
Apresentação de “As Novas Gerações de Jornalistas em Portugal” 

e antestreia de “Os Cartoonistas – Soldados de Infantaria da 

Democracia” 

O livro “As Novas Gerações de Jornalistas em Portugal” é lançado no próximo dia 18 de 

fevereiro, às 18:30 horas, no Salão Ideal, à Rua do Loreto, em Lisboa. À apresentação do 

livro segue-se, às 19:30, a antestreia em Portugal do documentário "Os Cartoonistas – 

Soldados de Infantaria da Democracia”, no Cinema Ideal, no mesmo prédio, propriedade 

da Casa da Imprensa. 

O livro resulta duma investigação sobre os jornalistas que entraram na profissão depois do 

ano 2000 e tem a autoria duma equipa coordenada por José Rebelo, do ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).  

O estudo baseia-se em 515 inquéritos validados (um quarto do universo de jornalistas com 

nascimento após 1975), sendo um importante instrumento para a compreensão do estado 

de uma profissão que já conheceu melhores dias.  

“As Novas Gerações de Jornalistas em Portugal” será apresentado pela presidente da 

Direção do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco.  

"Os Cartoonistas – Soldados de Infantaria da Democracia” é o filme de Stéphanie Valloatto 

que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes e foi nomeado para o César de Melhor 

Documentário de 2015. 

Trata-se, segunda a distribuidora Midas Filmes, de um “retrato de doze formidáveis, loucos 

e trágicos cartoonistas dos quatro cantos do mundo” que assumem a missão de “defender 

a liberdade e a democracia, fazendo rir”. 

A sua estreia agora em Portugal, acrescenta a distribuidora, acontece num momento em 

que, “mais que nunca, depois da recente tragédia em França, é preciso dar a conhecer o 

trabalho destes artistas que colocam em risco a própria vida para defender os valores da 

liberdade de expressão”.  

A sessão dupla – apresentação do livro e antestreia do filme - é organizada pela Editora 

Mundos Sociais, pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) e pela 

Midas Filmes, com o apoio da Casa da Imprensa. 

Os associados da Casa da Imprensa estão convidados para a apresentação do livro e para 

a antestreia do filme, naturalmente com o limite da lotação das salas.  

A estreia comercial de “Os Cartoonistas” está marcada para o dia seguinte, quinta-feira, 

mantendo-se o filme em cartaz com bilhetes ao preço especial de €4,00 para os associados 

da Casa da Imprensa. 


