
lo cumpridos.

Por último, vejamos como alguns jornais generalistas,
políticos ou mesmo órgãos de informação dos partidos
políticos, acolheram nas suas páginas colaboração gráfica
regular. Em período revolucionário, a imprensa toma
cons ciência da importância de ter caricaturas e desenhos
humorísticos, não raras vezes nas primeiras páginas dos
jornais. Nalguns casos, como iremos ver, as rubricas
humorísticas ajudaram mesmo, pelo seu interesse e qua -
lidade, à captação e fidelização de leitores e, consequente-
mente, ao êxito dos jornais. 

A presença do comentário gráfico nos jornais de refe -
rência não constituía uma novidade jornalística do perío-
do pós-revolucionário, pois vinha de trás. A título de
exemplo, lembremos a "irreverência gráfica" de Júlio Gil
no Diário de Notícias, "o único humorista pró-regime da
época". O mesmo acontecia no República, no Diário
Popular, no Diário de Lisboa, no jornal O Século, entre ou -
tros, embora sem o fulgor doutros tempos, desde logo da
I República. A novidade, por comparação com o Estado
Novo, estava antes na diversidade editorial e plástica que
a Revolução de Abril veio criar. E aqui podemos estabele-
cer um paralelismo interessante com a Revolução de 5 de
Outubro de 1910, também ela impulsionadora de uma
maior diversidade ideológica e artística na imprensa
humorística, com as publicações pró-realistas, como O
Thalassa (1913-1915), dinamizado por Jorge Colação,
Alfredo Lamas e Severim de Figueiredo, ou o Papagaio Real
(1914), dirigido pelo mesmo Lamas, com direcção artística
de Almada Negreiros, a coexistirem, nem sempre pacifica-
mente, com os jornais humorísticos antimonárquicos,
como o popular O Zé (1910-1919), ou O Moscardo (1913),
criado para combater o já citado bissemanário lisboeta Os
Ridículos, que nesta altura revela uma "esboçante simpatia
monárquica" 5. 

Mas agora, após o 25 de Abril de 1974, a diversidade
ideológica era ainda maior, a dialéctica política não se cir-
cunscrevia aos republicanos versus monárquicos, o espec-
tro era outro, mais alargado, incluindo a extrema-direita,
o CDS, o PPD, o PS, o PCP e a miríade de partidos da
extrema-esquerda, e todos tinham os seus órgãos de infor-
mação oficiais, e todos, ou quase todos, tinham ou ten-
tavam ter os "seus" caricaturistas ou cartoonistas. Alguns
casos paradigmáticos: A Rua, jornal da extrema-direita,
dirigido por Manuel Múrias, tinha como cartoonista de
serviço, um misterioso MCMLXXVI, pseudónimo de
Marcello Morais (colaborou também n'O Diabo, de Vera
Lagoa). Alias, para Múrias o sucesso do seu jornal era
indissociável da criatividade de Morais: "Bem nos

podemos vangloriar de ter connosco, n' A Rua, um dos
maiores caricaturistas portugueses: duas páginas de
desenhos todas as semanas, com a regularidade de um
pêndulo, mais nenhum jornal português apresenta com a
qualidade, com o bom gosto, com a imaginação, com o
modernismo do MCMLXXVI. Sem ela - temos de o confes-
sar honestamente - o êxito do jornal teria sido muito
menor; sem ele, muitas das acutiladas que temos dado
seriam bastante menos eficazes". Daqui extrapolava para a
conclusão, que entronca com a ideia que defendemos
acima, da explosão da imprensa humorística nestes anos
de 74-76: "Se outra virtude não tivesse tido, o 25 de Abril
teve esta: - ressuscitar exuberantemente a caricatura
política em Portugal." 

O Povo Livre, órgão oficial do Partido Popular Democrático,
fundado a 13 de Agosto de 1974, reconheceu Augusto Cid
como "um dos mais constantes e um dos mais apreciados
colaboradores" do jornal. Ideia mais tarde corroborada
por Marcelo Rebelo de Sousa, quando, num estudo sobre
o nascimento do PPD, reconhece que o caricaturista Cid
deu "enorme força ao jornal" 6. O progresso do Povo Livre
nestes primeiros anos de existência foi também ligado ao
talento de Cid, que iniciou o seu comentário gráfico logo
no número 2 do jornal, de 20 de Agosto de 1974, com car-
toons e textos da sua autoria. 

Entre os jornais diários, noticiosos mas contaminados
pela política, lembramos aqui o Diário de Lisboa, que traz
para as suas primeiras páginas o traço único e incon-
fundível de João Abel Manta, como na edição de 3 de
Maio, com o cartoon "1 de Maio de 1974 - uma coisa
nunca vista", alusiva ao primeiro dia do trabalhador em
liberdade. Ou o República, com colaboração artística de
Cid (também caricaturista d'O Sol e O Diabo) e Carlos
Brito, o Expresso com a de António e Rui Pimentel, o
Diário Popular, com a de Lemos, A Capital, com a de
Fernando Bento (1910-1996), O Jornal, o Jornal Novo e o
Diário de Notícias, com a de Manta (esporádica, no
primeiro), O País, com a de Zé Manel (colaborou na
Época, jornal salazarista, e foi depois oficioso cartoonista
dum banalizado Diário de Notícias), o Jornal de Notícias,
com a de Miranda, o Página Um, com a de Vasco, A Luta,
com a de Pedro, o Tempo, com a de Vítor Silva, o Diário,
com a de Zé Paulo Simões e Baltasar Ortega (veterano
da Vida Mundial), entre muitos outros exemplos pos-
síveis.

2.
JOSÉ VILHENA E A GAIOLA ABERTA

Mas o escândalo, e de certa forma a novidade, pela
combinação da sátira política com a fórmula
erótica, e não raras vezes pornográfica, será pro-

tagonizada pela Gaiola Aberta, de José Vilhena, rapida-
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mente transformado numa voz incómoda para o novo
regime. Interessa-nos, portanto, perceber neste estudo
como é que a Revolução de 25 de Abril de 1974 foi recep-
cionada pelo "humorismo maldito" de José Vilhena, e
muito particularmente as relações e os diálogos do car-
toonista com o controlo político da imprensa7.

Uma das primeiras medidas do regime nascido da
Revolução de 25 de Abril de 1974 consistiu na abolição da
censura prévia, que vigorou em Portugal durante mais de
40 anos. Seguiu-se um período de confrontação política
entre os vencedores da revolução pela definição da
natureza política do regime em Portugal que, por sua vez,
teve implicações na liberdade de imprensa e no sistema de
comunicação social; onde se confrontaram, no essencial,
segundo Mário Mesquita, três correntes:

1.ª "Os herdeiros do antigo regime, que procuravam
retardar o pleno desmantelamento dos mecanismos cen-
sórios, a pretexto da necessidade de controlar o processo
de descolonização, defendendo, no plano legislativo, a
existência de repressão administrativa a posteriori
(através da aplicação de multas e suspensões).

2.ª Os defensores de teses revolucionários e van-
guardistas (de inspiração marxista ou terceiro-mundista),
que, paradoxalmente, eram favoráveis, no plano legislati-
vo (pelo menos no caso do PCP e dos seus aliados) à
adopção de formas de censura a posteriori.

3.ª Os partidários de concepções pluralistas do sistema
de comunicação social, baseadas no modelo de democra-
cia política, que, no domínio jurídico, preconizavam a
ausência de formas de repressão administrativa, ficando
os órgãos de comunicação social sujeitos apenas à apreci-
ação jurisdicional" 8.

José Vilhena era partidário desta terceira corrente; per-
filhava duma concepção pluralista dos media e da criação
literária e artística, desde logo porque sofrera na pele a
acção da censura: como o próprio refere logo no n.º 2 da
Gaiola Aberta, de 1 de Junho de 1974, numa crítica ao
"regresso da censura", que adiante explicaremos, "foi três
vezes caçado pela PIDE e conheceu as delícias do Forte de
Caxias, onde da última vez ocupou a cela 26 do 2.º andar
- Reduto Norte, sem relógio, sem cinto e sem atacadores.
Embora, com excelentes vistas do rio e serra, pois o mo -
delar estabelecimento prisional está de facto muito bem
instalado" 9.

2.1. A GAIOLA ABERTA: BREVE CARACTERIZAÇÃO
Tratemos agora da nossa Gaiola Aberta, com uma breve ca -
racterização desta publicação humorística. Surgiu a 15 de
Maio de 1974 (figura 1), poucos dias depois da re volução,
na cidade de Lisboa, com distribuição assegurada para
Coimbra, Porto, Luanda e Lourenço Marques (hoje,
Maputo) pela Agência Portuguesa de Revistas. Resistiu até
8 de Agosto de 1983, publicando no total 121 números,

impressos na Lisgráfica, e vendidos na época por 15$00
cada.

José Vilhena foi director, editor e proprietário da Gaiola
Aberta, subtitulada de "revista quinzenal de mau humor",
auto-ironia que seria uma das imagens de marca do car-
toonista.

Gaiola Aberta porque, pegando nas próprias palavras de
José Vilhena "a gaiola", leia-se Portugal, estava "finalmente
aberta"; Gaiola Aberta porque, com o 25 de Abril tinha-se
finalmente deposto o "regime da Gaiola Fechada"; Gaiola
Aberta porque o povo estava em "grande e florida festa", a
República "rejuvenescida" e a "maneira de ser português"
havia sofrido "uma transformação radical" 10. Esta ideia de
abertura, de começar de novo, de dar passagem para
outra coisa diferente, para melhor, é depois reforçada na
contracapa, onde José Vilhena representa a Pátria a ser li -
bertada e a PIDE, sob a forma de um dragão abatido11

(figura 2).
Como era da praxe jornalística, a Gaiola Aberta tinha

também o seu programa, embora este não apareça
explicitamente no seu primeiro número, mas nas entre-
linhas. Que programa era esse? José Vilhena junta a sua
voz "a quantos proclamam com júbilo que a gaiola está
finalmente aberta", abraça a liberdade trazida pela
Revolução de Abril, goza com a credibilidade da comuni-
cação social do Estado Novo, com as "gaitadas" da
Emissora Nacional, com o paternalismo da RTP, com a
"chachada" da imprensa, partilha da "alegria e entusias-
mo generalizados" mas, acrescenta, "para maior segu-
rança da Grei, que o melhor é tirar-lhe o fecho, ou
mesmo a porta, não vá haver outro azar". Por outras
palavras, alcançada a liberdade, importava defendê-la de
todas as tentativas não democráticas. O que José Vilhena
vai fazer com a sua Gaiola Aberta, combinando, como já se
disse, a sátira política com a fórmula erótica, na antítese,
portanto, do puritanismo do regime deposto ou da sua
vulgata moralista.

2.2. A GAIOLA ABERTA E A CENSURA REVOLUCIONÁRIA
Analisemos agora a forma como a acção revolucionária do
25 de Abril foi recepcionada na Gaiola Aberta, focando a
nossa atenção nos receios que se seguiram quanto a uma
eventual perda do controlo sobre a comunicação social no
período de transição pré-constituinte; receios que levaram
o novo poder político:

I. A criar, logo em Junho de 1974, uma comissão ad-hoc
para controlo da imprensa, rádio, televisão, teatro e cine-
ma, de carácter transitório, directamente dependente da
Junta de Salvação Nacional (JSN) - a justificação para a
existência da  comissão ad-hoc residia, segundo o progra-
ma do Movimento das Forças Armadas (MFA), na "neces-
sidade de salvaguardar os segredos dos aspectos militares
e evitar perturbações na opinião pública, causadas por
agressões ideológicas dos meios reaccionários" 12;
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II. A instaurar, em Agosto de 1975, um regime de
sanções administrativas à imprensa, prolongando, desse
modo, a experiência da comissão ad-hoc, já em plena
vigência da Lei de Imprensa, o que foi tentado pelo
chamado "projecto Jesuíno", mas que devido à onda de
protestos desencadeada nem chegou a ser discutida em
Conselho de Ministro - foi uma espécie de nado-morto;

III. E a publicar, no início de Setembro de 1975, a Lei
5/75, que ficou conhecida por "Lei da Censura Militar",
que concedia ao Conselho da Revolução a possibilidade
de aplicar sanções por via administrativa aos órgãos de
comunicação social que cometessem actos ou tivessem
comportamentos susceptíveis de pôr em risco a disciplina
e a coesão das Forças Armadas e o cumprimento dos
deveres militares, limitando, também, o acesso às fontes
de informação.

Como é que José Vilhena reagiu a estas tentativas de
controlo da comunicação social, nomeadamente da
imprensa periódica e do discurso jornalístico humorista?
Logo no n.º 2 da Gaiola Aberta, de 1 de Junho de 1974,
num texto intitulado "Já temos censura!", o cartoonista
reage com muita ironia a uma espécie de censura infor-
mal, neste caso protagonizada por Etelvina Lopes de
Almeida que, no Programa Talismã, da Rádio Liberdade,
"fulminou as abjectas cavalidades deste vosso criado com
o porrete da sua alta sabedoria e ilustração". José Vilhena,
com muito sarcasmo, vai depois justificar página a pági-
na as opções editoriais do número visado, o primeiro,
desmontando com grande humor satírico as acusações de
que fora alvo a Gaiola Aberta, que segundo Etelvina Lopes
de Almeida incluiria "matéria deletéria, deseducativa e
imprópria para a formação de mentalidades progressivas
e úteis à Pátria" 13. O texto é ainda acompanhado de três
desenhos alusivos à censura: um que completa o título
acima referido, com uma D. Etelvina Lopes de Almeida
nua, armada da tesoura da censura; uma miniatura da
capa do número 1 da Gaiola Aberta, integralmente cen-
surada, com a reprodução dos carimbos salazaristas
"Comissão de Censura - Visado" e "Cortado", a fazer lem-
brar velhos tempos, numa provocatória associação da
censura informal à censura praticada pelo Estado Novo;
por último, um diálogo entre um director de um jornal e
um jornalista, num registo mordaz: "Veja lá o que escreve,
ó Faustino. A censura com C grande acabou, mas..."
(Figura 3).

Na capa do n.º 8, de 1 de Outubro de 1974, José Vilhena
atira-se com desconfiança à Lei de Imprensa que estava a
ser preparada por uma comissão nomeada pelo II
Governo Provisório logo em Agosto - Setembro de 1974: a
nova Lei de Imprensa estaria a ser cozinhada pelos políti-
cos, pelo que, "por mais competentes que sejam os cozi -
nheiros, esta sopa cheira-me sempre a esturro" (Figura 4).
- Entraria em vigor a 26 de Fevereiro de 1975, consagran-
do "a liberdade de expressão do pensamento pela

Imprensa", bem como o "direito a informar e a ser infor-
mado" 14.

Sem surpresa, responde com fina ironia à censura for-
mal (comissão ad-hoc), que lhe suspendeu a publicação
da Gaiola Aberta por 30 dias, daí este número, o 13, ter
sido dado à estampa apenas a 1 de Fevereiro de 1975.
Motivo da suspensão? A Gaiola Aberta teria tratado "com
menos respeito do que o devido (segundo a interpre-
tação oficial) um chefe de Estado estrangeiro", neste caso
a rainha Isabel II, de Inglaterra, cuja imagem José
Vilhena reproduzira no número 11, de 1 de Dezembro de
1974 (Figura 5). Vale a pena ler a justificação de José
Vilhena: "Claro que não o fizemos intencionalmente,
pois os chefes de Estado - sejam eles a Isabelita Peron ou
o garboso general Pinochet - merecem-nos todos, sem
qualquer excepção, uma indefectível e respeitosa vene -
ração... Mas ordens são ordens e com a Comissão Ad-
Hoc não se brinca, pelo que o remédio foi mostrar boa
cara, encolher o pincel, tomar as feriazinhas forçadas
como um presente do Pai Natal e cancelar a marcação da
mesa para o sofisticado reveillon Miraflores, pois o bago,
já se sabe, não é elástico..." 15 .

Teme pelo destino de Portugal, nas mãos dos "cozi -
nheiros" Cunhal e Soares (Figura 6), em acesa luta pelo
controlo do poder, das autarquias locais e da informação -
o acto de cozinhar, ainda que no sentido de manipular,
tramar, urdir, é novamente figurado por José Vilhena,
num registo popular, de grande eficácia visual e comuni-
cacional, isto é, fazendo uso de um "humor de algibeira",
da sátira com sabor político, num território fundamental
para o sucesso da Gaiola Aberta junto dos seus leitores.

Finalmente, José Vilhena reage com grande estrondo
ao projecto de decreto-lei preparado pelo ministro da
Comunicação Social, comandante Correia Jesuíno, que
previa a criação de uma comissão de análise dos meios de
comunicação social, constituída por militares nomeados
pelo Conselho da Revolução tendo "por fim ajuizar da
existência de práticas condenáveis e aplicar penas de
multa e suspensão aos responsáveis pelas mesmas" 16.
Regressava-se, portanto, ao modelo da comissão ad-hoc,
recorrendo a medidas de repressão administrativa sobre a
Comunicação Social. 

Dissemos que José Vilhena reagiu com estrondo ao
"projecto Jesuíno", gozando até ao tutano com o seu autor,
mas com muita ironia, a imagem de marca do seu humor;
e vai fazê-lo da seguinte forma (tudo no número 21, de 15
de Setembro de 1975):

I. Publicando uma "Carta Aberta e de Apoio ao Autor
do Projecto da Lei de Imprensa", com o próprio Correia
Jesuíno caricaturado de tesoura da censura nas mãos
(figura 7); carta esta intitulada de "Força, Força,
Companheiro Jesuíno", inspirada na máxima revolu-
cionária "Força, Força, Camarada Vasco", e onde o sarcas-
mo de José Vilhena atinge os píncaros, escrevendo o con-
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trário do que pensa para delícia dos leitores da Gaiola
Aberta. Alguns excertos desta "Carta Aberta": "(...) Sei per-
feitamente o pouco valor da minha opinião, pois não
passo de um homem de letras gordas, como constante-
mente mo andam a lembrar. Mas também sei que é nes-
tas horas difíceis que se conhecem as pessoas de carácter
e de mal ficaria com a consciência se não acorresse a dar-
lhe o meu apoio incondicional, gritando com entusiasmo
e vibração: Força, força, camarada Jesuíno! Atire-lhes a
matar... Desde a primeira hora que o seu projecto de Lei
mereceu a minha inteira aprovação, sr. Comandante,
pois as actuais liberdades conferidas aos órgãos de infor-
mação revelam-se exageradas e a prova é que estão a
provocar uma enorme bagunça, com cada um a dizer o
que lhe vem à cabeça... quando os camaradas tipógrafos
não se opõem. Ora estes, ocupados como andam a
tipografar, não podem, logicamente, assegurar a adequa-
da vigilância. Distraem-se com frequência e deixam
escapar muita aleivosia contrária ao projecto colectivo
nacional, permitindo que parte da informação se situe
no tal enquadramento político-ideológico de democracia
liberal - logo contra-revolucionário, a que o senhor se re -
fere no preâmbulo do decreto..."; quanto às implicações
práticas da aplicação do projecto de lei de imprensa, José
Vilhena ironiza: "É assim mesmo, camarada Jesuíno.
Força! Força!... Toca a aplicar as tais multazinhas de qui -
nhentos contos e os 180 dias de suspensão punitiva, que
eu cá por mim acho bem. (...) Nunca as mãos lhe doam
nessa santa cruzada de reprimir o erro e extirpá-lo das
massas ignorantes e despolitizadas. Pela via administra-
tiva, enquanto for possível, é claro, e por outras vias,
menos administrativas, quando se verificar que aquela já
não chega... Temos de ser práticos; não podemos ficar a
meio do projecto. Uma coisa é certa, sr. comandante: a
chachada pluralista em que se transformou a nossa infor-
mação não interessa à revolução, só nos envergonha aos
olhos do mundo socialista e representa uma ingratidão
indecente para os que, de alma e coração, se empe -
nharam em acelerar o processo revolucionário e nele
investiram os seus cabedais. Cabedais de dedicação, de
inteligência e de inspiração criadora; evidentemente,
nada de confusões. Tenham lá paciência, senhores jor-
nalistas, mas isso já não é liberdade, é reacção; e contra
uma imprensa reaccionária só mesmo uma rolha, aplica-
da a tempo. E uma rolha das grandes."; o regresso em
força da censura seria, para José Vilhena, o corolário lógi-
co da aplicação do projecto Jesuíno, que teria como prin-
cipal alvo os jornais que não alinhassem com a ortodo xia
política dominante, eliminando assim o pluralismo ainda
existente na imprensa escrita, manipulando a infor-
mação e a opinião pública, enfim, regressando, com
outra roupagem política, à velha censura do Estado
Novo: "Ora este projecto de Lei de Imprensa parece um
bom começo para acabar com a bagunça e um instru-
mento seguro para levar o rebanho ao redil, com todos

os nossos cordeirinhos a dizer mé e só mé. Parece-me
mesmo muito afinado para guarnecer a rectaguarda."; e
acrescentava: "devemos é tirar proveito da experiência
alheia e ir montando as medidas repressivas de acordo
com as necessidades da repressão que vão surgindo. Se
possível, com um pedacinho de antecipação, para que o
poder central não seja ultrapassado pelos acontecimen-
tos, como agora foi... De qualquer forma, esta Lei parece-
me muito útil e oportuna, só pecando talvez por vir um
bocado tarde. Posta em vigor uns mesitos atrás, ter-se-ia
evitado toda esta cégada provocada por certos jornais
novos, que andam por aí a turvar as águas em vez de
informar com objectividade revolucionária, a caluniar
pessoas respeitáveis e partidos indefectivelmente
democráticos e a insinuar cavilosas intrigas sobre a vida
sentimental e as honestas negociatas de alguns homens
públicos... tal qual como antes do 25 de Abril. Aliás, os
jornais antigos chegavam e sobravam para informar o
actual momento político, apesar de falidos, e além disso
poupava-se muito papel e tinta que podiam ser
aproveitados para cartazes e comunicados. Isto é o meu
modesto entender..."; o humor era corrosivo e fazia
moça, para concluir: "Que agora nos fiquemos pela
repressão administrativa (sem ser necessário molhar a
sopa) é o que sinceramente deseja, com admiração e
votos de boa saúde, o José Vilhena" 17.

II. Introduzindo o assunto nos "Diálogos Presi -
dencialistas" de Américo Tomás com Marcelo Caetano
(figura 8), com grande oportunidade, num registo mor-
daz, nas fronteiras de um humor truculento, cruel
mesmo: pergunta o primeiro: "Já topaste a manobra do
compadre Jesuíno? Aquele truque faz lembrar os nossos
bons velhos tempos, não faz?"; responde o ex-presidente
do conselho, Caetano: "Tens razão, pá! Realmente não és
tão parvo como pareces. Com uma golpada dessas, acho
que temos homem." 18;

III. Desenhando na contracapa deste número, o 21, de 15
de Setembro de 1975, o desenterro da "tenebrosa Censura"
pelo "Comandante Jesuíno" (figura 9), com a devida legen-
da humorística: "Na sua passagem pelo Ministério da
Comunicação Social, o Comandante Jesuíno ficou triste-
mente célebre por tentar desenterrar a tenebrosa Censura.
Das nódoas que semelhantes trabalhos deixam, no corpo e
na alma, não vai ser fácil limpar-se. Esperemos que o seu
sucessor mande tapar a cova meio aberta e lhe ponha em
cima uma pedra bem pesada para que o cadáver da velha
megera não mais possa ver a luz do dia."

José Vilhena tem um alvo preciso, Correia Jesuíno, e
usa de um humor satírico, um humor que corrói, pun-
gente, picante, para lograr eficácia ("poesia feita com a
mão esquerda"). Conseguindo-o: muitas destas Gaiolas
Abertas tiveram tiragens enormes, na ordem dos 150 mil
exemplares, principalmente durante o PREC, o que atesta
o seu enorme sucesso de vendas e impacto social.
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Figura 7

Figura 8
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3.
ALGUMAS CONCLUSÕES

Desde logo, temos na Gaiola Aberta "uma leitura
privilegiada dos chamados "anos da revolução"",
uma espécie de História de Portugal depois de

1974 através do humor satírico de José Vilhena: por lá pas-
sam os principais acontecimentos, os seus protagonistas
políticos e militares, as diferentes facetas do processo pós-
revolucionário, ainda que ridicularizadas. É, sem dúvida,
uma fonte relevante, que não pode ser ignorada, remetida
para uma não-existência, até porque foi a "única revista
regular de sátira política, particularmente directa, violen-
ta mesmo" 19. 

No que toca à censura formal, e sobretudo às tentativas
que foram ensaiadas no Verão Quente de 1975 para intro-
duzir formas de repressão administrativa sobre a impren-
sa, José Vilhena respondeu com um humor agressivo,
recusando, tal como fizera antes do 25 de Abril, sentar-se
no cadeirão da mundanidade acrítica e bem comportada.
Zurzindo à esquerda e à direita, disparando em todas as
direcções as suas flechas de sarcasmo quando sentia a
liberdade de imprensa ameaçada ou amordaçada, sem
contemplações por capelinhas ou vozeirões ameaçadores
- o que lhe valeu muitos inimigos e incompreensões. 

Com um traço inimitável, novas tonalidades, um senti-
do de humor notável, pleno de oportunidade, com uma
capacidade de risco admirável, jogando com os segundos
sentidos, mais do que com os primeiros - a ironia, sua figu-
ra de estimação, consiste precisamente em dizer o con-
trário do que se pensa e o prazer do leitor depende em
grande parte da partilha desse subentendido. 

Finalmente, recorrendo quer à caricatura ou ao cartoon,
quer à prosa humorística, mas com intencionalidade críti-
ca, demolidora, satírica (José Vilhena pratica um humor
de carácter satírico), quer ainda a outros expedientes grá-
ficos, como a banda desenhada (quase sempre curta, de
natureza humorística, brejeira por vezes), a ilustração, ou
mesmo a fotomontagem, apropriando-se de imagens,
manipulando-as com intenção maliciosa, embora sem
uma corrupção integral dessas imagens por apenas um
jogo de recontextualização das mesmas. O que temos é
uma apropriação kitsch, mas reduzida pela auto-ironia,
pela auto-distância sempre presente nos textos e imagens.

Tal como no Estado Novo - importa não esquecer que
José Vilhena foi um dos autores que mais dialogou com a
censura; é possível mesmo que tenha sido o autor com
mais livros apreendidos pela PIDE -, tal como no Estado
Novo, dizíamos, a censura, ou melhor, a repressão admi -
nistrativa sobre a imprensa, torna-se novamente para José
Vilhena um estímulo, um constrangimento excitante à
prática da escrita e do desenho humorístico, reeditando
nos anos revolucionários de 1974-1975 a sua outra

imagem de marca: o contínuo "pisar o risco". Contra as
tentativas oficiais do desenterro da "tenebrosa censura" o
riso volta a ser a única arma possível, "uma arma simbóli-
ca, claro, dotada apenas de balas simbólicas; mas uma
arma catártica" 20.

De instrumento de repressão, ao inseri-la nos seus tex-
tos, na sua prosa humorística, ao caricaturá-la nos seus
desenhos, José Vilhena torna a censura pretexto de
humor, neste caso satírico; resultado: em vez de sofrer
com ela, goza com ela. 

A suspensão da Gaiola Aberta produziu, em nosso
entender, um efeito contrário ao desejado pela comissão
ad-hoc: em vez de silenciar, estava a dar-lhe mais voz, mais
impacto do que a Gaiola Aberta, só por si, talvez tivesse.
Estava a acrescentar-lhe sentido, em vez de lhe retirar sen-
tido (utopia censória). Estava, nomeadamente, a politizar
a imagem censurada, de uma forma que não existia à par-
tida - neste caso, com esta suspensão, a comissão ad-hoc
estava a cair no mesmo erro que caíra a censura oficial do
regime deposto pela revolução do 25 de Abril de 1974.

Lisboa, 3 de Setembro de 2014.

* Texto da comunicação apresentada no congresso A
Revolução de Abril, organizado pelo IHC da FCSH - UNL,
no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa (21 a 24 de Abril).
A comunicação foi apresentada a 22 de Abril, no painel 5 - A
Revolução e a Comunicação Social.

** Coordenador da Hemeroteca Municipal de Lisboa.
Historiador do Centro de Investigação Media e Jornalismo e
investigador colaborador do Instituto de História
Contemporânea da FSCH - UNL.

Fontes e Referências Bibliográficas
l MATOS, Álvaro Costa de - "Da Imprensa Humorística na I

República...", in Jornalismo & Jornalistas, N.º 44 (2010), pp. 50-64.

l MATOS, Álvaro Costa de, e BRAGA, Pedro e ALMEIDA, Mariana

Caldas de, "Silva Monteiro: repórter gráfico da I República", in Silva

Monteiro. Desenho Humorístico n'Os Ridículos (1908-1926). Lisboa:

CML/GTCMCR, 2010.

l MEDINA, João - "João Abel Manta, o cartoonista de Abril", in História

de Portugal dos Tempos Pré-Históricos aos nossos dias. Alfragide:

Ediclube, 1998, pp. 120-127. 

l MESQUITA, Mário - "Os meios de comunicação social", in Portugal.

20 anos de Democracia. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, pp. 360-361.

l SOUSA, Marcelo Rebelo de - A Revolução e o Nascimento do PPD.

Volume 1. Lisboa: Bertrand, 2000.

l SOUSA, Osvaldo Macedo de - História da Arte da Caricatura de

Imprensa em Portugal. Vol. IV - Na Democracia (1974-2002). Lisboa:

Humorgrafe/SECS, 2002.

l VILHENA, José - "Meus Senhores: A Gaiola está aberta!", in Gaiola

Aberta. Lisboa, n.º 1 (15 de Maio de 1974), pp. 4-5.

l IDEM, "Já temos censura!!", in Gaiola Aberta. Lisboa, n.º 2 (1 de Julho

MEMÓRIA José Vi lhena | Gaiola Aberta

JJ

55_memoria VILHENA.qxd_55_memoria VILHENA.qxd  19/11/14  11:56  Page 66



JJ|Jul/Dez 2014|67

Figura 9

55_memoria VILHENA.qxd_55_memoria VILHENA.qxd  19/11/14  11:56  Page 67



68|Jul/Dez 2014|JJ

de 1974), p. 4.

l IDEM, "Saudação e Juízo do Ano", in Gaiola Aberta. Lisboa, n.º 13 (1

de Fevereiro de 1975), p. 2.

l IDEM, "Força, força, companheiro Jesuíno. Carta aberta e de apoio

ao autor do Projecto da Lei de Imprensa", in Gaiola Aberta. Lisboa, n.º

21 (15 de Setembro de 1975), pp. 2-3.

l ZINK, Rui - O Humor de Bolso de José Vilhena. Oeiras: Celta Editora,

2001.

NOTAS

1) V. MATOS, Álvaro Costa de, BRAGA, Pedro e ALMEIDA, Mariana

Caldas de, "Silva Monteiro: repórter gráfico da I República", in Silva

Monteiro. Desenho Humorístico n'Os Ridículos (1908-1926). Lisboa:

CML/GTCMCR, 2010, p. 15.

2) Sobre a importância da obra gráfica de Manta na Revolução de

1974 ver o estudo, incontornável, de MEDINA, João - "João Abel

Manta, o cartoonista de Abril", in História de Portugal dos Tempos Pré-

Históricos aos nossos dias. Alfragide: Ediclube, 1998, pp. 120-127.

Segundo Medina, Manta é o grande "cartoonista de Abril", em cujo

génio "reside o caso mais extraordinário de cartoonismo luso do nosso

século, só equiparável aos do próprio Bordalo Pinheiro e de Stuart

Carvalhais ou Leal da Câmara [...]. A inteligência crítica e a superior

qualidade do desenho de Manta colocam-nos destarte nos cumes do

grafismo satírico nacional, fazendo-o pairar infinitamente mais alto

que honestos, esforçados e até talentosos cartoonistas coevos,

sobretudo do período pletórico pós-25 de Abril, homens como António

[...], ou Cid [...] ou Vasco [...]", e uma plêiade de novos e "velhos"

ilustradores que "rebentaram pelas colunas das gazetas, depois do 25

de Abril, como cogumelos após uma chuvada".

3)  "João Abel Manta, o cartoonista de Abril", in História de Portugal

dos Tempos Pré-Históricos aos nossos dias. Alfragide: Ediclube, 1998,

p. 125.

4)  História da Arte da Caricatura de Imprensa em Portugal. Vol. IV - Na

Democracia (1974-2002). Lisboa: Humorgrafe/SECS, 2002, p. 23.

5)  Identificámos esta maior diversidade ideológica e artística da

imprensa humorística na comparação que lhe fizemos com o mesmo

tipo de imprensa publicada durante a Monarquia Constitucional, V.

MATOS, Álvaro Costa de - "Da Imprensa Humorística na I

República...", in Jornalismo & Jornalistas, N.º 44 (2010), pp. 50-64.

6)  A Revolução e o Nascimento do PPD. Volume 1. Lisboa: Bertrand,

2000, p. 123.

7)  Naturalmente, muitos outros aspectos ficaram por tratar, mas para

não nos dispersarmos na comunicação que apresentámos, e que aqui

reproduzimos, optámos por focalizar o nosso objecto de estudo

apenas neste ponto, o do controlo político sobre a imprensa,

concretamente sobre a imprensa humorística.

8)  "Os meios de comunicação social", in Portugal. 20 anos de

Democracia. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, pp. 360-361.

9)  Não cabe aqui aprofundar o porquê destas prisões, mas importa

lembrar que José Vilhena, com as dezenas de livros de humor que

publicou (mais de 70, alguns com tiragens extraordinárias, de 60 mil

exemplares), participou activamente "na resistência ao monolitismo

ideológico promovido pelo regime do Estado Novo" - resistência que

lhe valeu três passagens pelos curros da polícia política do regime.

Para mergulhar neste assunto, ver ZINK, Rui - O Humor de Bolso de

José Vilhena. Oeiras: Celta Editora, 2001, sobretudo o capítulo "Diálogo

com a Censura", pp. 91-104.

10)  "Meus Senhores: A Gaiola está aberta!", in Gaiola Aberta. Lisboa,

n.º 1 (15 de Maio de 1974), pp. 4-5.

11)  V. Gaiola Aberta. Lisboa, n.º 1 (15 de Maio de 1974), p. 16.

12)  MESQUITA, Mário - Op. Cit., p. 366.

13) "Já temos censura!!", in Gaiola Aberta. Lisboa, n.º 2 (1 de Julho de

1974), p. 4.

14) Com a Lei de Imprensa, a repressão dos crimes de abuso de

liberdade de imprensa passou para a alçada dos tribunais.

Teoricamente, não poderia haver lugar a formas de repressão

administrativa, do tipo da comissão ad-hoc. Com a entrada em vigor

da Lei de Imprensa, esta comissão deixa de exercer as suas funções,

embora a sua extinção só se verifique a 29 de Novembro de 1975.

15) "Saudação e Juízo do Ano", in Gaiola Aberta. Lisboa, n.º 13 (1 de

Fevereiro de 1975), p. 2.

16) Mesquita, Mário - Op. Cit., p. 380.

17) "Força, força, companheiro Jesuíno. Carta aberta e de apoio ao

autor do Projecto da Lei de Imprensa", in Gaiola Aberta. Lisboa, n.º 21

(15 de Setembro de 1975), pp. 2-3.

18) V. Gaiola Aberta. Lisboa, n.º 21 (15 de Setembro de 1975), p. 6.

19) ZINK, Rui - O Humor de Bolso de José Vilhena. Oeiras: Celta

Editora, 200, p. 107.

20) ZINK, Rui - Op. Cit., p. 97.

MEMÓRIA José Vi lhena | Gaiola Aberta

55_memoria VILHENA.qxd_55_memoria VILHENA.qxd  19/11/14  11:56  Page 68



 

 

 

 

Lugar da Charneca de Baixo, Armazém L - 2710-449 RAL Sintra

artes gráficas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eca de BaixLugar da Charn

 

 

 

 

 

, Armazém L - 2710-449 RAL Sinoeca de Baix

 

 

 

 

 

, Armazém L - 2710-449 RAL Sin

 

 

 

 

 

tra, Armazém L - 2710-449 RAL Sin

 

 

 

 

 

69 alves e albuquerque_Layout 1  19/11/14  11:57  Page 1



70|Jul/Dez 2014|JJ

“N
ão leias odes, meu filho, lê horários
(...): são mais exactos”, escreveu
(num poema...) Hans Magnus
Enzensberger. Esse conselho pode
ilustrar ironicamente a separação

entre jornalismo e literatura. É certo que os horários
dos transportes não são jornalismo, mas estão mais
perto da notícia do que do romance. E reconheça-se
que há géneros jornalísticos de tipo narrativo e por
isso maior margem de subjectividade e interpretação
(caso da reportagem), com fronteiras mais fluidas do
que o material noticioso, que escolhe, regista, descreve
e relaciona factos, mas onde o narrador se apaga,
mesmo que assine. A grande reportagem mostra a
relação entre os textos literários e os de imprensa.
Noutros géneros, como o editorial,
a crónica, o artigo e a entrevista, o
exercício interpretativo é muito
mais aberto e pessoal do que numa
notícia, mas não deve incorrer na
ficção; locais, tempo, contexto e
pessoas (que num romance seriam
personagens) são reais e a opinião
assenta em factos confirmados.
Nada disso, que serve a verdade
(não o “efeito de realidade” ou a
verosimilhança, coisas de outra
ordem), menoriza a escrita
jornalística, que idealmente terá a
melhor qualidade possível de
expressão e estilo, mas amarrada à busca e notação da
“verdade dos factos”, para usar a expressão do Código
Civil de 1867, redigido em bom português (português
de lei...), o que aponta para relações entre a escrita
jurídica e o registo informativo dos media, em especial
dos jornais. Por mais bem redigido que um texto
jornalístico seja, ou por mais que consinta ou reclame
recorte literário explorando recursos da língua e das
linguagens, ele está fora da efabulação livre, da
especulação ou do sacrifício da veracidade à beleza da
frase ou à sonoridade de um adjectivo – como notou
Eça, que além do mais foi jornalista, e grande. Os
jornalistas são escritores? Não todos, nem em tudo o

que escrevem, mas houve quase sempre interacções.
Após este intróito apressado (o que é quase forçoso

em jornalismo) e discutível (o que é natural na opinião),
vem o assunto que afloro, o dos escribas (como diria F.
Assis Pacheco) que passam do jornalismo para a ficção
ou desta regressam àquele. Tudo isso é próprio da
liberdade da escrita e da pluralidade de vocações, sendo
porventura a poesia o território verbal de mais dificil
compatibilidade e coexistência com o exercício
jornalístico. Assinalemos exemplos de oscilação ou
acumulação entre diferentes modos de ver, narrar e
escrever, do jornalismo ao ensaio, ao teatro, à poesia,
frequentemente ao conto e ao romance, alfabeticamente
e com omissões involuntárias: Alexandra Lucas Coelho,
António Mega Ferreira, Álvaro Guerra, Baptista-Bastos,

Clara Ferreira Alves, Clara Pinto
Correia, Fernando Assis Pacheco,
Fernando Dacosta, Francisco José
Viegas, Inês Pedrosa, João Aguiar,
José do Carmo Francisco, José
Manuel Saraiva, José Rodrigues dos
Santos, José Saramago, José Viale
Moutinho, Manuel António Pina,
Manuel Jorge Marmelo, Mário
Zambujal, Miguel Sousa Tavares,
Rui Araújo... Há para todos os
gostos e perspectivas sobre aquilo
em que cada um foi melhor, nessas
viagens de ida e volta ou partidas
sem regresso. Muitos começaram

nos jornais. Apareceu não sei quando a expressão-
chavão de que alguém “enveredou pelo romance”
(nunca li que um romancista tivesse “enveredado” pelo
jornalismo). Hoje paira a ideia de que o romance está no
topo da cadeia de valor (como diriam escribas da
economia). Antes um bom jornalista do que um
ficcionista menor? Julgo que sim, mas a comparação é
difícil; o jornalismo não é homogéneo, a literatura
também não, e a rara glória que o talento assegure
naquele ou nesta está inscrita no acaso e nos prémios.
Gostaria ainda de falar de outras terras em que
reconhecidos ficcionistas têm escrito admirável obra
jornalística. 

Jornalistas, escritores
Jornalismo e literatura,
encruzilhadas e viagens de ida e volta

Francisco
Belard

CRÓNICA

JJ

A grande reportagem
mostra a relação entre os
textos literários e os de
imprensa. Noutros géneros,
como o editorial, a crónica,
o artigo e a entrevista, o
exercício interpretativo é
muito mais aberto e
pessoal do que numa
notícia, mas não deve
incorrer na ficção
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