
O "DIÁRIO DE NOTÍCIAS" EVOCADO POR ANTIGOS 

PROFISSIONAIS 

JORNALISTA FERNANDO PIRES CONVIDA A «VIAGEM PELOS 

CAMINHOS DA MEMÓRIA»  

 

De quantos tempos se faz um 

jornal com 150 anos? 

Inevitavelmente de tantos que 

não podem caber num só livro.  

A obra O Nosso DN – 

Memórias do Tempo, levada a 

cabo pelo veterano jornalista 

Fernando Pires, está lançada e 

revela-se sem dúvida um 

trabalho que a todos oferece a 

possibilidade de analisar e 

entender o modo como a 

Imprensa foi evoluindo nas 

suas múltiplas componentes. 

Saborosos registos conduzem-nos à época das barras de chumbo, dos dinâmicos e 

sábios tipógrafos, dos jornalistas a escreverem notícias, artigos, reportagens, entrevistas 

com canetas (algumas de aparo mergulhado no tinteiro). Registos que passam 

igualmente pela técnica do offset e chegam ao mundo da informática, ao das máquinas 

de escrever entretanto destronadas pelos computadores. Convite a uma «viagem pelos 

caminhos da memória», como escreve Fernando Pires logo na primeira página desta 

fascinante antologia. Ninguém estaria em melhores condições para empreender tal 

iniciativa: cinquenta anos passados na redação do DN (que foi não a sua segunda mas 

sim a sua primeira casa!). Fernando Pires continua sendo para todos nós um testemunho 

de paixão, de uma exigência que dava por vezes ares de mau feitio, porém era, 

sobretudo, a garra de colocar o jornal acima de todas as coisas, um profissional brioso 

num ofício, ontem como agora, de intenso desgaste. 

Nesta obra participam camaradas de muitas décadas e dos mais diversos sectores, entre 

eles, José António Santos, Leonel Gonçalves, Carlos Bravo, Avelãs Coelho, Maria 

Augusta Silva, Pedro Foyos, António Castro, Sequeira Andrade, Silva Pires, José Maria 

Ribeirinho e Fernando Cascais. Contam-nos vivências, fazem um importante resumo de 

não menos importantes fases da vida de um jornal que em si mesmo é uma referência na 

história social, política e cultural do País, da sociedade portuguesa, do mundo. De 

assinalar um circunstanciado Índice Onomástico agregando centenas de menções. 

 

Das alegrias que dão alento às sombras que matam 
 

Viajar por estas crónicas sobre O Nosso DN, da composição em chumbo à paginação 

digital, de uma redação no masculino (onde Manuela de Azevedo era então a única 

mulher, resguardada num pequeno gabinete para a pouparem a «qualquer palavrão 

solto»…) até uma imparável onda feminina na Comunicação Social, viajar da voz dos 

ardinas até à velocidade da divulgação internética, relembrar como já se pensava e 

dinamizava um «Manual de Normas da Redação», como interagiam a Redação e o 

Centro de Documentação e Informação, como desde a sua fundação o DN estava atento 

à estratégia da distribuição do jornal e ao papel fundamental da publicidade, como era 



imperioso incorporar lições do antigamente, cuidar do presente e olhar para o futuro, 

viajar por todos estes caminhos de mudanças feitos, nada tem que ver com tacanhos 

saudosismos. O Nosso DN – Memória do Tempo fica a dever-se, mais uma vez, ao amor 

de Fernando Pires pelo jornalismo, pelo Diário de Notícias em particular, jornal a que 

deu tudo de si. É uma «memória do tempo», assim o define o próprio título. E a 

memória afirma-se sempre como uma mais-valia. Uma memória que da mesma maneira 

reafirma o sentido da camaradagem, da solidariedade, esse «espírito DN» que, nos bons 

e nos maus momentos, procurou aviventar-se, mesmo nas mais complexas 

circunstâncias. 

Nos muitos tempos de um jornal — como em tudo e em todas as atividades — somam-

se alegrias e sombras. As alegrias dão alento, amparo e caminho; as sombras matam. 

Sombras dramáticas (triste e dolorosamente não são as primeiras) tomam hoje de assalto 

profissionais de todas as gerações. Urge reafirmar o espírito de camaradagem, de 

solidariedade. 

 

Maria Augusta Silva 

Pedro Foyos 

 

——— 

O livro O Nosso DN — Memórias do Tempo tem a chancela de JM Edições, 

podendo ser adquirido nas livrarias da FNAC ou por encomenda direta para o 

endereço jm.gradi@gmail.com  

(Texto publicado no blogue Casal das Letras) 
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