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TEMA
DUAS DÉCADAS DE JORNALISMO
NA INTERNET
O encontro entre o jornalismo e a Internet deu-se há
duas décadas. Na altura, a rede mundial foi recebida
com grande entusiasmo.Trazia consigo promessas de
infindáveis novas possibilidades para o mundo em
geral e para o jornalismo em particular. Tratava-se de
uma "revolução", comparável à invenção da imprensa
por Gutenberg. Este deslumbramento inicial deu
origem a discursos entusiásticos sobre o futuro.
Por Helder Bastos

ANÁLISE 
A FOTOGRAFIA NOS ÚLTIMOS 30 ANOS
DE IMPRENSA PORTUGUESA
Do tradicional fotógrafo de "tarimba", com pouca ou
nenhuma preparação académica e até técnica, das
décadas de 60 e 70 do século passado, ao repórter
fotográfico de hoje vai uma distância abissal que anula
as ideias preconcebidas e que ainda sobrevivem em
alguns redatores de que a fotografia é apenas um aux-
iliar do texto e meramente ilustrativa
Por Fátima Lopes Cardoso

ENTREVISTA 
AURÉLIO CUNHA À JJ
“Trabalhava para beneficiar o cidadão, 
não para vender mais jornais”
Por Paulo Martins

JORNAL
[32] M. Vázquez Montalbán, jornalista

Por Francisco Belard
[34] Livros Por Gil Montalverne e João Paulo Cotrim
[38] Casa da Imprensa
[40] Sites Por Mário Rui Cardoso

HISTÓRIAS DE JORNALISTAS
ANTUNES FERREIRA
Mil sobressaltos da entrevista com Walesa
Por Gonçalo Pereira Rosa

MEMÓRIA
A I Guerra Mundial na imprensa humorística
portuguesa (1914-1918): uma aproximação
histórica ao problema
Por Álvaro Costa de Matos
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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 quinze 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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R
eunido no Clube de
Jornalistas, no passado
dia 2 de Julho, o Júri
dos Prémios Gazeta,
deliberou atribuir os

Prémios Gazeta 2014, nas diferentes
modalidades, com os seguintes
resultados:

GAZETA DE IMPRENSA
Manuel Carvalho e Manuel Roberto
(Público)
O trabalho premiado, “A Guerra que
Portugal quis esquecer”, série de
“reportagens históricas” publicadas
no Público, resgata do esquecimento
o trágico confronto dos militares
portugueses com as tropas alemãs,
durante a I Grande Guerra, no norte
de Moçambique. A recuperação de
relatos e reflexões de participantes e
estudiosos cruza-se, no próprio local
dos acontecimentos, com
testemunhos actuais, herdeiros de
uma tradição oral que nos reconduz
aos acontecimentos de então, dando
assim corpo a uma investigação
jornalística digna das melhores
tradições da nossa imprensa e que
hoje, mais do que nunca, importa
preservar.

GAZETA DE RÁDIO
Mário Galego (Antena Um)
A reportagem de Mário Galego,
“Cante da Humanidade”, transmitida

pela Antena Um, narra, de forma
eloquente e emotiva, apoiada em
múltiplos e significativos registos
sonoros, a viagem de autocarro e a
intervenção, na sede da UNESCO,
em Paris, do grupo coral de Serpa,
após a consagração do Cante
alentejano como património cultural
e imaterial da humanidade.

GAZETA DE TELEVISÃO
Pedro Coelho (SIC)
Transmitida pela SIC, a reportagem
“Depois da Fraude”, de Pedro Coelho,
é um expressivo e bem
documentado trabalho, em duas
partes, sobre a herança do BPN,
designadamente sobre a gestão pela
Parvalorem da carteira de dívidas de
4, 5 mil milhões de euros e dos 300
funcionários do BPN não
contratados pelo BIC. Entre 2010,
ano em que foi criada, e finais de
2012, a Parvalorem recuperou 53
milhões de euros…As imagens são
de autoria do repórter Luís Pinto.
Edição de imagem: Ricardo Tenreiro.

GAZETA DE FOTOGRAFIA
António Cotrim (Lusa)
O resgate, por helicóptero, dos
corpos do casal polaco, caídos no
Cabo da Roca no verão de 2014, foi
acompanhado, fotograficamente,
pelo veterano repórter da Lusa,
António Cotrim. A foto enviada a
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concurso, considerou o júri, é um
bom exemplo de sentido de
oportunidade e qualidade de um
repórter em serviço.

GAZETA MULTIMÉDIA
Catarina Santos (Rádio Renascença)
O drama de milhares de migrantes
que todos os dias tentam chegar à
Europa, fugidos da Líbia, da Síria ou
de outras terras onde há muito nada
se espera, é o tema central de “A sul
da sorte”, a reportagem premiada.
Utilizando diversos registos e meios,
Catarina Santos mostra, com rigor e
grande sensibilidade, os vários lados
de um problema que já ultrapassou
as fronteiras de Itália.

GAZETA REVELAÇÃO
Fábio Monteiro (Observador) 
“Pendurados num Sonho” narra a
odisseia e drama dos milhares de
migrantes que entram anualmente
na Europa através das cidades
espanholas autónomas de Melilha e
Ceuta, na costa norte de África.

GAZETA IMPRENSA REGIONAL
Soberania do Povo
O jornal Soberania do Povo, fundado
em 1879 em Águeda – o semanário
mais antigo de Portugal - é uma
publicação de informação geral e
âmbito regional, com uma linha
editorial pautada pela pluralidade de

opinião e rigor informativo. A
maioria dos assinantes do Soberania
do Povo, são do concelho de
Águeda, Aveiro, Albergaria-a-Velha,
Sever do Vouga, Anadia e Oliveira
do Bairro. O jornal tem, igualmente,
numerosos leitores nas comunidades
portuguesas da diáspora.

GAZETA DE MÉRITO
Fernando Paulouro Neves
Ao longo de mais de 40 anos, o Jornal
do Fundão beneficiou da sua visão
jornalística e da escrita depurada e
elegante, ao estilo da melhor tradição
do jornalismo literário. Fernando
Paulouro exerceu a profissão de
jornalista com paixão, inteligência e
grande rigor deontológico. Diretor
do Jornal do Fundão até final de 2012 e
autor de vários livros e do blog
“Notícias do bloqueio”, Fernando
Paulouro Neves é uma referência do
jornalismo português.

O Júri teve a seguinte constituição:
Eugénio Alves (CJ), Cesário Borga
(CJ), Elizabete Caramelo (docente
universitária), Fernando Cascais
(docente universitário e CENJOR),
Fernando Correia(Jornalista e
docente universitário) Jorge Leitão
Ramos (crítico de cinema e televisão),
José Rebelo (docente universitário) e
Paulo Martins (docente universitário
e Comissão da Carteira). JJ
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GAZETA DE IMPRENSA

Manuel Carvalho 
e Manuel Roberto 
Manuel Carvalho é jornalista e
integrou a equipa fundadora do
Público. Com excepção de um
breve período entre 1999 e 2000,
em que fez parte da equipa do
Diário Económico, desenvolveu
todo o seu percurso profissional na
redacção do Porto do jornal. Fez
parte do grupo de jovens
seleccionados em 1989 para formar
a primeira redacção do Público,
integrou nos primeiros anos de
profissão a equipa de Economia e
após o regresso em 2000 criou e
liderou o projecto do suplemento
Fugas. Nesse ano, passou a ocupar
as funções de subdirector e mais
tarde as de director adjunto. Em
2013 cessou as suas funções na
Direcção Editorial do Público e é
actualmente redactor principal do
jornal.
Nascido em Alijó, Alto Douro, fez

os seus estudos superiores no Porto,
primeiro com um bacharelato na
Escola Normal e mais tarde na
Faculdade de Direito e na
Faculdade de História da
Universidade do Porto, onde se
licenciou. Foi professor do ensino
básico durante dois anos. Fez o
curso de jornalismo do Cenjor e foi
fellow do German Marshall Fund,
nos Estados Unidos, e do
International Studies and Training,

no Japão, para lá de ter participado
em várias acções de formação nas
áreas do Jornalismo e da Economia.
Recebeu vários prémios de
jornalismo. 
É autor e co-autor de várias obras
sobre o Douro e o Vinho do Porto e
tem em fase final de produção um
livro sobre a Primeira Guerra
Mundial em Moçambique, que será
editado pela Porto Editora. Integra o
painel de comentadores de assuntos
políticos e económicos da RTP
Informação e da RTP2.

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.  

GAZETA DE RÁDIO

Mário Galego 
Mário Galego
(Nazaré, 1969)
Jornalista (cp nº 1775)
Actividade:
Actual coordenador das áreas
Grande Reportagem e Sociedade da

Antena 1
Repórter (enviado especial a
diversos países - República Checa,
Irlanda, guerra dos Balcãs,…)
Sub-chefe de redacção Antena 1 e
Antena 2. 
Jornalista da RDP (desde 1992)
Jornalista /editor da Rádio Nazaré
(1989-91)
Redactor da Gazeta da Nazaré
(1987)
Jornalista desde 1987
Outras actividades: 
Colaborador de diversos jornais e
revistas: Revista Alentejana, O
Papel do Jazz, membro do conselho
consultivo da revista de literatura
Canal, entre outros.  
Formador de Jornalismo de Rádio e
Comunicação com os Media desde
2000
2000 Curso de Formação de
Formadores, Cenjor
1996-97 Curso de Escrita Jornalística
Radiofónica I, RDP, sob orientação
de João Alfacinha da Silva
1993 Curso de Técnicas de
Reportagem, Centro Formação
Jornalistas de Paris / RDP, sob
orientação de Edouard Guilbert
1992 Curso de Técnicas de Escrita
Radiofónica e Estilo Falado, Centro
Formação Jornalistas de Paris / RDP,
sob orientação de Edouard Guilbert
1991/92, Curso de Formação Geral
em Jornalismo, Cenjor, Lisboa, com
estágio na Antena 1 nas equipas de
Francisco Sena Santos e Luís Ochôa
Prémios:
Prémio Jornal do Fundão – António

Prémios Gazeta 2014
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Paulouro, 2014
Prémio Escritaria Rádio &
Multimédia, Penafiel, 2013
Guilhim de Cristal 2004
Menção honrosa Prémio AMI 2000
Guilhim de Cristal 1997
Livros:
Editor volta d’ mar (desde 2011)
Co-organizador da antologia de
poesia «Canto de mar», ed.
Biblioteca da Nazaré, 2005
Autor de «No Tempo dos
Pinhocos», ed. Confraria Nª Srª
Nazaré, 2004
Autor de «Uma estória de jazz em
Valado dos Frades», BIR, 2004 (2ª
ed. Ediresistência, 2013)

GAZETA DE TELEVISÃO

Pedro Coelho
Nasci há 49 anos em Montemor-o-
Novo. Na terra natal dei os
primeiros passos no jornalismo.
Estive muito ligado à Rádio
Almansor, uma  das “rádios pirata”
do calor dos anos 80. Em 1988 ajudei
a fundar um mensário regional, “A
Folha de Montemor” (prémio Gazeta
2012), tendo sido o seu primeiro
diretor.
Em 1984, aos 18 anos, vim para
Lisboa iniciar a minha formação
académica. Licenciei-me em
Comunicação Social, na
Universidade Nova de Lisboa, em
1989, tendo defendido uma tese
de licenciatura sobre o impacto
das rádios locais no
desenvolvimento das
comunidades de proximidade.
A minha ligação ao jornalismo
profissional começou em 1988, num
estágio curricular na direção de
informação da Rádio Comercial. Em
1989 integrei os quadros do Correio
da Manhã Rádio, onde permaneci
até 1992, ano em que entrei na SIC,
onde me mantenho.
Nesta altura sou grande repórter do
universo SIC TV. Integro, desde 2007,
a equipa da Grande Reportagem.

Faço, sobretudo, jornalismo de
investigação. Antes fui repórter
especializado em poder local, editor
de sociedade, coordenador da
reportagem especial e editor-
executivo. 
Conquistei diversos prémios
profissionais, entre os quais o prémio
AMI, o prémio Cáceres Monteiro, o
prémio de jornalismo do Parlamento
Europeu, a medalha comemorativa
dos 50 anos da assinatura da
declaração universal dos direitos
humanos, atribuída pela Assembleia
da República e diversas menções
honrosas.
Em paralelo prossegui um percurso
académico. Completei o mestrado
em Ciências da Comunicação em
2004 (FCSH-UNL), tendo defendido
uma tese sobre a televisão de
proximidade. No ano letivo de 2006-
2007 fui contratado como assistente
convidado para lecionar cadeiras de
jornalismo no Departamento de
Ciências da Comunicação da mesma
faculdade. Em 2014 completei o
doutoramento (FCSH-UNL), com
uma tese sobre o ensino do
jornalismo. Sou, nesta fase, Professor
Auxiliar Convidado, responsável
pelas unidades curriculares de
jornalismo radiofónico e jornalismo
televisivo (licenciatura) e pelo
seminário de mestrado de Novas
Narrativas dos Media.
Publiquei três livros, dois académicos
e um de reportagem, e um conjunto
de textos académicos, em revistas e
coletâneas nacionais e estrangeiras.

GAZETA DE FOTOGRAFIA

António Cotrim
Natural de Lisboa, António Cotrim
desde cedo começou a trabalhar na
área da comunicação social –
Lusitânia, ANOP, Notícias de
Portugal e Agência Lusa, onde está
actualmente. Colaborou também,
nomeadamente, no 
Tal & Qual e Record . Ao longo da
carreira, tem registado com a sua
objectiva momentos únicos, em
reportagens realizadas quer em
Portugal quer no estrangeiro. 
Prémios recebidos: 2001 – Menção
honrosa do Clube Português de
Imprensa, na categoria de Foto-
reportagem. 2004 – Menção honrosa
do Prémio Europeu de Fotografia
Fujifilm, na categoria de desporto.
2010 - Júri do concurso
Internacional de fotografia de
Ferreira do Zêzere.
Exposições realizadas: 2011 – Centro
Nacional de Cultura, em Lisboa.
2012 – Câmara Municipal de Lisboa /
Biblioteca por Timor; Galeria do Café
de Santa Cruz, em Coimbra. 2013 –
Câmara Municipal de Vila N. Gaia/
Teatro Eduardo Brazão; IV Bienal de
Culturas Lusófonas, Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital.
2014 – Câmara Municipal de
Portalegre / Galeria de S. Sebastião;
Câmara Municipal de Ourém;
Centro Cultural da Malaposta;
Museu de Arte Sacra de Fátima;
Biblioteca de Alcochete.
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GAZETA MULTIMÉDIA

Catarina Santos
Catarina Santos nasceu em 1982 em
São Pedro de Avioso, freguesia da
Maia onde ainda há tractores
agrícolas a condicionar o trânsito. A
infância passada no campo aguçou a
curiosidade e a vontade de contar
histórias. Daí à licenciatura em
Jornalismo e Ciências da
Comunicação na Universidade do
Porto, em 2004, foi um instante.
Estagiou na Rádio Renascença,
trabalhou num jornal só para
médicos e num canal só para
estudantes. Em Abril de 2008
regressou à Renascença para integrar
a equipa de vídeo. Foi a
oportunidade de começar a explorar
uma área que estava ainda à procura
de uma linguagem própria, ainda a
dar os primeiros passos, com todas
as possibilidades em aberto. Meia
dúzia de anos depois, a
“multimédia” vai fazendo o seu
caminho no jornalismo português,
usando ferramentas e linguagens
diversas e cada vez mais completas,
e a jornalista orgulha-se de fazer
parte dessa aventura.

GAZETA REVELAÇÃO

Fábio Monteiro 
Fábio Monteiro é mestre em
Jornalismo pela Faculdade de

Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa.
Estagiou no Público. Foi jornalista no
Observador desde a fundação, onde
escreveu, principalmente, sobre
temas de Sociedade. Desde Março, é
editor on-line na Proteste.
Atualmente frequenta o mestrado
em Filosofia na Universidade Nova
de Lisboa.

GAZETA IMPRENSA REGIONAL

Soberania do Povo 
Soberania do Povo - 136 anos a
contar e a construir a história de
Águeda
No dia em que o Clube de
Jornalistas atribuiu o prémio
Gazeta de Imprensa Regional à
Soberania do Povo, com sede em
Águeda (Aveiro), a direcção do
semanário mais antigo do país não
perdeu tempo em partilhar o
galardão com os seus leitores,
anunciantes, correspondentes e
colaboradores.
O jornal, fundado no longínquo
ano de 1879, por Albano de Mello,
à altura bacharel formado em
Direito, leva 136 anos a contar e a
ajudar a construir a história de
Águeda e da região, chegando,
todas as semanas, ao país inteiro e
aos quatro cantos do Mundo,
mercê da sua fiel legião de
assinantes.
“Esta distinção orgulha-nos,

responsabiliza-nos e faz-nos
acreditar que os caminhos da
verdade, da transparência e do
rigor, são sempre recompensados”,
comentou António Almeida da
Silva, que em Novembro deste ano
completará uma década como
Director da Soberania do Povo.
“O trilho continua bem definido:
Estaremos sempre ao serviço da
comunidade e das instituições
locais, com base num jornalismo
sério, que honre a memória
daqueles que tiveram a ousadia de
lançar a publicação no último
quartel do século XIX”, sublinhou
António Almeida da Silva.
Num tempo que continua a ser de
dificuldades, o Director da

Prémios Gazeta 2014
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Soberania do Povo deixou uma
palavra de “apreço e coragem para
todos os protagonistas do nosso
jornalismo que, de norte a sul de
Portugal e nos arquipélagos dos
Açores e da Madeira, vão
mantendo de pé a imprensa
regional portuguesa”.
Finalmente, expressou uma

palavra de “carinho e gratidão ao
Clube de Jornalistas e à Caixa
Geral de Depósitos, pela manifesta
preocupação evidenciada em
valorizar os jornalistas
portugueses e, em particular, a
qualidade, o talento e a
criatividade do jornalismo que se
faz em Portugal”.

GAZETA DE MÉRITO

Fernando Paulouro
Neves

Nasceu no Fundão, em
1947.Jornalista, tem colaboração
dispersa por vários jornais e
revistas, foi chefe de Redacção do
“Jornal do Fundão” e seu director
até final de 2012. Fez parte da
direcção do Sindicato dos Jornalistas
e do Conselho Deontológico.
Escreveu, com Daniel Reis, “A
Guerra da Mina e os Mineiros da
Panasqueira”, e os textos dramáticos
“O Foral: Tantos Relatos/Tantas
Perguntas” e “Era uma vez
Cerinéu...” Encontra-se
representado em livros colectivos e
antologias, designadamente nos
volumes “Identidades Fugidias”,
coordenado por Eduardo Lourenço,
e “A Mãe na Poesia Portuguesa”,
organizado pelo poeta Albano
Martins. É autor de “Os Fantasmas
Não fazem a Barba” (ficção), “A
Materna Casa da Poesia. Sobre
Eugénio de Andrade” (ensaio), “Os
Olhos do Medo” (conto), “Crónica
do País Relativo -- Portugal, Minha
Questão” (II Volumes). Dirigiu e
colaborou em vários suplementos
literários. Integra o Conselho Geral
da Universidade da Beira Interior e
faz parte dos corpos sociais da
Fundação Manuel Cargaleiro. É
autor do Blogue: Notícias do
Bloqueio.
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Duas décadas
de jornalismo
na INTERNET
Texto Helder Bastos

O encontro entre o jornalismo e a Internet deu-se há duas décadas. 
Na altura, a rede mundial foi recebida com grande entusiasmo.
Trazia consigo promessas de infindáveis novas possibilidades para o
mundo em geral e para o jornalismo em particular. Tratava-se de uma
"revolução", comparável à invenção da imprensa por Gutenberg.
Este deslumbramento inicial deu origem a discursos entusiásticos
sobre o futuro. Nasciam as primeiras utopias do ciberjornalismo, que
anteviam grandes transformações nas empresas jornalísticas e a
produção de um jornalismo contextualizado, hipermédia, interativo,
conversacional, imersivo, instantâneo, orientador, convergente,
multiplataforma. Duas décadas depois, em que ponto estamos?
Algumas previsões foram, pelo menos em parte, concretizadas,
mas muitas das utopias ficaram pelo caminho. Com o tempo,
a realidade das empresas, do mercado dos média, das audiências,
da publicidade e dos próprios jornalistas tratou de refrear ou anular
algumas das projeções mais otimistas. 

TEMA
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Utopias

O
ciberjornalismo desenvolveu-se em
várias direcções e ritmos, assumindo
formas diversas em diferentes proje-
tos noticiosos online que, em muitos
casos, ficaram bastante aquém daqui-
lo a que um académico espanhol,
David Domingo, chama as utopias do

ciberjornalismo, formuladas sobretudo a partir da segunda
metade da década de 1990. O conceito de utopias é aqui
usado para descrever a distância em relação à realidade
das definições iniciais de ciberjornalismo e o seu papel
como ideais, considerados, em vários estudos, inal-
cançáveis. 

Em meados dos anos 1990, o ambiente geral à volta da
Internet era de grande euforia. Especialistas, políticos,
líderes empresariais, jornalistas e outros previam que a rede,
vista como o suprasumo das tecnologias, iria transformar o
mundo, revolucionar os negócios, gerar um surto de pros-
peridade para todos, inaugurar uma nova era de democra-
cia, acabar com os média tradicionais, aproximar os povos e
promover o diálogo entre nações. Em suma, iria revolu-
cionar toda a sociedade de forma permanente e irrevogá vel.
Também aqui houve todo um fervor inicial de elaboração de
utopias.

Autores de referência, e, de certo modo, arautos das
utopias do ciberjornalismo, como John Pavlik, previam então o
desaparecimento das empresas jornalísticas e a sua substitu-
ição por software de redação de notícias. A tecnologia iria
provocar grandes transformações inexoráveis na sociedade
e no jornalismo. Pavlik identificava a emergência de nova
forma de jornalismo, cujas qualidades distintas incluíam
notícias ubíquas, acesso global à informação, reportagem
instantânea, interatividade, conteúdo multimédia e perso -
nalização extrema de conteúdos. A Internet abarcaria, não
apenas todas as capacidades dos média tradicionais, como
ofereceria novas capacidades, incluindo interatividade,
acesso on-demand, controlo por parte do utilizador e perso -
nalização. Utilizando estas potencialidades, os ciberjornalis-
tas poderiam contar as suas estórias utilizando as modali-
dades e formas de comunicação mais adequadas a cada
estória em particular. Estas novas possibilidades represen-
tariam uma transformação fundamental da natureza das
narrativas no jornalismo num ambiente online, transfor-
mação na qual o autor via o emergir de uma nova forma de
notícias, consubstanciada na expressão "jornalismo contex-
tualizado". A produção de notícias no contexto dos novos
média poderiam tirar proveito da totalidade das modali-
dades comunicacionais (texto, áudio, vídeo, gráficos, ani-
mação), incluindo modalidades emergentes, como o vídeo a
360 graus.    

Académicos e jornalistas pareciam reunir-se à volta do
consenso de que as novas tecnologias digitais iriam tornar
possível um jornalismo melhor, após anos de crise profunda

nos standards da profissão. O jornalismo tinha de se reinven-
tar ou morria. A Internet era a salvação.

O clímax das utopias digitais terá sido atingido na viragem
do milénio, quando se viveu um ambiente global febril à volta
das empresas ligadas à chamada economia "dot.com" e aos
investimentos, incluindo jornalísticos, na Internet. Foi um
período de optimismo e investimento, em muitos casos
exagerados e baseados em expetativas demasiado elevadas.
Foi neste período que nasceram em Portugal os primeiros jor-
nais generalistas exclusivamente online, como o Diário Digital e
o Portugal Diário e que algumas publicações reforçam as suas
redações digitais para abrirem serviços de "última hora", como
foi o caso do diário Público. Pelo excesso de expetativas se
pagaria, pouco tempo depois, uma fatura pesada.

Uma década depois, no início da segunda década do
século XXI, voltámos a assistir a certo recrudescimento de
utopias digitais, desta vez pela mão dos dispositivos móveis,
que conheceram então uma fase de expansão acelerada.
Tornou-se mais ou menos sólida a crença, manifestada por
empresas jornalísticas, de que aqueles dispositivos, em par-
ticular os tablets, seriam a tábua de salvação dos média noti-
ciosos, sobretudo para a imprensa, confrontada com con-
tínuas quebras de vendas e de receitas da publicidade. 

As utopias do ciberjornalismo propiciaram também uma
certa idealização do que seriam, ou poderiam ser, as novas
rotinas de produção e os novos papéis dos ciberjornalistas.
Estes profissionais passariam a ser "canivetes-suíços" poliva-
lentes e capazes de efetuar várias tarefas em simultâneo.
Utilizariam, no seu dia-a-dia, software de edição e produção
multimédia, fariam storyboards e programação, construiriam
narrativas multimédia para diversas plataformas, fariam
uso intensivo do hipertexto e da pesquisa na Web, seriam
instantâneos na publicação dos seus trabalhos e interagiri-
am de forma constante com os utilizadores. Nas projeções
mais ousadas, fariam incluir os leitores/utilizadores no
processo de elaboração das notícias. Os leitores seriam assim
transformados em produtores e co-autores das notícias.

Quanto aos novos papéis, era antevista uma grande diver-
sidade. Os ciberjornalistas seriam gestores de conteúdos,
"arquitetos" da informação, organizadores e fornecedores de
mapas de navegação online, facilitadores, gateopeners, medi-

Especialistas, políticos, líderes
empresariais, jornalistas e outros previam
que a rede, vista como o suprasumo das
tecnologias, iria transformar o mundo,
revolucionar os negócios, gerar um surto
de prosperidade para todos, inaugurar uma
nova era de democracia, acabar com os
média tradicionais, aproximar os povos e
promover o diálogo entre nações.
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adores, processadores de informação, curadores, certifi-
cadores da qualidade das notícias, propiciadores do debate
público e focados na comunidade e na audiência.

Realidade

A
realidade do que foram as duas
primeiras décadas de ciberjornalismo
ficou muito aquém de várias das utopias
formuladas no início. A distância entre o
potencial oferecido pelos novos média e
o aproveitamento real das suas poten-
cialidades foi, em geral, acentuada. Por

diversas razões, as grandes promessas ficaram pelo camin-
ho. A fasquia das expetativas teve de ser descida e colocada
ao nível do que as empresas jornalísticas podiam fazer em
vez do que deveriam fazer. 

Comecemos pelo choque com a realidade do modelo
do "jornalismo contextualizado" de Pavlik. Decorrida a
primeira década de ciberjornalismo, o conjunto de opor-
tunidades proposto por Pavlik havia sido implementado
apenas numa segunda vaga de sites jornalísticos e em
poucos dos melhores sites principais. É que mais conteúdo
e mais contexto exigem mais trabalho e mais recursos para
o produzir. Esta exigência colidiu, em boa parte dos casos,
com as tendências da indústria dos média noticiosos no
sentido da redução de pessoal e de custos. O jornalismo
contextualizado, com profundidade e alcance possíveis
apenas no ciberespaço, só se concretizou nos média main-
stream como conteúdo especial oferecido mediante micro-
pagamento. As notícias online, em especial as produzidas
por média tradicionais, como os jornais, ainda oscilavam
entre dar às audiências curtas notícias de última hora e
fornecerem-lhes outras ferramentas e conteúdos de forma
a poderem mergulhar num assunto. Novos métodos para
produzir e distribuir estórias interessantes online ainda se
encontravam muito longe de estarem completamente
desenvolvidos. 

A primeira década de ciberjornalismo foi, portanto,
pródiga na negação das utopias da contextualização. Em
vez de encararem a Web como um novo meio para desen-
volver novas formas narrativas, as empresas jornalísticas

tradicionais viram-na sobretudo como uma nova ferramen-
ta para distribuir conteúdos, produzidos originalmente
para outros formatos. Na melhor das hipóteses, a presença
na rede foi encarada como uma extensão ou complemento
do produto tradicional. A utilização de narrativas que
aproveitassem hipertexto e multimédia foi deixada de lado,
enquanto se optava por ficar com o mais fácil: tomar
emprestada uma linguagem mais simples, baseada princi-
palmente em texto e na reciclagem de material já usado
noutro meio, desperdiçando-se as novas possibilidades que
a Internet oferecia. 

Em Portugal, a regra geral também acabaria por se con-
firmar. Ainda hoje, o ciberjornalismo está ainda longe de
ser plenamente contextualizado, sobretudo devido à
reduzida dimensão das redações online. A Internet trouxe
mais instantaneidade ao jornalismo, mas ficaram por
cumprir outras promessas, como o envolvimento das
audiências e a construção de narrativas hipermédia. Em
suma, o modelo contextualizado de Pavlik acabou também
por ter apenas expressão prática parcial no ciberjornalismo
português.   

As utopias relacionadas com o aproveitamento das prin-
cipais potencialidades da Web viram-se de igual modo
expostas, ao longo dos anos, ao teste da realidade. Algumas
potencialidades foram exploradas pelas redações digitais,
outras foram adaptadas às necessidades e à cultura dos jor-
nalistas e outras foram ignoradas. Potencialidades como
hipertexto, multimédia, interatividade, ficaram, na maioria
dos casos, por explorar a fundo. Em Portugal, também foi
esse o caso.    

O curto e intenso período de boom, na viragem do
milénio, que deu origem a novos projetos jornalísticos
online, também acabou por chocar de frente com a reali-
dade. A crise da chamada nova economia, recorde-se,
começou em 2000. Em pouco tempo, a "bolha" rebentou.
No plano internacional, fecharam dezenas de empresas
que tinham investido milhões de dólares sem retorno.
Em Junho, já estavam espalhados os receios sobre a via-
bilidade das muitas firmas "dot.com" e da economia da
Internet, que tinha estado em expansão acelerada desde
1995, com uma valorização bolsista "astronómica" e
muito capital de risco investido. Em Portugal, também
fecharam empresas, algumas com poucos meses de vida,
houve redução de custos e despedimentos, enfim, cor-
tou-se nos excessos do período febril de expetativas e
investimento à volta da Internet. A realidade voltava a
falar mais alto. 

Uma década depois, a febre das empresas jornalísticas
em torno dos dispositivos móveis seria de igual modo tem-
perada pela realidade do mercado. Também aqui as
promessas de futuro foram ficando pelo caminho. Se é
certo que o consumo de notícias através de tablets e smart-
phones foi aumentando em certos extratos sociais, poucos
média tradicionais conseguiram, apesar disso, obter resul-
tados financeiros substanciais a partir dos seus projetos

TEMA Duas décadas de jornal ismo na Internet

Os ciberjornalistas seriam gestores de
conteúdos, "arquitetos" da informação,
organizadores e fornecedores de mapas de
navegação online, facilitadores,
gateopeners, mediadores, processadores
de informação, curadores, certificadores da
qualidade das notícias, propiciadores do
debate público e focados na comunidade e
na audiência.
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mobile. Em 2013, o acesso a sites noticiosos através de dis-
positivos móveis em Portugal não chegava a 15 por cento
do total de visitas.

Na prática, as novas rotinas de produção e os novos
papéis dos ciberjornalistas não foram tão longe quanto
previam as utopias. Outros não se concretizaram de todo.
As rotinas mais exigentes, relacionadas com a produção
multimédia, a programação ou a interacção constante com
os utilizadores, ficaram reservadas, em boa parte dos
casos, a uma minoria de ciberjornalistas. Predominaram,
em vez disso, rotinas menos exigentes, como a publicação
instantânea de texto (notícias de última hora) ou adap-
tação e tratamento de conteúdos produzidos por outrem.
O texto continuou a ser a matéria-prima principal de tra-
balho da maior parte dos ciberjornalistas e o tempo
despendido em contato com as audiências foi sempre
reduzido. Nem tão pouco este papel foi valorizado pelos
próprios profissionais. Outros papéis previstos - "arquite-
tos" da informação, organizadores e fornecedores de
mapas de navegação online, facilitadores, curadores,
gateopeners, mediadores, certificadores de qualidade - tam-
bém se viram sobremaneira limitados devido aos diversos
constrangimentos que afetaram o ciberjornalismo.  

Por que foi tão acentuada a distância entre as utopias
iniciais e a realidade algo dececionante do ciberjornalismo
nestas duas décadas? Há várias explicações possíveis. Em
primeiro lugar, poderíamos argumentar que as utopias
formuladas no âmbito do ciberjornalismo sofreram de um
excesso de expetativa e de entusiasmo idêntico ao que
contaminou os discursos enfáticos, sobretudo vindos de
especialistas e de gurus do ciberespaço, acerca das
promessas revolucionárias à volta dessa nova tecnologia
chamada Internet. Também aqui muitas das previsões ini-
ciais ficaram pelo caminho, uma vez que, como se viu,
nem sempre a sociedade conseguiu acompanhar a veloci-
dade da evolução tecnológica. O determinismo tecnológi-
co absoluto viu-se moderado pela "realidade dos factos".  

Em segundo lugar, as utopias do ciberjornalismo não
tiveram em conta as limitações de caráter estrutural e con-
juntural das empresas jornalísticas. Por um lado, muitas
delas não estavam, e não vieram a estar, em condições
financeiras para investir e sustentar investimentos jor-
nalísticos de monta na Web. Também não dispunham dos
necessários recursos humanos em qualidade e quantidade
para o efeito. Por outro lado, nesta vintena de anos, os

grupos de comunicação enfrentaram uma crescente dete-
rioração do mercado publicitário, que correu a par da
fragmentação das audiências e o nascimento de novos
hábitos de consumo de informação jornalística. As conse-
quências mais visíveis foram cortes de pessoal nas
redações e redução geral dos custos o que, por sua vez,
levou a uma deterioração da qualidade jornalística. Os
erros de gestão e o conservadorismo de empresários dos
média, os baixos índices de formação dos jornalistas em
novas tecnologias, um certo "culto do amadorismo" nas
práticas jornalísticas e uma resistência transversal à
mudança contribuíram também para deitar por terra cer-
tas utopias.     

Em terceiro lugar, a questão incontornável do modelo
de negócio, que, em bom rigor, ao fim deste vinte anos,
não foi ainda encontrado. A resposta aos muitos proble-
mas do ciberjornalismo teria passado pela descoberta da
fórmula ideal de financiar os projetos online, quer se
tratasse de edições de média tradicionais, quer de média
nativos digitais. Mas o vetusto modelo de vender audiên-
cias, ou tráfego, a anunciantes revelou-se insuficiente. As
experiências alternativas de negócio, que passaram, entre
outras soluções, por patrocínios, assinaturas, pagamentos
por visualização e a organização de conferências, também
se revelaram insuficientes. E a mais recente crença, por
parte das empresas, nas virtudes salvíficas dos disposi-
tivos móveis ainda não teve tempo suficiente de testagem
e maturação para uma aferição segura de resultados. No
entanto, a explicação para o balanço pouco positivo a
fazer do ciberjornalismo não pode passar apenas pela
questão do modelo de negócio, mas deverá resultar de um
cruzamento de diversos factores, ligados à economia dos
média, à cultura das empresas jornalísticas, às questões
profissionais e de formação dos jornalistas e às dinâmicas
estabelecidas, ou não, com as audiências.

Por último, os próprios ciberjornalistas. Pese embora
todos os constrangimentos à sua atividade, talvez não ten-
ham feito o suficiente para, ainda assim, pugnarem por
uma maior elevação dos standards e das práticas profis-
sionais online. Enquadrados em equipas pequenas e mul-
titarefa, entalados pelo deadline contínuo e a pressão do
tempo, viram-se, na sua maioria, acantonados em tarefas
de baixa densidade jornalística, sem grandes meios ou
condições para produzir reportagens, sair para o exterior,
cultivar fontes próprias e investigar. Não é certo que, nes-
tas condições, pudessem ter ido muito mais longe, mas
uma certa resignação de caráter profissional terá também
contribuído para cavar a distância entre as utopias e a
realidade neste campo.     

Em resumo, e parafraseando Domingo, as utopias do
ciberjornalismo prometiam a salvação da profissão e um
reconquistado compromisso com os cidadãos e a
sociedade, mas acabaram sobretudo por recriar os velhos
hábitos jornalísticos. 
mailto:bastos.helder@gmail.com

Algumas potencialidades foram exploradas
pelas redações digitais, outras foram
adaptadas às necessidades e à cultura dos
jornalistas e outras foram ignoradas.
Potencialidades como hipertexto,
multimédia, interatividade, ficaram, na
maioria dos casos, por explorar a fundo. 
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A fotografia nos últimos
30 anos de imprensa portuguesa

Em constante
conflito
pela afirmação
Do tradicional fotógrafo de "tarimba", com pouca ou nenhuma
preparação académica e até técnica, das décadas de 60 e 70 do
século passado, ao repórter fotográfico de hoje vai uma distância
abissal que anula as ideias preconcebidas e que ainda sobrevivem
em alguns redatores de que a fotografia é apenas um auxiliar do
texto e meramente ilustrativa. Com carácter verosímil, a fotografia
tem afirmado a sua linguagem autónoma, bem como o poder de
autentificar e de provocar notícias. No final de 1980 e início de 90,
com o aparecimento de novas publicações, o fotojornalismo viveu
uma época áurea. No entanto, a crise, a facilidade do digital ou a
falta de sentido jornalístico tem desapropriado, desde o início de
2000, a fotografia do seu carácter informativo. Para os mais
pessimistas quanto ao futuro da fotografia de imprensa, os novos
media podem, no entanto, ser o espaço ilimitado de reportagem
que os fotógrafos procuram. 

Texto Fátima Lopes Cardoso *

ANÁLISE
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A
dupla natureza da fotografia, de ser cópia ou
transformação do real, tem acompanhado a
história da imagem, quer seja em contexto
científico ou informativo. Ao contrário da
função meramente testemunhal ou de "bloco

de notas" que acontece em território laboratorial, no jorna-
lismo, é esperado que a fotografia seja - também e sobre-
tudo - o olhar do fotógrafo sobre os acontecimentos, con-
trariando a ideia da objetividade que é exigida ao jornalis-
ta durante o exercício profissional. O próprio conceito de
objetividade jornalística não é, nem nunca será consen-
sual. E na fotografia de imprensa, a polémica adensa-se
por se recear que assumir a subjetividade do autor no ato
fotográfico corresponde a negar a objetividade e a veraci-
dade do assunto reportado, pilar da imagem documental
e jornalística. 

Apesar de a maior parte dos fotojornalistas assumir a
perspetiva pessoal e com as suas escolhas selecionar um
fragmento da realidade, nas práticas editoriais, ainda se
recorre ao pretexto da objetividade jornalística para utili-
zar a imagem enquanto força maior que comprova o que
nenhuma palavra pode demonstrar graças ao desígnio de
que as "máquinas" de registo de imagem não mentem. Só
que mais importante do que o processo fotoquímico ou
eletrónico de que nasce a fotografia é, precisamente, a
capacidade de seleção jornalística de quem está por trás
das câmaras. E existem inúmeras situações em que o
enquadramento escolhido e a objetiva utilizada deturpa-
ram ou criaram uma nova realidade sobre o acontecimen-
to. 

Como é que a fotografia pode ser objetiva, se é realiza-
da por alguém que interpreta e escolhe sempre sobre a
realidade? Será que reconhecer na fotografia a presença
da perspetiva do fotógrafo, os seus valores culturais e as
experiências de vida, as limitações técnicas e as tendências
estéticas transforma a fotografia numa mentira? Aliadas a
estas questões eternas sobre a sua ontologia, a massifica-
ção da fotografia com o digital e a possibilidade de editar
a imagem em computador despontaram um clima de des-
confiança para com a fotografia mediática, em parte origi-
nado pela consciência do seu poder, pelo excesso de ima-
gens produzidas, mas que são cada vez mais desvaloriza-
das e incompreendidas. A imagem eletrónica ressuscita
velhos temores questionando a autenticidade que lhe era
conferida pela técnica criando uma revolução do olhar. O
facto é que, com a evolução das tecnologias, é hoje possí-
vel produzir uma imagem completamente virtual, sem ser
necessário o seu registo fotográfico - prática naturalmente
proibida no exercício do fotojornalismo. 

Mesmo que alguns fotógrafos de agência ainda
manifestem resistências quando à ideia de participação
pessoal no resultado fotográfico, atualmente parecem não
restar dúvidas acerca da imagem jornalística ser uma
transformação/reconstrução da realidade, uma vez que o
acontecimento visível é reportado pelos "filtros", pelas

impressões do fotógrafo e pelos processos de seleção edi-
toriais. O que a imagem mostra aconteceu, mas o que
chega ao público do acontecimento é um pedaço, um frag-
mento do real. Como afirmou o fotógrafo e ensaísta Joan
Fontucuberta: A história da fotografia pode ser contem-
plada como um diálogo entre a vontade de nos aproxi-
marmos do real e as dificuldades para o conseguir fazer"
(1997). 

O ato fotográfico em contexto jornalístico não é um
exercício simples da captura da realidade, mas o resultado
de um momento de concentração e introspeção, à procu-
ra do melhor ângulo de visão para mostrar uma perspeti-
va interessante sobre o visível. Ao contrário do fotógrafo-
amador que cada vez mais recorre aos automatismos das
câmaras para lhe facilitar a fotografia, o profissional utili-
za apenas o dispositivo para construir mensagens, sem se
deixar condicionar pelas suas limitações e aproveitando
ao máximo as suas capacidades. Exceto em algumas situa-
ções, a imagem de imprensa assenta numa ideia de vero-
similhança, sem ser necessariamente "mentirosa". 

Partindo da necessidade de compreender a natureza
dúbia da imagem jornalística exposta anteriormente e o
seu duplo carácter, este artigo nasce da investigação de
doutoramento A Fotografia Documental na Imprensa
Nacional: o Real e o Verosímil, um estudo sobre o lugar da
fotografia nos últimos 30 anos de fotojornalismo, e que foi
desenvolvido entre 2010 e 2014 (dezembro), na
Universidade Nova de Lisboa-FCSH (Faculdade de
Ciência Sociais e Humanas). Inevitavelmente, a pesquisa
acabou por ser uma viagem às origens do fotojornalismo,
percorrendo os diversos períodos históricos e sociais e
embatendo no atual estado do jornalismo, em particular,
do fotojornalismo nacional que este artigo foca. 

METODOLOGIA
Num espaço limitado entre 1980 e 2010, listaram-se os
principais acontecimentos fotografados e publicados nos
jornais, identificaram-se os seus autores e selecionou-se
quem seriam os fotógrafos entrevistados, a partir dos cri-
térios de importância noticiosa e de experiência profissio-
nal. Inicialmente e com base nestes elementos, foram refe-
renciados cerca de 60 profissionais que iriam constituir a
amostra. Através da base de dados da Associação Estação-
Imagem, criada oficialmente em 2010 e que tem procura-
do conhecer e divulgar o trabalho da fotografia documen-
tal, em especial do fotojornalismo, determinou-se que
existem no ativo pouco mais de 200 fotógrafos de impren-
sa nacional, excluindo os especializados em moda, revistas
sociais e cor-de-rosa que, pela natureza do objeto de estu-
do, não poderiam ser considerados, e os que apenas tra-
balham para imprensa regional. 

O Prémio Estação-Imagem tem relevado também uma
nova vaga de profissionais, que não estando diretamente
ligados à imprensa, procuram realizar um trabalho docu-
mental sobre temáticas sociais, recorrendo a meios pró-
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prios e que não se limitam às páginas de jornais em supor-
te papel para mostrar os seus trabalhos, mas que utilizam
novas plataformas mediáticas, como a internet e as versõ-
es jornalísticas para tablet e smartphones. Muitas vezes,
influenciados pelo espírito de jornalismo independente
da Magnum Photos ou das revistas Life e Paris Match, for-
mam coletivos de fotógrafos ou criam agências, na tenta-
tiva de dar dimensão internacional ao trabalho realizado e
de resistir às limitações orçamentais dos jornais nacionais,
cada vez mais restritivas para os freelancers. Muitos dos
novos fotodocumentalistas não têm Carteira Profissional
de Jornalista, nem experiência nas rotinas de jornais. Esta
nova tendência não poderia ser ignorada. Nesta amostra,
foram abrangidas as novas gerações de fotógrafos das
mais diversas tendências de produção.

Num universo de pouco mais de 200 profissionais
exclusivamente de informação generalista, foram entre-
vistados 90 fotógrafos e editores de fotografia, incluindo
alguns diretores de jornais que foram frequentemente
apontados como determinantes nas mudanças vividas
nos últimos 30 anos, na fotografia de imprensa. As respos-

tas ajudaram a compreender melhor o papel da fotografia
no jornalismo português, a delinear a sua evolução, a
identificar uma mudança de paradigma e, a partir do
século XXI, a perda de importância da função informativa
em vantagem da ilustrativa. A análise de conteúdo quali-
tativa teve por base uma grelha orientada pelas grandes
questões da fotografia de imprensa e que serviram de
pilar à análise das respostas obtidas. 

Conhecer, registar e analisar as histórias de vida dos
entrevistados sobre o exercício e a produção fotográficos,
bem como as perspetivas e experiências profissionais; cru-
zar os dados obtidos revelaram-se os únicos métodos para
conhecer uma realidade tão esquecida e pouco documen-
tada como é a fotografia de imprensa em Portugal.

A AGONIA DO FOTOJORNALISMO
Por razões financeiras, perda de anunciantes e de altera-
ção de comportamentos do público, que facilmente
encontra a mesma informação na internet e ainda não está
mentalmente preparado para pagar conteúdos, a impren-
sa vive uma das maiores crises de que há memória e a
fotografia tem sido alvo dos cortes prioritários das admi-
nistrações para redução de custos. As palavras de José
Manuel Ribeiro, ex-fotojornalista do Público e da agência
Reuters, descrevem muito bem os três momentos-chave
do fotojornalismo nacional: "A fase de quando comecei,
em que a fotografia era muito pouco valorizada. Havia
apenas algumas publicações que o faziam. Depois, na
década de 90, houve a época áurea do jornalismo, em que
as várias redações passaram a ter editor de fotografia, mas
editor no sentido de ter poder de decisão sobre a seleção

ANÁLISE A fotograf ia  nos úl t imos 30 anos. . .

"Tem de continuar a existir um cuidado na
diferenciação do jornalista que se rege
pelo Código Deontológico da profissão e a
pessoa que está no momento do
acontecimento, sem qualquer compromisso
com a verdade e respeito para com as
expetativas do leitor". 
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da fotografia que é feita e publicada e não um chefe que
manda vir material. A este nível, o furo foi conseguido
pelo jornal Público. A partir da década de 90, todos os jor-
nais, com diferentes estilos e géneros privilegiavam um
bom espaço na imagem e na comunicação feita pela foto-
grafia. E não sei onde se deu a mudança, mas em 2000 ou
2001, a pouco a pouco, isso desvaneceu-se e o cenário
agora é muito pobre. A tendência das publicações terem
menos espaço, menos publicidade, das pessoas compra-
rem menos jornais e revistas, que tem vindo a acontecer
devagarinho, mas sempre no mesmo sentido. É uma
situação que se tem agravado e faz com que tudo comece
a ficar mais limitado em termos de recursos. As redações
não têm só menos fotógrafos, têm menos jornalistas. O
fenómeno do fotojornalismo é simultâneo com o fenóme-
no do jornalismo em geral." 

O clima de crispação emergente entre o departamento
gráfico ou de arte com a fotografia contrasta com o apazi-
guamento que parece ter ocorrido nos últimos 30 anos
entre o fotógrafo e o redator, como menciona a maior
parte dos entrevistados. Por norma, o jornalista de escrita
com experiência reconhece hoje que o fotógrafo também
é um jornalista que produz informação através de ima-
gens, ao contrário do que acontecia há quatro décadas, em
que, geralmente, era o redator que detinha a última pala-
vra em cada serviço jornalístico. Luís Ramos, ex-editor do
jornal Público na década de 90, reafirma a sintonia que
surgiu entre jornalista-redator e jornalista-fotógrafo
desde que iniciou a sua carreira, em 1980, no semanário
Expresso: "Nunca outro jornalista condicionou o meu tra-
balho. Ao contrário, recordo ao longo da minha carreira,

inúmeros casos de absoluta sintonia com muitos e gran-
des repórteres da escrita com quem trabalhei e com quem
tive a sorte de muito aprender. E esta união, espírito de
equipa e solidariedade foi, por vezes, a única maneira de
sobreviver em condições absolutamente adversas." No
entanto, a maior parte dos fotógrafos entrevistados refere
que essa atitude de imposição da superioridade da "pala-
vra" e que tinha sido alterada desde os anos 1990 regressa
agora nos estagiários que saem das universidades. 

O protecionismo, aliado ao corporativismo diagnosti-
cado por uma parcela considerável dos entrevistados, tor-
nam as redações impermeáveis à entrada de novos proje-
tos de freelancers na editoria de fotografia, o que levou
alguns fotógrafos a trabalhar em território português a
apostar na imprensa estrangeira. Para quem chega à pro-
fissão, este corporativismo tem sido um obstáculo para
iniciar uma carreira de freelancer na imprensa nacional. 

FALTA DE INVESTIMENTO CONDENA
IDENTIDADE DOS JORNAIS
Numa altura em que as chefias de títulos como o Diário de
Notícias, Jornal de Notícias, que têm a Global Imagens a
trabalhar quase em exclusivo para fornecer a fotografia
jornalística a estes dois jornais históricos, e o Correio da
Manhã estão a permitir que sejam os correspondentes de
escrita a produzir a fotografia, auxiliados pelo aparente
facilitismo do registo eletrónico, a desconfiança para
quem ainda não tenha construído uma carreira na foto-
grafia e a atitude protetora aumenta. A posição dos órgãos
de direção dos jornais contrasta com a qualidade profis-
sional da comunidade fotográfica. À semelhança de mui-

[Foto de Manuel Almeida,

Lusa, Timor-Leste, 2006]
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tos outros repórteres fotográficos veteranos, José Manuel
Ribeiro considera que "nunca houve tanta gente de muito
boa qualidade no fotojornalismo. Infelizmente, não há
trabalho. A minha ilusão é que este ciclo brevemente seja
desafiado por uma nova publicação e retome o bom
caminho".

O fotodocumentalista Augusto Brázio denuncia como
o desinvestimento nos jornais está a condenar a diversida-
de de identidades jornalísticas: "É preciso reduzir, reduzir
e reduzir. Como a imagem se tornou tão banal, pedem a
um estagiário. Eles não querem uma visão pessoal. Com o
que me pagavam por um retrato, pagam a um estagiário
que faz cinco trabalhos por dia, se for preciso. Essa opção
economicista está a pôr em causa a identidade dos jornais.
Estão todos parecidos." Após 30 anos de carreira, o atual
editor da revista Sábado, Guilherme Venâncio, também é
confrontado com as restrições orçamentais que afetam o
jornalismo: "Estão a reduzir, cada vez mais, o quadro dos
fotógrafos; há mais freelancers e mal pagos. A profissão
está num estado degradado."

Não tem sido fácil consciencializar as direções dos
media do investimento que tem de continuar a existir na
fotografia. Como muitos outros entrevistados, Luísa
Ferreira, ex-fotógrafa do Público e da Associated Press, a
trabalhar em regime independente há 17 anos, lamenta o
desgaste que os fotógrafos em exercício profissional
enfrentam face à desvalorização da fotografia de impren-
sa: "As pessoas querem as coisas gratuitas. O investimen-
to é tão grande para estarmos atualizados que não com-
pensa. Tenho ótimo equipamento e um espaço que não
posso usar porque as pessoas não querem pagar. " A auto-

ra do trabalho documental "Há Quanto Tempo Trabalha
Aqui?" (2005) sublinha que "tem de continuar a existir um
cuidado na diferenciação do jornalista que se rege pelo
Código Deontológico da profissão e a pessoa que está no
momento do acontecimento, sem qualquer compromisso
com a verdade e respeito para com as expetativas do lei-
tor". 

AS AGÊNCIAS, OS COLETIVOS E OS NOVOS MEDIA 
Para contrariar o fluxo reduzido de trabalho dos freelan-
cers, as baixas contrapartidas financeiras e criar platafor-
mas para continuar a exibir as narrativas fotográficas,
muito menos requisitadas nos jornais em papel, nos últi-
mos anos, a formação de coletivos de fotógrafos e a cria-
ção de agências de fotografia têm combatido o retrocesso
da profissão de fotógrafo de imprensa, como é o caso da
4See, nFactos, Photo Agent, a extinta Kameraphoto, entre
outras. Hoje, vários freelancers ou grupos de profissionais
juntam-se para tornar mais forte a profissão, apostando
na divulgação do trabalho além-fronteiras através da
publicação de portfolios em sites da entidade ou galerias

ANÁLISE A fotograf ia  nos úl t imos 30 anos. . .

A fotografia só foi livre de exercer o papel
informativo seguindo padrões de rigor
jornalístico quando houve diretores ou
editores que confiaram à secção fotográfica
ou ao próprio fotógrafo autonomia decisora
imprescindível à criação e produção
jornalística.
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individuais. Estes coletivos inspiram-se em alguns mode-
los adotados há muito a nível internacional, em que,
geralmente, as editorias têm staffs de fotografia reduzidos
para responder a serviços de agenda, recorrem ao banco
de imagens das agências internacionais e depois confiam
trabalhos importantes a fotógrafos prestigiados que tra-
balham em regime livre. 

Luís Filipe Catarino, um dos fundadores da 4See, expli-
ca o que esteve na base da criação de uma agência inde-
pendente, exclusivamente formada por um grupo de fotó-
grafos ligados a projetos de imprensa: "Temos trabalhos
de fotógrafos muito bons, que não são reconhecidos no
estrangeiro. A ideia era tornar a fotografia portuguesa
conhecida a nível internacional. Conseguimos algumas
coisas. Somos quatro sócios. Eu, Tiago Miranda, Jorge
Simão e João Carlos Santos, do Expresso, que foi um dos
fundadores, mas que agora já não é sócio, por causa do
quadro de conduta do Expresso".

A vontade de ser independente e as condições propí-
cias tornaram também possível a Fernando Veludo criar a
nFactos. Não sendo uma agência exclusiva de fotografia,
abrange a realização de conteúdos em diferentes áreas jor-
nalísticas, e goza de alguns acordos com alguns jornais,
nomeadamente o Público: "O objetivo foi criar uma agên-
cia de jornalismo. Não fazemos nada institucional ou
comercial. Somos uma agência registada na Entidade
Reguladora e foram eles que regularizaram que os nossos
parâmetros correspondiam ao de uma agência noticiosa.
Para eles, somos uma agência noticiosa e eu chamo uma
agência de jornalismo porque fazemos tudo nessa área.
Por vezes, concebemos programas de televisão que não

são de entretenimento, mas sim informativos. Há ali uma
componente de informação. Isso foi um dos motivos que
me levou a criar a nFactos: no fundo, concretizar um
sonho. Depois, não escondo que comecei a ver à minha
volta os colegas mais antigos a serem convidados para saí-
rem do Público. A partir daí, comecei a fazer contas, que
são tão simples quanto estas: na altura, convidaram dois
fotógrafos em Lisboa para sair. Se esses dois colegas fos-
sem despedidos, o jornal ficava exatamente com seis fotó-
grafos no quadro, que é o mesmo número de pessoas aqui
no Porto. Pensei que os próximos a serem "convidados a
cessar funções" seriam os mais antigos, não porque fossem
desatualizados, mas sim os mais caros dentro do jornal.
Decidi arriscar."

Pela diversidade de tendências fotográficas e perspeti-
vas, o projeto Kameraphoto conquistou o reconhecimen-
to da comunidade de fotógrafos. Com uma forte capacida-
de de organização e de divulgação do trabalho, o coletivo,
que terminou a 3 de outubro de 2014, reuniu autores que
vêm do fotojornalismo, do documentalismo, das galerias,
mas também de jovens com menos de uma década de per-
curso na fotografia. 

Os últimos acontecimentos e as distinções que têm sido
entregues no Prémio Internacional de Fotojornalismo
Estação-Imagem Mora a vários fotógrafos independentes
também demonstram que encontrar novas soluções para
divulgação do trabalho, para além das páginas em revista
e papel, e outras formas de financiamento, além das
empresas jornalísticas, parece ser a única solução de
sobrevivência dos valores da fotografia documental. Em
2010, numa entrevista ao Público, Ayperi Karabuda Ecer,

[Foto de Nuno Ferreira
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chefe do departamento de fotografia da Reuters, deixou
uma convicção sobre o futuro do fotojornalismo, indepen-
dentemente da nacionalidade: "Fazer vida como fotojor-
nalista empregado num jornal será cada vez mais difícil.
Haverá, porém, novas possibilidades com organizações
não-governamentais ou patrocinadas por instituições,
narrações multimédia, como parte dos novos media, etc.
Haverá igualmente novas profissões associadas, como os
designers e especialistas em pós-produção…". 

A MISSÃO DO FOTOJORNALISMO  
Pelas representações deixadas pelos fotógrafos, conclui-se
que quando a honestidade é o princípio máximo, a foto-
grafia jornalística continua a assumir a sua missão mais
primária: confirmar uma realidade que esteve inacessível
aos leitores, conferir-lhe significado e estabelecer a ponte
entre o acontecimento antes invisível, tornando-o visível
no espaço público. O mais importante do ato fotográfico é
que o momento seja captado em conformidade com a
informação que reporta e, se for possível, com uma com-
posição estética livre que enfatize a conotação da imagem
e prenda o olhar do leitor/observador. 

O papel marcadamente humano da génese jornalística
impede os repórteres de serem neutros perante realidades
que chocam e precisam de ser denunciadas, função que é
considerada pelos fotógrafos a principal missão do jorna-
lismo e um dos valores-notícia mais relevantes na constru-
ção simbólica da realidade. Nestes casos, os autores acre-
ditam que a sua capacidade crítica e interpretativa só

pode contribuir para enfatizar a mensagem da imagem,
para a afirmação da identidade jornalística do título ou
agência onde se insere, mas também para a construção da
realidade social e democrática, bem como para conduzir à
defesa dos direitos humanos, em palcos que são ameaça-
dos por sistemas políticos totalitários ou em catástrofes
naturais onde urge a ajuda da comunidade internacional.
Dependendo da natureza do acontecimento ou da reali-
dade que reporta, a capacidade de escolha e a bagagem
cultural do fotógrafo tornam-se fundamentais para a
estrutura informativa do jornal e para a representação
verosímil do visível. 

Em 30 anos de imprensa, muitas mudanças se verifica-
ram no perfil do repórter fotográfico, mas os fotógrafos
consideram que a fotografia só foi livre de exercer o papel
informativo seguindo padrões de rigor jornalístico quan-
do houve diretores ou editores que confiaram à secção
fotográfica ou ao próprio fotógrafo autonomia decisora

ANÁLISE A fotograf ia  nos úl t imos 30 anos. . .

"O aparecimento do digital democratizou a
fotografia. Por um lado, toda a gente pode
fotografar e pôr o dedo no botão. Por
outro, retirou a mais-valia ao fotógrafo.
Como se julga que é fácil, pensa-se que
não vale a pena pagar a um profissional
para fazer a mesma coisa, acreditando que
faz tão bem como o fotógrafo".

16_ANALISE FOTOJORNALSMO.qxd_16_ANALISE FOTOJORNALSMO.qxd  21/09/15  12:51  Page 22



JJ|Abr/Set 2015|23

imprescindível à criação e produção jornalística. O exem-
plo mais mencionado é o de Vicente Jorge Silva, diretor da
Revista do Expresso e fundador do jornal Público. Na con-
vicção da maioria dos entrevistados, esse momento acon-
teceu entre os anos 1980 e 1990, quando uma nova gera-
ção de fotógrafos chegou aos jornais, com uma sólida for-
mação técnica, muito atenta aos pormenores estéticos e à
conceptualidade da imagem em contexto da informação.
Estes jovens profissionais tiveram como referências fotó-
grafos como Eduardo Gageiro ou, da geração seguinte,
editores e fotógrafos que se destacaram nas redações
nacionais, entre as décadas de 70 e 80 do século passado,
como Luís Ramos, Carlos Lopes, António Pedro
Vasconcelos, Alfredo Cunha, entre outros. 

Graças a esta simbiose de genealogias etárias e estilísti-
cas distintas, a fotografia conquistou uma capacidade rei-
vindicativa nunca antes atingida na imprensa nacional,
igualando o estatuto dos fotógrafos ao dos redatores, da
fotografia ao texto. Com a orientação dos repórteres de
imagem seniores e muito experientes na edição fotográfi-
ca, sem preconceitos em assumir o seu ponto de vista polí-
tico e social sobre a realidade portuguesa e internacional,
absorveram os conceitos necessários à prática jornalística,
potencializando a linguagem conotativa da imagem com
o apuramento estético. O Independente, o Público e o
Expresso, por terem reunido uma equipa de jornalistas
experientes com estagiários oriundos de cursos de
Fotografia entretanto criados e por lhes ter sido dada aber-
tura das direções para valorizarem a imagem, funciona-

ram como uma "estufa" favorável à geminação da mudan-
ça de paradigmas para a fotografia de imprensa. Em algu-
mas das outras publicações nacionais, este cenário tam-
bém se verificou, mas são fenómenos pontuais que apenas
impuseram alterações transitórias, como aconteceu no
Diário de Notícias e algumas publicações mais efémeras. 

A SOBREVIVÊNCIA DA PROFISSÃO
Desafortunadamente para a fotografia de imprensa, os
modelos que se julgavam instituídos, nestas redações, tor-
naram-se vulneráveis com a perda de poder de decisão da
editoria de fotografia, desde o final dos anos 1990 até à
atualidade. Os fotógrafos portugueses acreditam que a
ausência, nas estruturas jornalísticas, deste grupo de jor-
nalistas mais seniores, que foi afastado dos jornais nos
últimos tempos, em consequência da crise económica que
tem ditado a redução de custos e a dispensa dos profissio-
nais mais bem remunerados e experientes, está a fragilizar
a fotografia de imprensa e a sua função informativa, em
favorecimento do seu carácter de ilustração. Os novos
talentos também se queixam da falta de espaço editorial
para mostrar o seu trabalho ou imporem mudanças de
paradigma. 

Os blogues dos autores, as galerias online dos jornais,
os festivais de fotografia ou outras iniciativas de natureza
similar, a publicação de livros de autor, as exposições, os
sites dos coletivos de fotógrafos são, cada vez mais, os
suportes de divulgação das narrativas fotográficas social-
mente comprometidas e que assim se ausentam dos jor-

[Fotos de Jorge Simão, Expresso, 2011]

Imagens extraídas da reportagem

"Revolução do Cairo", Prémio Gazeta

de Fotojornalismo 2011. Na

reportagem fotográfica sobre a

Primavera Árabe, captada na

Argélia, durante a manifestação de

12 de fevereiro de 2011, Jorge

Simão, até 2014 repórter do

semanário Expresso, mostra o seu

olhar sobre a Revolução, num

trabalho intenso que revela a

natureza humanista da fotografia de

imprensa. Revolução no Cairo

provou que vale a pena ter um olhar

"português" sobre um dos

acontecimentos mais marcantes da

atualidade internacional
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nais e revistas em papel para regressarem ao seu berço de
origem: as galerias e os livros. Reflexo do desinvestimento
e do afastamento da reportagem e do ensaio da imprensa,
há trabalhos que ficaram por publicar nos jornais nacio-
nais e, mais tarde, aparecem em destaque em títulos
estrangeiros, como o New York Times, ou são distinguidos
nos festivais dedicados à fotografia documental e ao foto-
jornalismo. 

Nos últimos dez anos, a fotografia nacional de imprensa
transformou-se no retrato do Portugal sentado, foi despoja-
da da missão documental e do compromisso com as causas
sociais para ficar reclusa dos interesses institucionais. O
aparecimento do registo eletrónico e a aparente facilidade
em tirar fotografias são apontados como tendo criado um
ambiente favorável a que a editoria de fotografia fosse o
primeiro alvo das decisões de contenção de custos. O digi-
tal é mais rápido, económico, imediato e ecológico, mas
despertou velhos fantasmas que pairavam na imprensa e
no estatuto do fotógrafo desde os idos anos do Estado
Novo. As preocupações de Céu Guarda são partilhadas
pela maioria dos fotógrafos: "O aparecimento do digital
democratizou a fotografia. Por um lado, toda a gente pode
fotografar e pôr o dedo no botão. Por outro, retirou a mais-
valia ao fotógrafo. Como se julga que é fácil, pensa-se que
não vale a pena pagar a um profissional para fazer a mesma
coisa, acreditando que faz tão bem como o fotógrafo".

A partir do momento que os órgãos decisores optam
por delegar a imagem jornalística do jornal a amadores ou
permitem que o espaço da fotografia profissional seja par-
tilhado, por rotina, com imagens captadas pelo telemóvel
dos "jornalistas-cidadãos" ou iniciados sem experiência
apenas salvaguardados pela facilidade do registo eletróni-
co, que aceitam que a grande reportagem e os ensaios
documentais se ausentem das páginas dos jornais estão,
na maior parte das vezes, a comprometer a credibilidade
jornalística e a confiança do leitor que ainda resiste, o
papel da linguagem icónica como elemento fulcral na
triangulação de qualquer peça de natureza informativa e,
no extremo, o seu próprio lugar no panorama da comuni-
cação social portuguesa. 

Os fotógrafos acreditam que a solução para a produção
fotográfica em contexto de imprensa só pode ser encontra-
da se a fotografia voltar a ser autónoma, elemento essen-
cial do jornalismo de investigação e valorizada na sua mis-
são de documentar o país social e cultural, recuperando o
compromisso de prestar serviço público, adotando novos
paradigmas, mas sem abandonar os valores humanos que
estiveram na génese da narrativa visual, mesmo que esta
viragem aconteça nos novos suportes mediáticos ainda em
aperfeiçoamento. Pela sua complexidade e natureza ines-
gotável, a fotografia tem, por isso, de continuar a suscitar
reflexões que contribuam para perceber a sua condição na
imprensa nos tempos indefinidos em que vivemos e nas
experiências que se aproximam.

* Fátima Lopes Cardoso é jornalista desde 1997, atualmente
em regime freelancer, mestre em Comunicação, Cultura e
Tecnologias da Informação, pelo ISCTE, doutorada em Ciências
da Comunicação, pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova, e licenciada em Jornalismo,
pela Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa.
Acumula a atividade jornalística com a docência na área das
Ciências da Comunicação, na Universidade Lusíada de Lisboa
e, desde setembro, na Escola Superior de Comunicação Social
de Lisboa. As conclusões aqui apresentadas resultam da tese de
doutoramento, "A Fotografia Documental na Imprensa
Nacional: o Real e o Verosímil."

ANÁLISE A fotograf ia  nos úl t imos 30 anos. . .

[Foto de Enric Vives-Rubio, Público.]

Em agosto de 2009, Isaltino Morais, presidente

da Câmara de Oeiras, foi condenado  a prisão

efetiva por sete crimes, entre os quais abuso de

poder e corrupção. A fotografia "oculta" - usando

o conceito de Barthes - todo o sentido conotativo

que está vedado à escrita. 

JJ
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Há 110 anos a mostrar filmes, o Ideal tem uma  
história que se confunde, em Portugal,  
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Aurélio Cunha à JJ

“Trabalhava para
beneficiar o cidadão, 
não para vender
mais jornais”
Jornalista do “Jornal de Notícias” durante três décadas, mais tarde
colaborador do “Expresso”, Aurélio Cunha publicou recentemente um
livro sobre a sua longa experiência. “Um repórter inconveniente –
Bastidores do Jornalismo de investigação”, de leitura indispensável
para aspirantes a jornalistas, é pretexto para uma conversa com um
profissional que gostava de andar na rua, em busca da notícia. O
acompanhamento noticioso quotidiano não lhe enchia as medidas,
porque concebia o Jornalismo como serviço público, para ajudar a
alterar as situações. Afinal, “trabalhava para beneficiar o cidadão, não
para vender mais jornais”. 

Texto Paulo Martins Fotos Carlos Machado

A
urélio Cunha, que realizou por diversas vezes
reportagens na condição de clandestino, não
era homem de transigir no rigor. Por isso
seduzia as fontes – “procurava cúmplices”,
como afirma – em nome do interesse público.

Por isso, avesso ao “alegadamente” e ao “supostamente”,
não aceitava publicar reportagens sem confrontar os res-
ponsáveis, a quem não deixava margem para desmenti-
dos. Uma entrevista onde se fala da criação de condições
– internas – para fazer reportagem a sério. E onde também
se fala da precariedade, inimiga da autonomia.
Não é habitual um livro desta natureza, sobre reportagens,

em Portugal. Não é bem um livro de memórias... O que te

levou a publicá-lo? 

O livro começou por ser sugerido pelo Ricardo Jorge
Pinto, que era delegado do Expresso no Porto, quando

colaborei com o jornal, e tinha sido meu colega no Jornal
de Notícias (JN), e, posteriormente, pelo Manuel Pinto,
também meu antigo camarada no JN, hoje docente da
Universidade do Minho. Eles achavam que eu tinha his-
tórias que poucos jornalistas teriam para poder contar.
Tardei a convencer-me disso. E tenho de reconhecer que
o livro acabou por ser uma espécie de terapia para o meu
drama familiar: um filho que morreu com um cancro, que
esteve quatro anos e meio entre a vida e a morte. Uma
das formas que encontrei para enfrentar a situação foi
recomeçar a escrever. Enquanto escrevia ocupava os
meus pensamentos. A minha mulher também me incen-
tivou. Queria que eu escrevesse um livro, mas de histó-
rias, para recordação dos netos. Eu sabia que tinha vivên-
cias não direi únicas, mas diferentes da generalidade dos
jornalistas. Um livro onde pudesse reproduzir essas

ENTREVISTA Aurél io  Cunha
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vivências do passado poderia ser útil para futuros jorna-
listas. Como, porém, tenho horror à mediocridade, hesi-
tei. Toda
a gente escreve livros e escrever mais um, que não se dife-
renciasse, não queria. Ou tinha algo para dizer, ou não o
faria. À medida que fui escrevendo, convenci-me de que,
realmente, tinha  material que justificava o livro.
Como preparaste o livro?

Comecei por recordar o ambiente por mim vivido na
Redação do JN, para, a partir dessa experiência, levar o lei-
tor pelos caminhos que me conduziram até à concretiza-
ção das reportagens publicadas no livro. Depois, os recor-
tes de jornais guardados por mim sugeriram-me os traba -
lhos a incluir na obra. Recorri, também, ao Centro de
Documentação do JN e à Biblioteca Municipal do Porto. À
medida que avançava, os episódios vividos na elaboração
de cada uma das reportagens vinham-me à memória,
recordava-os como se tivessem ocorrido hoje, pese embo-
ra tivessem passado 20 ou 30 anos.
Disseste que uma das coisas que te moveu foi a possibilida-

de de partilhares algo diferente. Quer o Ricardo Jorge Pinto,

no posfácio do livro, quer o Paulo Morais, no prefácio, falam

da conduta do jornalista, de prestação de um serviço públi-

co. Quando fizeste as reportagens tinhas consciência desse

papel?

Era mesmo isso! Eu não me contentava com os serviços de
agenda, em estar limitado a fazer o serviço que a chefia
me mandava. É óbvio que os jornais não podem divorciar-
se dos acontecimentos do dia. Mas, para mim, ser jornalis-
ta é suscitar problemas, questionar os poderes, poder ser
útil aos concidadãos. Daí que para mim o Jornalismo seja
serviço público. E para o fazer tive de recorrer aos meus
tempos livres, inclusive à baixa médica, para poder con-
cluir a investigação de reportagens. Ou seja, tive de con-
quistar esse espaço se quis fazer um Jornalismo diferente
do rotineiro dia a dia e exercer um Jornalismo de verda-
deiro serviço público. Só muito mais tarde me foram
dadas condições para fazer investigação, retiradas, entre-
tanto, tempos depois, consoante a relação de poder entre
os diferentes chefes.

Essa atitude também não tinha a ver com a relação que o jor-

nal, naquela época, estabelecera com o leitor?

Havia de facto uma relação de proximidade muito grande
entre os leitores e o JN. Mas a partir de uma certa altura
essa relação acentuou-se entre o Aurélio Cunha e os leito-
res. Eles, muitas das vezes, telefonavam para mim em vez
de o fazerem para a Polícia ou bombeiros. Escreviam car-
tas ao diretor para protestar contra determinada notícia
ou comentário, mas quando se tratava de algum seu pro-
blema ou de sugestão de reportagem era comigo que fala-
vam. Criou-se um grande clima de confiança. Os leitores
aderiram de tal forma ao meu tipo de trabalho que me
transformaram numa espécie de provedor. Conta tavam-
me, quanto mais não fosse, para desabafar.
Sentias essa “pressão positiva” da parte do leitor, de res-

ponder às necessidades das pessoas?

Sim. O problema, muitas vezes, era a impossibilidade de
dar sequência a todas as sugestões e pedidos que me eram
feitos. Chegava a ter 20 ou 30 reportagens em agenda, que
queria partilhar com outros jornalistas, mas as direções e
chefias nunca me deram condições para o fazer. As mi-
nhas reportagens de investigação eram, normalmente, de
execução demorada, porque não as podia publicar apenas
a partir de uma dica. A dica era, somente, o ponto de par-
tida. Só publicava o trabalho depois de estar em condi ções
de provar aquilo que escrevia. E isso é que era o busílis.
Várias vezes, também, concluí que pretendiam utili zar-
-me. Andava dois ou três meses a investigar e acabava por
nada publicar nada, porque não conseguira confirmar os
factos que justificariam a reportagem.
Apresentas no livro várias reportagens marcantes, como as

do sangue contaminado, do ouro falsificado ou da materni-

dade onde nascia um número excessivo de crianças com

paralisia cerebral. Em muitos casos, produziram efeitos.

Houve responsáveis demitidos, por exemplo. Como lidavas

com o impacto que as reportagens tinham?

Dava-me um grande gozo constatar que o trabalho tinha
sido útil, que alguém tinha sido responsabilizado pela
situação denunciada; que a lei tinha sido alterada ou cria-
da nova legislação por causa de uma reportagem feita por
mim. No fundo, era precisamente para alterar as coisas
que trabalhava, para poder beneficiar o cidadão, não para
vender mais jornais. Mas,também, resolvi situações sem
escrever uma linha, só com a hipótese de notícia...
Curioso! Queres falar de alguns desses casos?

Lembro-me, por exemplo, de situações de famílias que,
sendo inquilinos da Câmara, precisavam de obras em
casa. Como nada conseguissem, vinham ter comigo ao JN.
Eu falava com o vereador, que resolvia a questão. E já não
havia notícia e eu partia para outra. Outras vezes, num
atraso injustificado na atribuição de licença, ou procedi-
mento indevido de funcionário, eu intervinha e o proble-
ma era resolvido em dois tempos. Eu sei lá, houve um sem
número de situações que eu ajudei a resolver sem que
tivesse feito notícia, ainda que o jornal me pagasse para as

ENTREVISTA Aurél io  Cunha

“Ser jornalista é suscitar problemas,
questionar os poderes, poder ser útil aos
concidadãos. Daí que para mim o
Jornalismo seja serviço público”

“Só muito mais tarde me foram dadas
condições para fazer investigação,
retiradas, entretanto, tempos depois,
consoante a relação de poder entre os
diferentes chefes”
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fazer e não para resolver problemas dos seus leitores... E
com o caso resolvido, eu partia para outros, pois havia
mais milhentos que aguardavam solução.
Uma das questões que mais interesse tem no livro é o méto-

do que usavas para fazer reportagens. Recolhias informação

discretamente, ou mesmo clandestinamente, junto de pes-

soas anónimas e depois confrontavas os responsáveis.

Eu ia por fases; dependia da situação. Se alguém vinha ter
comigo para me sugerir algum trabalho isso significava
que eu era da confiança dessa pessoa. E isso dava-me
autoridade, digamos assim, para formular perguntas sem
ser olhado de soslaio, uma vez que era jornalista de con-
fiança do interessado, na medida que me tinha procurado
a mim e não outro. Então, questionava a pessoa, para além
do problema que a afetava diretamente, sobre aspetos que
pudessem prejudicar a generalidade da população.
Vejamos uma situação concreta: pessoal do Instituto de
Medicina Legal (IML) do Porto veio ter comigo para quei-
xar-se do diretor, dizendo que ele favorecia uns e perse-
guia outros, entre outras coisas. Eu tentei explicar-lhes
que esse tipo de comportamento era frequente, tanto em
empresas privadas como em organismos públicos. Se
assim era, eu teria dificuldade em justificar a notícia.
Agora, se no IML do Porto houvesse algum procedimento
que afetasse a generalidade das pessoas então, sim, era
caso a ponderar. Por exemplo, perguntei, as autópsias
eram feitas de acordo com a chegada dos corpos à morgue
ou eram autopsiados os cadáveres cujas famílias pagavam
por baixo da mesa [alusão a reportagens sobre o roubo de
órgãos a cadáveres, publicadas no JN em 1980]? Ou seja,
procurava tirar partido do interesse inicial do funcionário
e partir para uma reportagem de evidente interesse
comum. No entanto, quando a iniciativa era minha a
situação mudava de figura. Procurava pessoas que discor-
dassem da situação que me impelira a investigar ou, pelo
menos, sensíveis à minha abordagem. Ia procurar cúmpli-
ces. “Sei que isto não lhe agrada, que incomoda, mas que
se levantar a questão cortam-lhe a cabeça. O que lhe pro-
ponho é: colabora comigo e sou eu que vou para a cabeça
do touro. O seu nome não aparece. Mais, comprometo-me
até a não publicar nada sem lhe mostrar primeiro”. Ia,
digamos, seduzindo as fontes paulatinamente. As pessoas
iam ganhando confiança e tornavam-se cúmplices.
Mas as informações que recolhias por essa via não eram

para ti suficientes.

Não. Mas eram indispensáveis. Só depois de eu estar
absolutamente senhor da situação passava à outra fase:
confrontar os responsáveis. O interlocutor sentia que não
lhe adiantava atirar-me poeira para os olhos, que sabia
demasiado.
O risco de seres manipulado era, portanto, praticamente

nulo.

Era nulo. Nas reportagens de maior melindre eu só as
publicava quando tinha documentos na mão ou deixava
os responsáveis dos organismos visados sem hipótese de

fuga às questões, levando-os a assumi-las. No caso do
ouro, por exemplo: quem é o jornalista para poder afirmar
que as ourivesarias estavam inundadas de ouro falso?
Perante o que havia investigado, confrontei os responsá-
veis da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM).
Então, em face do que havia investigado, confrontei-os. E
foram eles a reconhecer a situação. Uma coisa era eu dizer
que as ourivesarias estavam cheias de artigos com toque
abaixo do legal, fugidos ao controlo da INCM, outra era
serem os responsáveis do organismo da tutela a proclamá-
-lo. O mesmo sucedeu no caso do vinho do Porto falsifica-
do, em que foram os peritos do próprio Instituto a reco -
nhecer que o organismo estava a aprovar zurrapa, mesmo
vinho falsificado, como sendo vinho do Porto.
Esse método tinha o efeito de credibilizar a informação e evi-

tar processos judiciais.

As reportagens ficavam blindadas aos desmentidos,
adquiriam grande credibilidade. E davam-me uma outra
força perante a própria Direção do jornal.
Estás a dizer que também servia para evitar que, interna-

mente, impedissem a saída das reportagens?

Exatamente. Como as reportagens estavam de tal modo
confirmadas e eram de evidente interesse público, a
Direção tinha mais dificuldades em recusá-las, se não que-
ria sair mal na fotografia.

Algumas fontes que te forneceram informação aceitam agora

ser identificadas. Outras ainda se mantêm no anonimato,

mais de 30 anos depois. Como interpretas essa atitude?

Não entendo. Ainda estou por perceber, especialmente
num caso, em que eu nunca esperaria. 
Enfrentaste vários obstáculos, inclusive da parte da hierar-

quia do jornal, de que falas no livro. Ainda assim, pergunto:

o que então fazias poderia hoje ser feito?

Fiz muitas daquelas reportagens não porque me tivessem
dado facilidades, mas porque usava o meu tempo livre.
Não me deram condições, mas criei-as, até em prejuízo da
família.
O ambiente mediático é, atualmente, propício à execução de

reportagens como as tuas?

Houve quem dissesse, na apresentação do livro no Porto,
que hoje não é preciso um Aurélio Cunha; são precisos

“Fiz muitas daquelas reportagens não
porque me tivessem dado facilidades, mas
porque usava o meu tempo livre. Não me
deram condições, mas criei-as, até em
prejuízo da família”

“Se me perguntas se hoje há condições...
No meu tempo, também não havia. Eu
forcei-as. Mas se estivesse a recibo verde,
não sei se ousava”
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vários. Acredito que a opinião pública sinta necessidade
desse tipo de trabalhos. Mas, como me dizia a Ana Leal, da
TVI, andam pelas redações jovens a trabalhar a recibos
verdes, precários, situação propícia a serem uns paus-
-mandados...
A precariedade não dá nenhuma autonomia.

Pois não. Quem é que vai arriscar? Se me perguntas se
hoje há condições... No meu tempo, também não havia.
Eu forcei-as. Mas se estivesse a recibo verde, não sei se
ousava.
Deixa-me voltar ao teu método. Não tinhas qualquer inibi-

ção, nem achavas que te caiam os parentes na lama, de

mostrar as reportagens a algumas fontes e, depois, a juris-

tas, antes da publicação. Isso não é muito comum. Por que

o fazias?

Para além das fontes, mostrava-as ainda a um perito da
matéria versada, a fim de assegurar rigor ao trabalho. Era
a melhor forma de me defender. A intenção de mostrar o
rascunho da reportagem à fonte era a de ganhar a sua
confiança, e depois torná-la cúmplice, diretamente inte-
ressada no trabalho. Até porque, após a publicação, me
alertava para o que poderia acontecer: “olha que eles vão
reagir assim...” E eu preparava-me. Para outros jornalistas,
seria uma desonra dar a reportagem a ler às fontes. Eu
fazia-o. E graças a essa atitude, obtinha mais informação.

A reportagem não era minha; era nossa. Só eu dava a cara,
só eu iria a tribunal, se fosse caso disso, mas o indivíduo
sentia o trabalho como se fosse seu. Indicava-me quem
mais poderia colaborar, sentia-se corresponsabilizado.
E também evitava que fossem publicadas referências indire-

tas, que pudessem identificar a fonte...

Claro. Poderia referir algum pormenor que permitisse
perceber: foi o Paulo ou a Maria, porque só os dois sabiam.
Tirar uma vírgula podia ser suficiente para evitar a identi-
ficação. Tinha sempre esses cuidados. Por vezes, as repor-
tagens estavam prontas, mas só as entregava passados 15
dias ou um mês, à espera que a situação fosse conhecida
de mais gente, de forma a dificultar o conhecimento de
quem pudesse ter sido a minha “Garganta Funda”.
Por isso diziam que eras “a puta mais cara do JN”...

Isso foi afirmado em tribunal, no decorrer de meu único
julgamento, por testemunhas de acusação, que afirmaram
que o então diretor do JN, também arguido no processo,
ter-lhes-ia dito que não “mandava” em mim, que eu era

um “privilegiado” da Administração, que “só fazia o que
eu muito bem queria” e, por isso, “não podia impedir a
publicação” da reportagem que deu origem ao processo –
em que fomos absolvidos. Mas essa de ser a “puta mais
cara do JN” tinha a ver com a minha própria exigência de
rigor e credibilidade, razão pela qual só entregava os tra-
balhos à chefia quando estivesse em condições de provar
o que tinha escrito e não antes. Tal preocupação, pelos vis-
tos, era mal vista...
Também tinhas a preocupação de assegurar o depoimento

de quem era visado e já não tinha margem de manobra para

negar.

Exatamente! Se era o próprio diretor do Instituto Nacional
do Sangue a dizer que morria gente contaminada com
vírus da Sida, já não me desmentiriam a mim, mas a ele.
Eu tinha horror aos desmentidos. Eu procurava que as
minhas reportagens fossem uma espécie de Diário da
República...
As pressões internas de que falas no livro podem ser inter-

pretadas como uma forma de censura ou, pelo menos, de

limitação?

A pressão maior e mais eficaz sobre mim era pôr-me a
fazer serviços da agenda. Se estivesse ocupado com o noti-
ciário do dia a dia, os chefes tinham-me controlado.
Queres dizer que a melhor maneira de impedir a realização

de uma reportagem é afetar o jornalista a um trabalho que

tem de ser feito no próprio dia?

Era a maneira de impedir que eu pudesse estar disponível
para fazer, porventura, alguma reportagem que viesse a
atingir alguém que não quisessem que fosse atingido – o
ministro, o deputado, o presidente da Câmara, o empresá-
rio... Estando ocupado com o dia a dia, amarravam-me
curto.
As pressões não provinham apenas da redação. Fazes tam-

bém referência a pressões da área da publicidade.

Sim, mas eram exercidas sobre a chefia de redação. Conto
a história de um comerciante que engravidou uma brasi-
leira, queria que ela abortasse e, como recusou, deu-lhe
um arraial de porrada. O agressor era um anunciante diá-
rio do jornal e o departamento de publicidade interveio. A
notícia não foi publicada na data prevista e, no dia seguin-
te, soube pelo Consulado do Brasil que o visado andava a
dizer que me tinha pago 1 500 contos para a notícia não
sair. Cheguei à beira do diretor-adjunto, mostrei-lhe a gra-
vação e perguntei-lhe se era ele que tinha recebido o di -
nheiro. Alertei-o: “Ou a notícia sai amanhã ou faço um
escarcéu...” E virei-lhe as costas. Ele ficou incomodado
com a minha ameaça e lá saiu a notícia.
Também falas em reportagens que não saíram por decisão

tua. Como é que um jornalista se sente nessas situações?

Houve uma altura em que ia muitas vezes às escolas, a
convite dos professores, e surgiam sempre duas pergun-
tas. Uma delas era: “Qual a reportagem em que foi preci-
so mais coragem ou correu mais riscos?” Eu respondia:
“Foi uma reportagem em que não escrevi uma linha”.

ENTREVISTA Aurél io  Cunha

“Para mim não havia reportagens com o
‘supostamente’ ou o ‘alegadamente’. E não
fazia a reportagem, ou porque não estava
em condições de provar os factos ou
porque descobrira que a fonte procurara
utilizar-me”
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Alunos e professores ficavam surpreendidos. Eu explica-
va que tinha andado semanas ou meses a investigar e, no
final, dizia ao chefe de redação que não havia nada para
publicar. Dizer à chefia da redação que não havia nada,
depois de tanto tempo a investigar, era oferecer-lhes a
cabeça. Só que para mim não havia reportagens com o
“supostamente” ou o “alegadamente”. E não fazia a
reportagem, ou porque não estava em condições de pro-
var os factos ou porque descobrira que a fonte procurara
utilizar-me, distorcendo a realidade. E, aí, tinha a cora-
gem de não entregar o trabalho, que poderia até já estar
redigido. Numa situação completamente diferente,
houve o caso de um bebé, filho de um padre, deixado
abandonado à porta da Casa do Gaiato. Falei com a mãe,
que me fez crer que, se publicasse a reportagem, a impe-
diria de recuperar a criança via tribunal. No receio de
eventualmente a publicação ser prejudicial aos interesses
da criança, decidi não publicar. Hoje, mantém-se o dile-
ma: fiz bem, fiz mal? Não tenho certezas, mas acho que
voltaria a fazer o mesmo. Assumo que não publiquei
várias reportagens por não estar certo de que a coisa fosse
assim.
Que conselhos darias aos mais novos, com base na tua

experiência?

Quem encarar o Jornalismo como um emprego, não é
capaz de fazer o que eu fiz. Porque não ganha mais por
isso. Entendia o Jornalismo como uma questão de cidada-
nia, insisto, como um serviço público, o que me obrigava
muitas vezes a trabalhar fora das horas de serviço.
Achas, portanto, que quem quer seguir o Jornalismo o deve

fazer por paixão e não com intenção de ganhar muito dinhei-

ro?

Sim. Há pouco falava-te das duas perguntas que sempre
me faziam quando ia às escolas. Uma era acerca da cora-
gem – falavam do “jornalista-detetive”. Como é que
entrou na morgue com o morto às costas. Ou como entrou
na cadeia disfarçado de sacristão. A outra pergunta era: “e
ganha-se bem como jornalista?”. Respondia que as vede-
tas das televisões talvez ganhassem, mas eu não, que em
verdade nem sabia ao certo quanto ganhava. Mas sentia- 
-me tão realizado a fazer o Jornalismo de investigação,
desligado da agenda! Não é que o trabalho de agenda
deva ser desvalorizado – é fundamental! Mas por si só não
chegava. Possivelmente, haveria pessoas que faziam esse
trabalho melhor do que eu, que me sentia bem no campo
da reportagem, a andar na rua. Já o disse várias vezes: se
tivesse meios de sobrevivência e tivesse de pagar para ser
jornalista, eu pagava. JJ
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M. Vázquez Montalbán, jornalista

Texto Francisco Belard
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C ontrariando planos iniciais
(meus e, receio, dos
directores da JJ), não dei

sequência nesta edição ao assunto
abordado no nº de Janeiro/Março
(“Jornais sem revisão?”). Julguei
erradamente que preencheria mais
depressa esta página evocando a
obra jornalística de M. Vázquez
Montalbán (1939-2003), muito menos
divulgada fora de Espanha do que os
seus livros de ficção, ensaio e outros
géneros que cultivou com brilho.
Entre nós é bem mais conhecido
como romancista, sobretudo nas
obras que têm por protagonista Pepe
Carvalho, detective atípico.
Projectava há anos falar do trabalho
jornalístico de Vázquez Montalbán,
mas não é desta vez que o faço
devidamente, e adiante se verá
talvez porquê. A minha decisão não
foi errada, pois a revista trata de
jornalismo e jornalistas, e ele foi um
dos melhores nesta península; mas o
propósito revelou-se inviável
perante a extensão e variedade da
obra. Assim, entrego um texto
híbrido; em rigor não é crónica, nem
artigo, nem notícia, nem recensão,
nem memorialismo, nem registo
biobibliográfico. Resta o propósito
informativo, em cuja utilidade (para
alguns) acredito. 

Antes de mais, a questão de como
nomeá-lo. À margem de
pseudónimos que usou em jornais e
revistas, assinou habitualmente M.
Vázquez Montalbán, na imprensa e
nos livros, em conferências e
congressos, em actividades
intelectuais e políticas. “Manolo”
para amigos próximos, e em certas
circunstâncias Manuel Vázquez
Montalbán, nome civil. Doravante
diremos MVM para simplificar. O

nome civil de MVM reflecte a
dualidade paterna e materna das
origens hispânicas desse barcelonês,
que escreveu em castelhano quase
sempre, tal como diversos jornalistas
da sua geração e do seu contexto, e
vários escritores coevos, também
catalães, como por exemplo Juan
Marsé, Jaime Gil de Biedma e Carlos
Barral. 

Mas o assunto principal deste
escrito é o de, em três volumes de
capa dura e negra, em 2010, 2011 e
2012, ter sido editada em castelhano
a Obra periodística de Manuel
Vázquez Montalbán (Barcelona,
Random House Mondadori,
selecção, prólogo e notas a cargo de
Francesc Salgado, professor da
Universidade Pompeu Fabra). Eis a
subdivisão da obra: vol. I: La
construcción del columnista (1960-73);
vol. II: Del humor al desencanto (1974-
1986); vol. III: Las batallas perdidas
(1987-2003). Uma ideia da extensão
dos três: 526+476+490 páginas.
Quantidade apreciável como leitura
para “férias grandes”, se as houver

este ano ou nos seguintes. A
produtividade de MVM como
jornalista foi intensa, intensiva,
intencional e exigente. A qualidade é
alta (quer trate de assuntos
complexos quer de temas ligeiros), e
é abusivo ser eu a dizê-lo, tendo em
conta a dimensão do autor. Mas
faltam algumas notas. A recolha de
Francesc Salgado é uma antologia:
para cada ano pesquisado, o que
aparece pode ser um terço ou um
décimo dos textos inventariados ou
catalogados, sem falar do que o
organizador assume não ter
localizado (artigos, colunas,
entrevistas e comentários, por vezes
publicados noutros países). Parte do
material de teor jornalístico fora aliás
editada em livros por MVM, e
mesmo os ensaísticos e os de ficção
narrativa contêm abundante
informação jornalística e sociológica. 

Dito isto, que é pouco mas longo,
acrescem dados que podem
aumentar o interesse do leitor. De
que assuntos fala MVM? De quase
todos os das décadas referidas:
políticos, culturais, sociais. Locais e
internacionais. Tanto incide na visita
a Portugal em 1974 como em
experiências na URSS em 1989. Tanto
pode falar de Vargas Llosa como da
Barcelona pós-1992, de Cuba como
dos irmãos Marx, de Chavela Vargas
como da Casa Leopoldo, o
restaurante de Rosa Gil (mulher e
viúva do toureiro português José
Falcão), no Barrio Chino de que
MVM gostava e que a modernidade
desfez. 

Deixo como observação final: a
celebridade como escritor,
consolidada por traduções e
prémios, não fez com que deixasse
de ser jornalista até ao fim.

A produtividade de MVM
como jornalista
foi intensa, intensiva,
intencional e exigente. JJ
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O «Grande jornalzinho da rua
dos Calafates 
PEDRO FOYOS
Prelo Editora, Lisboa, 2015

Texto Gil Montalverne

Este “Grande Jornalzinho” é
o “Diário de Notícias”. E
nasceu na Rua dos

Calafates. O livro é a história dos
seus primeiros anos desde que
aquela folhinha saiu à rua, a 29 de
Dezembro de 1864, composta por
alguns dos mais ilustres tipógrafos
do tempo, concretizando o sonho
do seu director Eduardo Coelho.
Foi há 150 anos. Comprometia-se
então, como aliás estava escrito
numa pequena coluna, à
esquerda, e dirigida “Ao público”,
a “interessar a todas as classes, ser
acessível a todas as bolsas e
comprehensível a todas as
intelligências” e mais adiante
afirmando concisamente como
aliás também prometia ser “um
jornal de todos e para todos”.

Livro profusamente ilustrado,
com reproduções e desenhos que
ilustravam nesse tempo alguns
dos artigos antes de, a seu tempo,
virem a ser substituídos pelas
primeiras fotografias dos
repórteres. E depois a mudança
para o edifício da Av. da
Liberdade, curiosamente após ter
sido dado o nome de Rua do
Diário de Notícias à Rua dos
Calafates em pleno Bairro Alto.
Enfim, um olhar criterioso,
profundo, histórico, rico de
imagens e factos para relembrar
ou dar a conhecer a muitos dos
que nas últimas décadas não se
dariam conta do que foi essa
jornada tão cheia de grandes
personalidades da literatura e da
arte que podemos agora
acompanhar com todo o
pormenor.

Quem melhor do que um
homem como Pedro Foyos, grande
jornalista com uma notável
carreira profissional, tendo

integrado a chefia da redacção do
“Diário de Notícias”, após catorze
anos como redactor do
“República” (único diário de
oposição à Ditadura, dirigido nos
últimos anos pelo democrata Raul
Rego), igualmente escritor de
várias obras, não só da
historiografia da imprensa mas
também de ficção, director de
revistas periódicas,
nomeadamente de fotografia, para
nos dar esta “obra deliciosa e
didáctica” nas palavras de Ernesto
Rodrigues, “magnífico e tão
necessário relato para a nossa
memória colectiva”, segundo a
jornalista e escritora Edite
Esteves? Arriscamos dizer que, tal
como está delineado o livro, o
rigor e a forma como nos descreve
no essencial dos pormenores, na
identificação de lugares e de
grandes personagens que se
cruzaram na intensa vida deste
grande jornal diário que começou
a ser vendido por dez reis, uma
simples moeda daquele tempo, e
que, tal o interesse com que foi
recebido, quase duplicava a sua
tiragem dos primeiros 5.000
exemplares para os 9.600 ao fim de
um ano, não conhecemos
ninguém que igualasse esta
proeza jornalística. O autor
descreve o ambiente que rodeava
o aparecimento do “Grande
Jornalzinho”, como foi designado
pelo escritor Bulhão Pato. 

Não esqueçamos que se vivia a
Monarquia com o Rei Dom Luiz,
só uma minoria de vinte por cento
da população urbana estava
alfabetizada mas para esses a
compra da nova publicação diária,
se bem que a sua compra
constituísse um acto de certo
modo social, era também o acesso
ao prometido mundo cultural que
se anunciara no acto inaugural e
ao relativo conhecimento da
actualidade dentro e fora do país,
pois apenas uma década passada e
aparece pela primeira vez e na
primeira página um mapa do

Jornal|Livros

Um olhar criterioso, 
profundo, histórico, rico
de imagens e factos 
para relembrar ou dar a
conhecer a muitos dos
que nas últimas
décadas não se dariam
conta do que foi essa
jornada tão cheia de
grandes personalidades
da literatura e da arte
que podemos agora
acompanhar com todo
o pormenor.
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«Theatro da Guerra Russo-Turca».
Aparece o verdadeiro jornalismo
gráfico com as primeiras
reportagens ilustradas por meio
de desenhos. E esse foi um esforço
conseguido pelos responsáveis da
redacção e seus colaboradores. A
leitura desta obra, acompanhada
pelas ilustrações da época e depois
as fotografias passadas a desenho,
mais tarde à sua própria
impressão marcando a chegada
dos repórteres fotográficos ao
mundo da imprensa diária, torna-
se uma viagem fascinante que
acompanhamos com redobrado
interesse. Quase conseguimos
assistir, em directo, ao que
aconteceu na redacção do jornal
quando, já fechada a primeira
página, a notícia do regicídio lança
um verdadeiro alvoroço entre
jornalistas e tipógrafos (não
esquecer que se vivia ainda na
época das letras de chumbo
alinhadas cuidadosamente para se
proceder à impressão gráfica). Mas
o “jornalzinho” acabou por sair à
rua ostentando no cabeçalho o
“Gravíssimo attentado contra a
família real”. Recorda-se a criação
dos jornais infantis lançados pela
administração. Pessoalmente vou
recordando um pouco da minha
infância. Mas não só. Algo me liga
também a esse tempo, até porque
o director do “Cavaleiro Andante”,
o escritor e poeta Adolfo Simões
Müller, é de certo modo meu
familiar. Vamos assistir também à
aparição do ardina na cidade, os
rapazes que distribuíam os jornais,
correndo pelas ruas, subindo às
encostas, a todos levando as
últimas notícias.

Pedro Foyos reserva também
algumas riquíssimas páginas para
nos dar, desde 1865, com o
“Assassínio do Presidente
Lincoln”, a 1933, quando a “Fina
Flor da Sociedade Portuguesa vem
de longe para visitar a Feira do
Campo Grande em Lisboa”, uma
série de pequenas e grandes
notícias que  talvez ficassem

perdidas no tempo se não
estivessem agora aqui
reproduzidas, todas elas
acompanhadas das respectivas
ilustrações, assim como do seu
descritivo temporal feito pelo
autor. E isso também faz deste
livro um documento valioso para
a história do Jornalismo em
Portugal. Mas a pérola, ou —
como é costume dizer-se — a
cereja no cimo do bolo, fica
reservada para o final, onde
podemos ler uma curiosa
entrevista póstuma a Eduardo
Coelho, cofundador e primeiro
director do “Diário de Notícias”,
da autoria de Maria Augusta Silva,
jornalista e escritora de
reconhecidos méritos, esposa de
Pedro Foyos, resultando de uma
proposta feita em 1984 ao director
Mário Mesquita e em que a
insigne jornalista consegue dar-
nos, após pesquisa e consulta a
inúmeros textos do primeiro
director do “jornalzinho”, neles se
baseando para ser, ao invés do
habitual, conduzida às perguntas
que lhe deveria fazer.

Espero ter conseguido
demonstrar, com a presente
análise a esta obra, o interesse que
ela representa no panorama
literário português, o seu valor e
quanto merece ser lida e
apreciada.

Parem as Máquinas!
Glórias, peripécias e
embustes do jornalismo
português
GONÇALO PEREIRA ROSA
Parsifal, 2015, 256 págs.

Texto João Paulo Cotrim

Anossa memória colectiva
tem graves problemas,
sabemo-lo e sofremo-lo.

Não há nisso notícia, como na
desse apagado esquecimento

onde deixámos arrumar a História
do nosso jornalismo. De súbito,
«Parem as Máquinas!». O labor
apaixonado de Gonçalo Pereira
Rosa em torno de «glórias,
peripécias e embustes do
jornalismo português» consegue
um – primeiro, espera-se –
volume onde revela 23 momentos
extraordinários. Uma pedra no
charco. Abrir a prosa com a
História não foi por facilidade de
circunstância. O trabalho pioneiro
que agora se dá a ler possui as
características que gostaria de
encontrar em empreendimentos
futuros. 

Ainda que respeite a inevitável
cronologia, que começa nos épicos
momentos do final do século XIX
e vem quase até à – triste –
actualidade, não se deixa
escravizar por uma qualquer
hierarquia de títulos ou figuras. O
critério obedece sobretudo à
curiosidade do autor, mesmo que,
no desenvolver da ideia destinada
inicialmente ao seu blogue
(http://ecosferaportuguesa.blogsp
ot.pt/)*, alguns equilíbrios se
tenham imposto, algo que a
edição em livro deve ter
agravado.

O essencial não está, contudo,
nesses importantíssimos detalhes
– como abordar a história; a partir
dos actores e quais, jornalistas ou
capitalistas, fotógrafos,
comentadores e afins, fazê-la
segundo os títulos, as filosofias, as
mudanças? –, pela razão simples
de que Gonçalo Pereira da Rosa
não se propunha a tal empresa.
Uma das características mais
fortes, comoventes até, reside na
extrema humanidade como a
profissão se apresenta, sem
encómios, desnuda e digna, de
tranquila força. Acresce o modo
orgânico como essa narrativa se
desfia. 

Vejamos a riqueza da escolha,
profusamente ilustrada com
reproduções de páginas de jornal,
outros documentos, fotografias e

JJ
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retratos. Há fraudes, das que se
levaram a sério, como as do
Repórter X e o seu cúmplice
Stuart, mas também das
humorísticas, que só a desatenção
podia ter levado a sério, como a
do homicídio (surrealista) do
sábio Peyradon. Muitos
insucessos, erros e armadilhas,
mas também meras anedotas,
«furos» que se perderam ou por
pouco esquecidos aqui se contam.
Pode ler-se belíssima reportagem
sobre a não menos literária
cobertura de Urbano Carrasco da
erupção do vulcão dos
Capelinhos. Sim, há aqui
reportagens sobre a reportagem. E
logo os palcos tornam-se
bastidores. Acompanhamos tanto
a vertigem das redacções como o
momento decisivo da escolha do
repórter, a reflectida estratégica
como o gesto insensato. Cada
detalhe ganha a importância que
não pode ter na notícia, mas que
merece nesta paisagem onde
também são iluminadas reações e
consequências. No episódio de
capa da Time com Salazar e maçã
com bicho leva-nos a acompanhar
os esforços – e desesperos – da
propaganda e da diplomacia. O
fotojornalismo ou rádio não são
esquecidos, nem o jornalismo
regional. O célebre caso do
Prémio de Novela atribuído pela
Sociedade Portuguesa de
Escritores  a Luandino Vieira,
então preso no Tarrafal, é contado
da perspectiva do Jornal do
Fundão, encerrado
compulsivamente por ter dado a
notícia. 

O rigor faz-se aqui personagem
principal. As conversas com as
mais variadas fontes, as contínuas
visitas aos arquivos, a memória e
as atentas releituras resultam em
cuidados enquadramentos,
exactos e informados. A que
acresce um raro cuidado ético.
Alguns temas podiam resultar no
avivar de feridas, ou meras
deselegâncias, que o autor evita a

todo o custo. «Tentei manter o
estilo de cada autor e cruzar
fontes disponíveis, duvidando por
sistema de cada recapitulação.
Procurei não explorar informação
privada ou de mero voyeurismo
(de que os arquivos da PIDE/DGS
são bons exemplos). (…) Mesmo
nos episódios menos gloriosos,
forcei-me a contextualizar cada
decisão no cenário da época, da
pressão da censura, das normas
então vigentes. Da necessidade de
garantir sustento quando outras
vias estavam vedadas.»

Sendo que tudo nos é oferecido
em escrita envolvente, dinâmica,
ágil, transparente quase sempre,
muitas vezes cinematográfica. Um
pequeno exemplo, para incluir
também a evocação de Ferreira de
Castro.

«O grande «furo» jornalístico
com o homem que marcaria a
política irlandesa das quatro
décadas seguintes foi remetido
para a quinta crónica, publicada
no dia 22, como se o escritor
subordinasse o jornalista à
necessidade de construção de
uma narrativa em crescendo,
como uma ópera, com bangs nos
momentos certos em vez da
eterna sinfonia dos jornais,
marcada por um andamento
vivacissimo no primeiro compasso
seguido de uma modorra rítmica
até ao fim da peça.»

Não exagero se afirmar que
nestas páginas se esboça um
magnífico retrato do nosso
jornalismo. Se escrevo «esboça» é
na esperança de que novos
volumes se anunciem para tornar
definitivo o traço. Esta sede não
se sacia com facilidade. Deixo
apenas um pedido: que José de
Lemos faça parte da escolha.

*Não cabe aqui abordagem mais
larga sobre o assunto, mas acaba
sendo interessante exemplo de
jornalismo de qualidade na
blogosfera. 

Jornal|Livros

Uma das características
mais fortes, comoventes 
até, reside na extrema 
humanidade como a 
profissão se apresenta, 
sem encómios, desnuda 
e digna, de tranquila 
força. Acresce o modo 
orgânico como essa 
narrativa se desfia. 

JJ
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Há uma casa

portas 
à esperança.

que abre 

Uma casa onde cabe a ação social, saúde, 
educação, voluntariado, cultura e património, 
investigação, empreendedorismo e jogos 
sociais. Uma casa onde cabe um passado 
com 5 séculos de obra e um presente cheio 
de esperança, que nos inspira para o futuro. 
Uma casa das Boas Causas.

www.scml.pt

PUB



A opção mutualista para a saúde
As modalidades mutualistas da Casa da Imprensa complementam
eficazmente o Serviço Nacional de Saúde e são uma alternativa
vantajosa aos seguros privados de saúde

O s jornalistas portugueses e as
suas famílias beneficiaram
durante anos de um dos

melhores subsistemas de saúde do
país. Suportado pela Caixa de
Previdência e Abono de Família dos
Jornalistas e pelo menos em parte
financiado com receitas próprias,
baseava-se na livre escolha dos
prestadores de serviços para todos os
tipos de cuidados de saúde e garantia
um regime de comparticipações mais

favorável que o do regime geral.
Os associados da Casa da

Imprensa tinham, entre outras, uma
vantagem suplementar: não
adiantavam o pagamento dos
serviços. A Casa da Imprensa emitia
um termo de responsabilidade,
recebendo depois as comparticipações
da Caixa e acertando as contas com os
prestadores de serviços e os
associados.

A extinção do subsistema, em
janeiro de 2007, alterou radicalmente
este quadro. Contrariando todas as
promessas feitas e os acordos
estabelecidos, os decisores políticos
fizeram o nivelamento por baixo,
acabando com o regime de livre
escolha e o pagamento de
comparticipações.

Durante mais de um ano a Casa da

Imprensa, enquanto preparava a
adaptação à nova realidade,
comparticipou em 50% as despesas de
saúde dos seus associados (assistência
médica e medicamentosa, meios
auxiliares de diagnóstico, cirurgias e
internamentos). Mas esta foi, na altura
e como não podia deixar de ser, uma
resposta temporária. Em dois anos, a
associação registou prejuízos
incomportáveis.

Muitos associados pensaram que a

associação perdera a razão de ser.
Centenas anularam a inscrição ou
deixaram de pagar quotas, vindo a ser
eliminados, e a procura de serviços
reduziu-se para cerca de um terço. 

Na realidade o nível de proteção
social decaiu, agravando-se
continuamente com as dificuldades
crescentes do Serviço Nacional de
Saúde, e a despesa das famílias com a
saúde aumentou fortemente.

O Serviço Nacional de Saúde é
uma das principais conquistas da
democracia, mas tem áreas altamente
insatisfatórias – por exemplo, são
longos os tempos de espera por uma
consulta de especialidade programada
ou por uma cirurgia. 

As alternativas ditas de mercado
são condicionadas pela necessidade
de garantir o lucro. Os prémios de

seguros individuais são caros e com a
idade tornam-se proibitivos. E os que
são contratados pelas empresas são
limitados à duração dos contratos de
trabalho e na melhor das hipóteses
chegam apenas até à idade da
reforma.

NOVAS MELHORIAS
NOS BENEFÍCIOS
O caminho feito pela Casa da
Imprensa nos oito anos decorridos

desde a extinção do subsistema de
saúde dos jornalistas teve em conta
esta realidade e as soluções
encontradas combinam a oferta dos
serviços públicos com os que são
produzidos pela associação e com o
recurso a prestadores privados com
preços controlados.

Com as alterações estatutárias e
regulamentares de 2009 e 2012 a Casa
da Imprensa – entretanto aberta a
outros profissionais da comunicação,
dos audiovisuais e da cultura, e já não
exclusivamente aos jornalistas –
reassumiu por inteiro a sua natureza
mutualista, baseada nos princípios da
solidariedade, da não seleção e da não
lucratividade, do equilíbrio financeiro
e da gestão democrática.  

A reforma aprovada em assembleia
geral em abril deste ano, e que deve

Jornal | Casa da Imprensa
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Novas salas no posto médico, incluindo gabinetes de pequena cirurgia, de oftalmologia, ginecologia e otorrinolaringologia
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entrar em vigor em outubro11,
aprofunda estes princípios e introduz
novas melhorias nos benefícios
regulamentares que confirmam que a
opção mutualista é viável e eficaz.

Ao nível dos cuidados de saúde
primários, a Casa da Imprensa tem
serviços próprios em Lisboa e no
Porto. Na sede, o posto clínico foi
recentemente requalificado e
modernizado com a aquisição de
novos equipamentos para apoio às
consultas e para a realização de
pequenas cirurgias e de alguns
exames. A partir de outubro haverá
novas especialidades médicas e um
posto de recolha para análises clínicas.

Em condições normais, podem ser
feitas marcações de consultas de
clínica geral para o próprio dia ou
para o dia seguinte. Nas outras

especialidades, por regra as marcações
podem ser feitas, no máximo, com
uma semana de antecedência.

Simultaneamente com a entrada
em vigor do novo Regulamento de
Benefícios os preços das consultas de
especialidade baixam para um nível
equiparado aos praticados pela
generalidade dos seguros de saúde,
mantendo-se os de clínica geral abaixo
deste patamar. 

Fora das instalações da Casa da
Imprensa, os associados têm acesso a
prestadores que têm convénios ou
protocolos com a associação para a
realização de consultas, exames ou
tratamentos, incluindo a medicina
dentária. Do mesmo modo, têm
acesso à Rede Médica Nacional da
Advancecare, com mais de 18 mil
prestadores de cuidados de saúde em

todo o país, e aos serviços de saúde de
17 associações mutualistas que
integram a Redemut. As consultas ao
abrigo de convénios são subsidiadas
pela associação e na rede Advancecare
beneficiam de descontos e os preços
ficam em cerca de metade das tabelas
para particulares.

Quando prescritos nos formulários
da Casa da Imprensa, os
medicamentos, tal como muitos
exames e alguns tratamentos, são
comparticipados pelo Serviço
Nacional de Saúde, em condições
análogas aos que são receitados num
Centro de Saúde. Nas regiões da
Grande Lisboa e do Grande Porto os
associados beneficiam de descontos
em diversas farmácias, ao abrigo de
acordos estabelecidos com a Casa da
Imprensa.

Os subscritores da modalidade de
Internamento Hospitalar beneficiam
de uma comparticipação até 100% nas
despesas de hospitalização
(internamento e honorários médicos).
Os limites de cobertura estão
alinhados com a média dos seguros
de grupo das empresas do sector. 

Independentemente das
modalidades subscritas pelos
associados, a Casa da Imprensa
comparticipa também, até ao máximo
de 50% ou 70%, os exames
complementares de diagnóstico
eventualmente não comparticipáveis
pelo Serviço Nacional de Saúde ou as
despesas resultantes de doenças
consideradas de alto risco e alto custo.

A melhoria dos benefícios não traz
qualquer aumento das quotas, que se
mantêm a um nível que é de cerca de

metade dos prémios dos seguros
privados que oferecem serviços
comparáveis. E são iguais para todos
os associados, independentemente da
idade ou do historial clínico.

No caso dos jornalistas, o Fundo de
Ação Social da Casa da Imprensa
comparticipa as quotas dos familiares
inscritos (em 50% no caso dos
cônjuges e 100% nos filhos), o que faz
com que a quota média dum
agregado familiar constituído por dois
adultos e um descendente a seu cargo
fique por um quarto do preço dum
seguro privado com serviços
equiparáveis. 

Nas vantagens da opção
mutualista, como é a da Casa da
Imprensa, além do preço contam
outros fatores igualmente
importantes.

Entre estes fatores
destaca-se o caráter
vitalício da inscrição. E a
gestão democrática,
participativa e solidária,
onde os utentes não são
clientes nem
contribuintes anónimos,
mas associados, todos
com os mesmos direitos e
todos igualmente
responsáveis pela
definição de objetivos e

prioridades.
É nesta medida que é justo dizer

que a opção mutualista, como a da
Casa da Imprensa, complementa
eficazmente o Serviço Nacional de
Saúde e constitui uma alternativa
vantajosa aos seguros de saúde
privados que disponibilizam serviços
equiparáveis.

1) À data de fecho desta edição
aguardava-se a notificação da
aceitação do registo pela Direção
Geral da Segurança Social das
alterações aos Estatutos e ao
Regulamento de Benefícios aprovadas
em assembleia geral extraordinária a
31 de março e 7 de abril, as quais
tinham obtido o parecer prévio
favorável da DGSS.

JJ
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Jornal | Sites
Por Mário Rui Cardoso > marioruicardoso@rtp.pt

As plataformas digitais ainda não destronaram os
meios de comunicação tradicionais, sobretudo a
televisão, que continua a ser a principal fonte

de notícias dos portugueses. Mas as redes sociais já
têm um papel predominante na obtenção de
informações, e são apontadas num estudo da ERC, a
Entidade Reguladora para a Comunicação Social,
como "um dos dados mais expressivos do efeito
disruptivo operado pelo digital" nos processos de
difusão de notícias.

O documento, intitulado "Públicos e Consumos de
Media - o consumo de notícias e as plataformas digitais
em Portugal e mais dez países" - acessível no "site" da
ERC - traz os resultados do primeiro inquérito nacional
aos hábitos de consumo de notícias e respectiva
comparação com dados obtidos noutros dez países
desenvolvidos, analisados no "Digital News Report
2014", do Reuters Institute for the Study of Journalism,
da Universidade de Oxford
(www.cjr.org/analysis/reuters_digital_news_report.php).
Comparação possível porque o inquérito nacional
seguiu, no essencial, a metodologia utilizada para o
"Digital News Report". 

O inquérito foi efectuado no final de 2014, e entre as

principais conclusões verifica-se que, apesar de
consultarem notícias "online" com muito menos
frequência que nos outros dez países analisados, os
portugueses estão a recorrer cada vez mais às redes
sociais, sobretudo ao Facebook, para se informarem. A
grande maioria dos inquiridos (93%) identificou a
televisão como um dos recursos que utilizou para
consultar notícias, e logo a seguir aparecem as redes
sociais (66%), à frente dos jornais (65%) e da rádio
(28%). 

As redes sociais são apontadas por 69% como uma das
principais fontes de conhecimento de novas notícias, e
73% colocam-nas a par da televisão para saber de
actualizações de notícias em constante desenvolvimento.
São igualmente citadas quando se trata de aceder a
textos de análise e aprofundamento de notícias sujeitas a
actualizações constantes (64%).

Outro dado relevante diz respeito à inclinação que os
portugueses revelam pela partilha e comentário de
notícias nas redes sociais. Mais de metade partilham
semanalmente nas redes sociais, e aqui estamos à frente
de todos os países analisados no "Digital News Report".
Os portugueses estão também entre os que mais
publicam comentários "online". Fazem-no sobretudo nas

www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/estudos/estudo-publicos-e-consumos-de-media 

Portugueses informam-se
pelo Facebook
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redes sociais, e não tanto nas zonas de comentários dos
"sites". 

O estudo demonstra que os portugueses "agarram-se"
essencialmente à televisão e ao computador para
consumir notícias. Em casa, preferem a televisão, o
computador e o smartphone, por esta ordem; em
espaços públicos, optam maioritariamente pelos jornais;
no carro, a rádio é rainha; nos transportes públicos,
usam os smartphones; o computador e os jornais
prevalecem no trabalho. No geral, e em média,
dedicamos mais tempo do nosso dia ao consumo de
notícias na televisão e depois no computador,
aparecendo os jornais em terceiro lugar.

Quanto aos dispositivos para aceder à Internet, 96% usam
computadores, 51% recorrem a smartphones e 19% utilizam
tablets. A maioria utiliza mais do que um dispositivo, à
semelhança do que ocorre nos restantes países analisados pelo
Reuters Institute, assim se demonstrando, segundo o estudo, "a
importância que os dispositivos móveis estão a assumir no
consumo de notícias, obrigando as empresas a pensarem o seu
posicionamento cada vez mais numa perspectiva
multiplataforma".  

Neste momento, os "sites" informativos e as
aplicações de notícias para smartphones e tablets (54%)
já se superiorizam aos canais televisivos especializados
em notícias (46%) nas preferências dos portugueses. Se
bem que as news apps não contribuam ainda em grande
medida para esse resultado (3%). 

De salientar que os jornais são as fontes noticiosas
que os inquiridos mais consultam através da Internet.
Ao contrário do que acontece com os canais de rádio e
televisão, os jornais têm um "índice de utilização offline
muito inferior ao índice de utilização desses mesmos
meios nas plataformas digitais". Acresce que "os
formatos baseados na palavra escrita são o elemento de
consulta online predominante nos países analisados". 

Realce-se ainda o facto de ser practicamente
irrelevante o número de inquiridos que afirmou ter
pago, no último ano, para aceder a algum tipo de
conteúdo noticioso online. Apenas quatro indivíduos o
fizeram. Nos dez países analisados pelo Reuters
Institute, a média de pagamento por notícias online foi
de apenas 11%. Tendo-se registado, além disso, um
crescimento explosivo da utilização de aplicações para
bloquear anúncios na Internet. 

Neste estudo, Portugal foi o país que registou o
índice mais baixo de interesse por notícias políticas. Em
todos os outros, o grupo dos "muito interessados" por
política apareceu como maioritário. 

http://mobile.nytimes.com/international 

São os
telefones,
estúpidos!

Em tempos, o patrão do Facebook,
Mark Zuckerberg, obrigou um
engenheiro a abandonar uma reunião

por estar demasiado centrado nos
computadores de secretária, quando o que se
pretendia era mudar o foco para as
plataformas móveis. Em meados de Junho,
os responsáveis do New York Times
(www.nytimes.com) tiveram uma atitude
semelhante, ao bloquearem o acesso dos
funcionários ao próprio "site" da publicação.
Durante a semana em que vigorou o
"blackout", só se podia ver o New York Times
Mobile em todo o edifício do jornal. 

Os autores da ideia explicaram que o
objectivo era romper com a desconformidade
detectada no processo de produção e
consumo de notícias, em que editores,
redactores e repórteres trabalham num
ambiente de computadores de secretária para
um público que cada vez mais os lê nos ecrãs
reduzidos das plataformas móveis. Metade do
tráfego digital do New York Times já se faz
neste tipo de dispositivos - sem uma
correspondente evolução de receitas
publicitárias -, e daí a urgência de obrigar
toda a gente no jornal a olhar para os
telefones. 
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www.poynter.org/news/mediawire/352621/making-partnerships-work-how-a-team-of-50-international-reporters-
investigated-and-exposed-the-world-bank 

Competir? Não.
Trabalhar em parceria

Michael Hudson, editor sénior do International
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ,
www.icij.org), explica, no "site" do Poynter

Institute, como foi possível envolver mais de 50
repórteres em 14 países do mundo num ambicioso
projecto de Jornalismo de Investigação sobre obras
financiadas pelo Banco Mundial com efeitos perversos
sobre as pessoas e o ambiente. 

No passado mês de Abril, um ano após o início do
projecto, o ICIJ começou a publicar, em estreita parceria
com The Huffington Post
(http://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-
abandoned/worldbank-projects-leave-trail-misery-
around-globe-kenya), uma série de trabalhos que põem
em evidência que centrais eléctricas, barragens e outras
grandes obras financiadas pelo Banco Mundial afectaram
negativamente, no espaço de uma década, 3,4 milhões de
pessoas que perderam casas, terras e gado. 

Estas histórias acabaram por ser reproduzidas por
mais de uma centena de publicações em todo o mundo, e
forçaram o Banco Mundial a admitir que nem sempre
foram seguidas as salvaguardas sociais e ambientais a
que a própria organização submete os projectos que
apoia. 

O ICIJ, com sede em Washington, tem uma equipa de

apenas 11 pessoas nos EUA, Europa e América Latina.
Mas trabalha com uma rede de 190 jornalistas em 65
países. A investigação sobre o Banco Mundial envolveu
jornalistas de vinte "media partners", que trabalharam
nos Balcãs, Ásia, África e América Latina. Noutro
projecto, as Swiss Leaks (www.icij.org/project/swiss-
leaks/banking-giant-hsbc-sheltered-murky-cash-linked-
dictators-and-arms-dealers), sobre contas de ditadores e
negociantes de armas no banco HSBC, colaboraram 140
jornalistas de 45 países. 

Michael Hudson afirma que a organização trabalha
segundo o princípio de que "muitas histórias são
demasiado grandes, complexas e globais para poderem
ser trabalhadas por um lobo solitário ou por um órgão de
comunicação apenas". Condição sine qua non para se
poder participar nestas colaborações, frisa Hudson, é
"ninguém avançar com nenhuma história primeiro", e
todos compreenderem que trabalham para o mesmo
objectivo de divulgar quando for o momento adequado.
É uma abordagem contra instintiva, no Jornalismo, mas
com benefícios evidentes. Não é por acaso que mais
meios têm aparecido com vontade de ceder jornalistas
para estes projectos, numa altura em que vão
escasseando os recursos para o Jornalismo de
Investigação.
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www.storybench.org/newsroom-game-on  

Jogos e notícias

Não há limites para a imaginação, na luta pela
captação de audiências online. Uma das
tendências mais ou menos recentes é incorporar

jogos nas páginas de notícias, como forma de atrair e
criar empatia com os leitores. 

Uma das soluções mais utilizadas e baratas são os
populares quizzes, muito usados, por exemplo, pela
BuzzFeed (www.buzzfeed.com/quizzes). Um
questionário deste tipo foi, aliás, a publicação mais
popular do "site" do New York Times em 2013. Chamava-
se Dialect Quiz
(www.nytimes.com/interactive/2013/12/20/sunday-
review/dialect-quiz-map.html), foi desenvolvido por um
estagiário e procurava adivinhar a origem geográfica dos
inquiridos através das respostas a 25 questões. 

Proposta igualmente pouco dispendiosa foi a
encontrada pelo Miami Herald: Tallanasty, um jogo sobre
ética política em
Tallahassee(http://media.miamiherald.com/static/media/pr
ojects/ethics_game). Aqui o jogador toma decisões sobre
assuntos políticos e cívicos relativos à capital do Estado
da Florida e vai sendo avaliado sob o ponto de vista
ético. 

Outros jogos, porém, implicaram investimentos mais
avultados:

- HeartSaver, da ProPublica: o objectivo é transportar
uma vítima de ataque cardíaco o mais depressa possível
para um hospital de Nova Iorque - um jogo que explora
as hipóteses de um doente sobreviver, em função da
qualidade do tratamento dispensado nas inúmeras
clínicas que existem na cidade
(https://projects.propublica.org/graphics/heartsaver);  

- Spot The Ball, do New York Times: neste jogo, criado
aquando do Mundial de Futebol de 2014, no Brasil, a bola
é removida de uma série de fotografias e o leitor deve
adivinhar onde ela se encontra
(http://projects.nytimes.com/interactive/sports/worldcup/s
pot-the-ball/2014/06/17);

- Pirate Fishing, da AlJazeera: um jogo de vídeo em
que o obejctivo é ajudar um repórter a investigar a pesca
ilegal ao largo da Serra Leoa
(http://interactive.aljazeera.com/aje/2014/piratefishingdoc);

- Peace Maker: o jogador mergulha nas complexidades
do conflito israelo-palestiniano e tenta construir a paz
(www.peacemakergame.com/game.php).  
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Mil sobressaltos
da entrevista
com Walesa
Em 1983, Antunes Ferreira entrevistou Lech Walesa em Gdansk em
saga digna de romance de espionagem. Ainda há jornalistas assim?

Texto Gonçalo Pereira Rosa Ilustrações Draftmen Fotografias Arquivo de Antunes Ferreira

N
o lobby do Novotel de Varsóvia, um homem
perscruta todos os vultos enquanto a noite
fria de Outubro cai sobre a capital polaca
para onde os olhos do planeta se focam
desde o anúncio, no dia 5, da atribuição do

Prémio Nobel da Paz ao electricista mais famoso do
mundo. Senta-se num sofá onde discretamente dispõe de
uma perspectiva abrangente sobre as entradas e saídas.
Como nos thrillers políticos, abre um livro, O Natal de
Poirot, e tenta ler. Calmo à superfície, provavelmente
equaciona o seu juízo no momento em que se predispôs a
esta empreitada louca na Polónia de Jaruzelski. Agora,
porém, é tarde. Os dados estão lançados.

Passam dez minutos até que um vulto tropeça ataba -

lhoadamente nos seus sapatos. Henrique Antunes
Ferreira ajuda o caminhante distraído a erguer-se do solo.
Em surdina, este pergunta: «Ferrêra?» O jornalista do
Diário de Notícias confirma com um aceno de cabeça e o
homem desaparece na direcção dos lavabos. «No mais
íntimo do meu ser, interrogava-me se o sujeito seria da
polícia política», escreveu em Crónicas das Minhas Teclas
(2014). Mas seguiu-o. Sem uma palavra, o homem entra
na casa-de-banho das senhoras e descarrega todos os
autoclismos. «Mau, isto cheira-me a paneleirice... Vamos
ver no que isto dá», pensou, bonacheirão como sempre.
«Se o tipo avança, leva já um estalo.» 

Antunes Ferreira sempre teve esta predilecção pelas
piadas nos momentos difíceis. «É um mecanismo de esca-
pe, uma válvula para abrir o caminho», conta-me em
entrevista conduzida no Lumiar, em Lisboa. «Sempre fui
assim. Há quem expluda nos momentos de tensão, há
quem se borre; eu digo piadas.» Algumas dessas graças
tornaram-se lendárias nos corredores do Diário de Notícias
na década de 1980. Como o episódio do primeiro secretá-
rio da embaixada da Coreia da Norte ao qual Antunes
Ferreira fizera um pedido para entrevistar Kim Il-Sung, o
Grande Líder. A princípio, tudo indicava que o pedido seria
remetido para Pyongyang, pois sucediam-se questões
sobre os gostos hoteleiros e gastronómicos do jornalista
do Diário de Notícias, sugerindo que a entrevista seria defe-
rida. Porém, a finalizar, o interlocutor coreano rematou,

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
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HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Antunes Ferreira
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pedindo a listagem de todas as perguntas que o jornalista
pretendia fazer ao líder do país. 

O «mecanismo de escape» voltou a fazer-se sentir.
«Não sei se o meu amigo leu ou conhece os poetas portu-
gueses», perguntou calmamente Antunes Ferreira,
enquanto por dentro fervia de indignação. O norte-core-
ano confessou que nada conhecia. «Pois houve um gran-
de poeta chamado António Botto que escreveu uma coisa
assim.» E recitou-lhe a primeira estrofe do vernacular
Nunca te foram ao cu.

O diplomata terá certamente pensado que compreen-
dera mal a língua portuguesa. Poderia lá ter entendido
bem? Ainda conseguiu balbuciar: «Não se importa de
repetir?» Num momento de paródia inesquecível para
quem assistiu, Antunes Ferreira repetiu com gosto a poe-
sia vernacular de Botto, encerrando ali qualquer veleida-
de de algum dia chegar à fala com o líder coreano, cujo
diligente representante insistia em filtrar o questionário
que lhe seria apresentado.

Apesar de tudo, porém, o episódio norte-coreano
decor rera em Lisboa, na redacção do jornal. Agora,
Antunes Ferreira encontrava-se na Polónia, para lá de
qualquer segurança. A parada era incomparavelmente
mais alta. «Vamos ver no que isto dá.»   

O interlocutor polaco, expressando-se num castelhano
satisfatório, confirmou as credenciais. Representava o
Solidariedade, o grupo sindical liderado por Lech Walesa
– o homem que o enviado-especial do Diário de Notícias se
esforça por entrevistar. Reconhecera Antunes Ferreira
pela descrição sumária que o contacto de Lisboa, um
investigador chamado Henrik Siewisk, casado com uma
professora de piano, ambos membros do Solidariedade,
tinha feito chegar à Polónia. «Gordo, com óculos, pêra, de
apelido Ferreira.» Trocaram impressões nos lavabos mas-
culinos sem nunca recorrerem a instruções em papel. Se
Antunes Ferreira queria chegar à fala com Walesa, deveria
arranjar forma de sair do Novotel às três da madrugada,
caminhar seiscentos metros até uma ponte contígua («que
ficava bem mais longe do que isso», conta hoje) e aguar-
dar pelo sinal luminoso de um Polsky. Aí, receberia mais
instruções.

«Já tinha avançado tanto que concordei sem pestane-
jar», lembra hoje, com um sorriso. «Há uma dose de lou-
cura no jornalismo; caso contrário, não seríamos jornalis-
tas.» Com a força persuasiva dos dólares americanos, o
jornalista português conseguiu tornear as normas de
segurança do hotel, cujas portas encerravam à uma da
manhã. «Enchouriçado num casacão acolchoado, um ano-
rak como então se dizia, casaco e gravata – nunca saberei
porquê – cachecol e boné à Lenine que comprara para a
minha colecção de tais adereços, meti-me à chuva molha-
tolos que caía», escreveu. Na ponte, esperou meia hora
sob escuridão total, batendo os pés para sacudir o frio. Por
fim, surgiu o sinal luminoso: seria polícia ou gente do
Solidariedade? 
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O vidro da frente do Polsky baixou: «Ferreira?», per-
guntaram do interior. O repórter entrou. Apertado no
banco de trás entre mais dois passageiros como a prover-
bial sardinha em lata, o jornalista é informado, em francês,
que terá de ser vendado para continuar. O carro circula
pelas ruas da capital até imobilizar-se num bairro silencio-
so. Três polacos e Antunes Ferreira saem e o motorista
prossegue caminho. O jornalista do Diário de Notícias é
guiado até uma sala onde existem apenas cadeiras, uma
mesa e «uma lâmpada pendurada do tecto, com o clássico
abat-jour à maneira da PIDE, como eu bem me recordava».
O jornalista é interrogado pela elite do Solidariedade, que
quer garantir a identidade do homem que, de surpresa,
semanas antes, anunciara em Lisboa a intenção de chegar
à fala com Walesa. Perguntas e mais perguntas despole-
tam o segundo mecanismo de escape de Henrique
Antunes Ferreira, também bem conhecido na redacção do
jornal em Lisboa: «Explodi», conta. «Disse-lhe se também
queriam os meus números de colarinho, de sapatos, que
estava farto da brincadeira, que era um jornalista portu-
guês, que não viera de Lisboa para jogar à cabra-cega.» 

Entre os jornalistas da secção de Internacional, as fúrias
de Antunes Ferreira são igualmente conhecidas, sobretu-
do à hora do fecho. «Os tipógrafos chegaram a perguntar-
me, com alguma graça, se eu, quando fui vacinado, tinha
sido picado com a agulha do gramofone por causa dos gri-
tos!», conta. «E os meus jornalistas diziam que havia um
chefe Antunes Ferreira antes do fecho e outro à hora do
fecho.» Agora, são os polacos a provar a receita.

Fosse como fosse, a fúria e o medo acumulado surtiram
efeito. Um dos interlocutores levanta-se, dá a volta à
mesa, dá-lhe dois beijos na face e abraça-o, enquanto lhe
diz: «Meu querido amigo, não te exaltes, agora já sei que
és tu mesmo, dos nossos.» Esse homem é Tadeusz
Mazowiecki, que será primeiro-ministro da Polónia após a
transição democrática. Na sala, está também Borislav
Geremek, futuro ministro dos Negócios Estrangeiros.
Após todos os percalços e cuidados conspirativos,
Antunes Ferreira foi finalmente aceite pela cúpula do
Solidariedade. Mas viverá mais sobressaltos até concreti-
zar a entrevista com Lech Walesa. 

Recrutado pelo Diário de Notícias (DN) de Victor Cunha

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Antunes Ferreira

Antunes Ferreira em entrevistas a Indira Ghandi e Jonas Savimbi, e com o Presidente

da República, Ramalho Eanes, numa visita ao Diário de Notícias
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aceitáveis de um jornalista ocidental penetrar para lá da
cortina de ferro do Leste. Antunes Ferreira, sempre atento à
actualidade internacional, decide pagar a confiança do
director com a loucura de tentar entrevistar Walesa, cuja
sentença de prisão domiciliária fora revogada semanas
antes. «Tentaram dissuadir-me, mas acreditei que era pos-
sível. O futebol seria o pretexto para entrar e fiz o tal con-
tacto com o homem de Lisboa que me poderia fazer che-
gar ao Solidariedade.»

O jogo de futebol realizou-se em Varsóvia e a selecção
nacional, contra as expectativas, venceu, dando um passo
decisivo para o apuramento rumo ao Europeu de 1984 em
França. Nos últimos minutos do jogo, o público polaco,
conformado com a derrota da sua selecção, vitoriou a
equipa portuguesa. «Os interpretes polacos explicaram-
me discretamente que o público estava a gritar ‘Assim, a
URSS não vai a Paris’”. Foi esse aliás o título da minha cró-
nica, que até valeu um elogio do Vítor Santos, chefe de
redacção de A Bola.» No jogo decisivo, meses depois,
Portugal ganharia à URSS em Lisboa, confirmando o apu-
ramento.
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Rego em meados da década de 1970, Antunes Ferreira
liderou a secção de Internacional do jornal e quebrou o
paradigma da produção noticiosa passiva, baseada na
recepção de informação de agência. Nunca os repórteres
do Internacional tinham viajado tanto em busca de notí-
cias; nunca mais voltarão a viajar tanto. «Tinha e tenho a
convicção de que é preciso ir aos locais para fazer jornalis-
mo e o Internacional do DN deu-me oportunidade de
conhecer o mundo e de entrevistar líderes inesquecíveis»,
conta. «O Mário Mesquita, director do DN entre 1978 e
1986, teve uma participação importante nestas iniciativas,
encorajando as propostas ou pelo menos não as vetando.»

Neste mês de Outubro de 1983, Henrique Antunes
Ferreira vive uma fase trágica da sua vida: o irmão suici-
dou-se em Lisboa. «O Mário Mesquita teve a gentileza de
me propor que fosse à Polónia como enviado-especial do
jornal para um compromisso futebolístico da selecção
nacional», diz. «Claro que havia gente mais qualificada
para isso, mas foi a forma que ele encontrou de me fazer
mudar de ambiente e não pensar mais no assunto. Estou-
lhe grato por isso.» O desporto era uma das únicas formas
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Terminado o encontro de Varsóvia, a comitiva portu-
guesa iniciou a viagem de regresso, enquanto Antunes
Ferreira prolongou o seu visto por mais uma semana.
Após as reuniões conspirativas, regressou ao Novotel e,
na manhã seguinte, embarcou num voo para Gdansk, a
cidade dos Estaleiros Lenine, onde Walesa se fizera elec-
tricista na secção M4. Disfarçou quanto pôde a sua verda-
deira motivação e, após algumas voltas de táxi, chegou à
Igreja de Santa Brígida, como lhe recomendara o seu con-
tacto de Lisboa. Aí, poderia encontrar o padre Henry
Jankowski, confessor do «nosso Lech», como a população
da cidade tratava o mais conhecido filho da terra, mais
um intermediário na Via Sacra até ao Nobel da Paz. «Não
é possível berrar ao padre que o que se pretende é falar
com Lech Walesa e que não se afigura muito curial apare-
cer de supetão à sua porta», escreveu o jornalista na edi-
ção de 11 de Novembro de 1983, data da publicação do
trabalho. Mas, como Antunes Ferreira perceberia, essa
acabou por ser a sua última oportunidade.

O motorista do táxi que o orienta na cidade arranha
algumas palavras de alemão e percebe, por fim (ou será
que percebeu sempre?) que o jornalista português procu-
ra o bairro onde o sindicalista agora mora. Leva-o a Zaspa
«um bairro afastado da periferia, de construções moder-
nas, caixotes de cimento, urbanização igual a tantas outras

por esse mundo fora». São nove e meia da manhã. O
motorista estaciona o seu Mercedes em cima do lancil do
passeio. Na rua de Walesa, homens sinistros, aos pares,
«de gabardina modelo BX, chapéuzinho de abas curtas,
reviradas atrás», vigiam todos os movimentos. Há uma
última hipótese de o DN fazer história: daqui a pouco, se
tudo correr bem, o Nobel da Paz descerá do seu aparta-
mento para se deslocar à missa.

O relógio avança. Dez horas. Saem do prédio varias
pessoas, entre as quais Walesa, lambendo uma chupa-
chupa, a esposa Danuta, uma senhora e alguns rapazes e
raparigas. Encaminham-se para uma carrinha Vokswagen
pão de forma, oferta do governo da Alemanha Federal. O
motorista do táxi sai no encalço de Walesa, beija-o e apre-
senta-lhe Antunes Ferreira. «Sabia quem eu era, tinham-
no avisado.» Resta uma dificuldade imprevista. Walesa só
fala polaco. O motorista arranha o alemão. Antunes
Ferreira sabe meia dúzia de palavras de alemão. «Parecia a
torre de Babel», diz. «Não garanto que a conversa (chamar-
lhe entrevista seria exagero) tenha decorrido exactamente
como a compreendi. Fiz o melhor que pude nas circuns-
tâncias até porque ele ia repetindo que não queria entre-
vistas porque a Polónia estava doente», conta o jornalista. 

Apesar de tudo, Walesa guarda um “furo”. Anuncia a
Antunes Ferreira que não irá a Estocolmo receber o Prémio,
pois teme que não o deixem regressar à Polónia. Serão o
filho e a esposa a recebê-lo, apesar do protesto do governo
de Jaruzelski. O líder polaco anuncia igualmente que quer
continuar a ser electricista dos estaleiros navais e que não
deseja um cargo político. Aleksander, o motorista do táxi e
improvisado intérprete aponta para trás e avisa Antunes
Ferreira de que estão a ser fotografados pelos homens de
gabardina. Pouco importa. A história está no papo.

Henrique Antunes Ferreira regressa a Lisboa orgulho-
so do seu “furo”. No dia 10 de Novembro de 1983, come-
ça a publicação da série «Polónia, a Branco e Vermelho»,
reunindo em reportagens as suas impressões de Varsóvia
e Gdansk. Conta com cuidado a saga de Walesa, não com-
prometendo os seus contactos de Lisboa, nem relatando
as reuniões conspiratórias de Varsóvia. Por motivos pouco
nobres, o DN não dá à história a manchete que ela mere-
ce. A reportagem sobre Lech Walesa é publicada no dia 11,
com menção na primeira página e desenvolvimento na
página 6. 

Anos mais tarde, com Lech Walesa já eleito Presidente
da República, no cargo com que nunca sonhara em
Gdansk, o Diário de Notícias enviou Antunes Ferreira a
Varsóvia, com a missão de entrevistar Tadeusz
Mazowiecki, agora primeiro-ministro. Já não foram preci-
sos cuidados conspirativos, senhas secretas ou vendas nos
olhos. Ao chegar à residência oficial do chefe de governo,
o jornalista do DN foi apresentado formalmente a
Mazowiecki. Com um sorriso maroto, o PM polaco pis-
cou-lhe o olho e soltou: «Olha o português. Já nos conhe-
cemos…»

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Antunes Ferreira
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A I Guerra Mundial na imprensa
humorística portuguesa (1914-1918):
uma aproximação histórica
ao problema*

Por Álvaro Costa de Matos**

INTRODUÇÃO

A
ntes de entrarmos no estudo histórico da
forma como a imprensa humorística recep-
cionou e tratou jornalisticamente o impacto
da I Guerra Mundial na sociedade por-
tuguesa, importa colocar algumas questões

prévias. A saber:
1.ª Que imprensa humorística existia em Portugal no

período da I Guerra Mundial? Quais os títulos mais
importantes então publicados? Onde se publicavam?

2.ª Que equipas geriam estes jornais? Quem eram os
seus proprietários, directores, redactores e principais
colaboradores literários e artísticos?

3.ª Qual a orientação política, ideológica, literária ou
estética que marcou a linha editorial da imprensa
humorística portuguesa? Qual a sua relevância como
instrumento de crítica política e social? Qual a sua influên-
cia na opinião pública nacional?

4.ª Como é que estas folhas se posicionaram perante a
intervenção de Portugal na I Guerra Mundial, quer na
frente europeia, quer na africana? Qual a visibilidade que
o tema da guerra ocupa nas páginas da imprensa
humorística? Como é que a prosa humorística, o cartoon,
a caricatura ou mesmo a banda desenhada recepcionaram
o impacto da guerra na sociedade portuguesa? Que tipo
de desenho humorístico predominou? Qual o papel da
imprensa na renovação da arte da caricatura e do cartoon
humorístico ou satírico ou mesmo na introdução de novas
correntes estéticas?

5.ª Finalmente, como é que a imprensa humorística se
relacionou com a censura militar aplicada durante a I
Guerra Mundial? O que é que foi censurado e porquê?

1. A IMPRENSA HUMORÍSTICA
EM PORTUGAL DURANTE
A I GUERRA MUNDIAL

Começamos pelos títulos mais importantes e pelas cidades
onde se publicavam: desde logo, importa destacar Os

Ridículos (Figura 1), popular bissemanário humorístico lis-
boeta, nesta altura a viver a sua série de ouro, a 3.ª, que
começara a 12 de Abril de 1905 e só terminaria na década de
60, mais precisamente a 13 de Abril de 1963 - Os Ridículos
tinham sido fundados em 1895, com redacção na Rua
Augusta, e, quatro anos depois, em 1898, a 4 de Setembro,
foi suspenso; seguiu-se uma 2.ª série, de vida efémera, que
se publicou entre 6 de Janeiro e 17 de Fevereiro de 1900. Os
Ridículos conheciam nesta época, como se disse, uma fase
de grande expansão, aproveitando com habilidade a efer-
vescência política que marcou a I Guerra Mundial em
Portugal, enveredando pela crítica política, que prevalecia,
e pela sátira aos principais acontecimentos do país.

Outra publicação relevante era O Século Cómico1

(Figura 2), suplemento humorístico do jornal O Século,
publicado também em Lisboa, nos anos de 1913 a 1929.
Continuou O Século, suplemento ilustrado (1898-1901;
1910-1912). Por motivo da crise de papel, resultante da
guerra, a partir de Julho de 1916, O Século Cómico foi inte-
grado na Ilustração Portuguesa, conhecendo uma redução
significativa do formato.

Não menos importante foi O Zé2 (Figura 3), sucessor do
jornal O Xuão, igualmente publicado na capital, de 1 de
Novembro de 1910 a 1 de Março de 1919, já depois da
guerra, num total de 324 números.

Do lado monárquico tínhamos O Thalassa3 (Figura 4),
semanário humorístico e de caricaturas, publicado em
Lisboa, entre 6 de Março de 1913 e 7 de Maio de 1915,
dando à estampa 99 números.

Fora de Lisboa, surgiu O Miau!4 (Figura 5), editado no
Porto, com 19 números publicados entre 21 de Janeiro e 26
de Maio de 1916.

Estes foram, sem dúvida, os títulos mais importantes,
mas lançaram-se outras folhas humorísticas, menos rele-
vantes, onde a temática da guerra não foi tratada (quando
o foi, foi-o superficialmente), que registamos aqui
telegraficamente:
l O Papagaio Real5, semanário monárquico de Lisboa, de
1914;
l O Charivari, semanário humorístico ilustrado, do Porto,

MEMÓRIA
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Figura 1 - Os Ridículos. Lisboa, Nº 527 (5 de Outubro de

1910). Desenho de Silva Monteiro.

Figura 2 - O Século Cómico. Lisboa, Nº 999 (1 de Janeiro

de 1917). Desenho não identificado (pelo traço, parece-nos

ser de Rocha Vieira).

Figura 3 - O Zé. Lisboa, Nº 1 (1 de Novembro de 1910).

Desenho não identificado (pelo traço, parece-nos ser de

Silva e Sousa).

Figura 4 - O Thalassa. Lisboa, Nº 1 (6 de Março de 1913).

Desenho de Jorge Colaço.
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publicado em 1914;
l O Malho, de Lisboa, editado em 1915;
l O Zé Pereira, folha humorística para chorar… de riso por um
centavo, também de Lisboa, com data de 1916;
l O Viroscas6, das Caldas da Rainha, dado à estampa entre
1914 e 1915;
l Por último, O Riso da Vitória7, já de 1919-1920, lançado em
Lisboa.

2. O CORPO REDACTORIAL
DAS PUBLICAÇÕES HUMORÍSTICAS
NA I GUERRA MUNDIAL

Abordamos aqui apenas os corpos redactoriais das folhas
humorísticas mais importantes: Os Ridículos, O Século
Cómico, O Zé, O Miau! e O Thalassa, começando precisa-
mente por este último.

O Thalassa foi fundado por Jorge Colaço, Severim de
Azevedo e Alfredo Lamas, que também eram proprietários
do semanário humorístico e de caricaturas lisboeta. Na
capa do primeiro número, Alfredo Lamas aparece como
director e gerente, Jorge Colaço como colaborador artísti-
co, Severim de Azevedo, que assinava com o pseudónimo
de "Chrispim", como colaborador literário, e João Martins
como editor. Lamas assumiu a direcção d'O Thalassa até ao
número 47, de 13 de Fevereiro de 1914, alegando "afazeres
particulares" para se afastar do cargo. A propriedade exclu-
siva da folha humorística passou então para Jorge Colaço e
Severim de Azevedo, com o primeiro a assumir a direcção
logo a partir do número seguinte, o 48, até ao fim da pu -
blicação, ocorrida a 7 de Maio de 1915. Além de Colaço, o
principal ilustrador, O Thalassa contou ainda com a colabo-
ração do desenhador e caricaturista "Alonzo", pseudónimo
de Joaquim Guilherme Santos Silva, e, pontualmente, com
a de outros artistas, como por exemplo João Valério.

O Miau! Tinha como editor Mário de Oliveira, como
redactores, literários e artísticos, Guedes de Oliveira, Leal da
Câmara e Manuel Monterroso - uma tríade de artistas que já
era conhecida do público e, à data (1916), andava empenha-
da em agitar a pacata vida cultural portuense, através de um
programa de tertúlias e exposições de arte. A par dos dois
desenhadores de serviço, Leal da Câmara e Manuel
Monterroso, os mais profícuos ilustradores, O Miau! publi-
cou nas suas melhores páginas cartoons e caricaturas de ou -
tros artistas, nacionais, como Cristiano de Carvalho, Gustavo
Bordalo Pinheiro, Diogo de Macedo, Armando de Basto,
entre outros, e também de autores estrangeiros, como
Steinler, Louis Raemaekeers, Balluriam, Guilbranson,
Poulbot, Lucien Metivet, Paul Iribe ou Luis Baganic. A expli-
cação para a presença desta plêiade de cartoonistas
estrangeiros n'O Miau! deverá estar nas relações pessoais que
Leal da Câmara cultivou. Terá conhecido a maioria deles em
Paris, onde viveu exilado, antes da implantação da I
República, tempo que aproveitou para estudar nas conceitu-
adas escolas de arte e contactar com as novas correntes e

artistas que pululavam na capital parisiense. Para sobreviver
e ganhar nome, muitos faziam-se colaboradores da impren-
sa, ilustradores e expunham, inclusive, as suas criações artís-
ticas - contextos que, naturalmente, favoreciam a criação das
mais diversas relações interpessoais. Assim se passou com
Leal da Câmara e outros artistas nacionais, mas também com
os naturais de outros países europeus. O deflagrar da guerra
motivou o regresso, mais ou menos apressado, de muitos
artistas nacionais, mas não apagou as relações de amizade,
ou simplesmente artístico-profissionais, entretanto tecidas.
Pelo contrário, todos os que repudiavam o Império Alemão e
os seus aliados sentiram-se próximos e empenhados na luta
contra o inimigo comum. N'O Miau! encontramos um forte
testemunho dessa teia de solidariedades. A sua feição cos-
mopolita possibilitou ainda ao público nacional um contacto
directo com o trabalho de artistas estrangeiros que, na gene -
ralidade e provavelmente por opção, foram escolhidos entre
os que cultivavam o traço simples, arejado e decorativo ca -
racterístico das correntes modernistas. Para o público mais
conservador, essa experiência visual actuava também como
uma espécie de acreditação para as propostas estéticas que
os artistas nacionais mais inovadores, os modernos, vinham
produzindo contramaré.

O Zé foi dirigido por Estevão de Carvalho, que também
era o editor - Estevão de Carvalho fora também director e
proprietário de O Xuão. Ricardo de Sousa assegurava a
administração do semanário de caricaturas e Silva e Sousa
prosseguiu n'O Zé o trabalho de principal caricaturista que
desenvolvera no seu antecessor. Alteração de monta: a pro-
priedade do jornal já não figurava sobre a responsabilidade
individual do seu director, mas sob a razão social da Empresa
do jornal O Zé. No que toca à colaboração, a quase totalidade
dos conteúdos literários de O Zé era assinada por pseudóni-
mos, prática que continuava a d'O Xuão, para fugir ao contro-
lo das autoridades. Contudo, a par do mencionado Estevão
de Carvalho, outros nomes se evidenciaram entre os
escritores: Júlio Dumont, pseudónimo de Orlando, que fora
secretário de redacção n'O Xuão, Alberto Barbosa, Henrique
Carvalho, Eduardo de Carvalho, Artur Neves, Xavier de
Magalhães, José do Vale, França Borges, Rodrigues
Laranjeira (pseudónimo de Ariejnaral), entre outros. Do lado
da colaboração artística, o nome mais constante foi o já referi-
do Silva e Sousa, que acompanhava o projecto desde os tem-
pos d'O Xuão. Mas também passaram pelas páginas d'O Zé
Stuart Carvalhaes, Martinho Gomes da Fonseca, Ferreira,
Valente, Hipolyto Collomb e Alfredo Cândido, estes dois últi-
mos com pequenas colaborações artísticas. Stuart ocupará o
lugar de Silva e Sousa a partir de 9 de Maio de 1911, como
caricaturista de serviço. Mas foi breve a passagem de Stuart
pelas páginas d'O Zé: em Junho de 1911 Silva e Sousa volta a
ocupar o lugar de principal ilustrador deste semanário.

O Século Cómico foi dirigido por Acácio de Paiva, respon-
sável pelos editoriais, sob o pseudónimo de José Neutral.
Silva Graça, director de O Século, era o proprietário do suple-
mento humorístico do histórico diário nacional. Entre os
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humoristas, destacam-se, desde logo, Stuart Carvalhaes, com
a sua banda desenhada "O Quim e o Manecas" (entrou para
a redacção d'O Século Cómico a partir de 2 de Abril de 1917),
Amarelhe, Hipolyto Collomb, Rocha Vieira, Jorge Barradas,
João Valério, entre outros. Stuart criou mesmo bandas desen-
hadas inteiramente dedicadas à Grande Guerra, com a série
"Manecas e a quadrilha do olho vivo". Como referem João
Paulo Paiva Boléo e Carlos Bandeiras Pinheiro, o seu talento
é colocado ao "serviço da participação empenhada na guerra
contra os "boches" mesmo antes da entrada de Portugal na
guerra, sendo um dos aspectos mais relevantes da primeira
fase das aventuras de Quim e Manecas precisamente a luta
contra os alemães. Não só pelo significado político no contex-
to da época e o efectivo posicionamento de Stuart a favor da
participação portuguesa. Também pela beleza das páginas,
pela evocação das trincheiras, da luta aérea, da estratégia, etc.,
pela comicidade das situações, apesar do dramatismo, e
sobretudo porque se vai revelar uma das facetas essenciais da
personalidade de Manecas, a de inventor" 8 (Figuras 6 e 7). 

Tal como noutras folhas, a prosa humorística é quase sem-
pre assinada por pseudónimos: José Neutral, já indicado,
Lírio Branco, Eugénio Trabuco, Belmiro, Tito Martins, Tareco
Júnior, entre muitos outros. Alexandre Augusto Ramos Certã
foi o editor d'O Século Cómico durante os anos da guerra. 

Os Ridículos foram dirigidos pelo célebre "Caracoles",
pseudónimo de Cruz Moreira, que também era o editor e
proprietário do popular bissemanário humorístico. Soares
da Rocha era o secretário, enquanto Jaime Marques
aparece como administrador. Os Ridículos contaram, nos
anos da guerra, com a colaboração artística de Silva
Monteiro e "Alonzo", pseudónimo de Joaquim Guilherme
Santos Silva9, caricaturistas que garantiram sempre um
comentário gráfico actualizado e apimentado q.b., que
fazia as delícias dos seus leitores. Juntamente com Cruz
Moreira, já um experiente jornalista, que aliava à função
de director a de autor de grande parte dos editoriais e da
prosa humorística do jornal, Silva Monteiro e "Alonzo"
imprimiram um novo rumo a Os Ridículos, optando pela
crítica política, que prevalecia, e pela sátira aos principais
acontecimentos que marcaram estes anos da I República
em contexto de guerra. O bissemanário conheceu, com
isso, uma fase de grande expansão, traduzida numa forte
projecção e popularidade junto da população lisboeta.

3. A ORIENTAÇÃO
POLÍTICO-IDEOLÓGICO-CULTURAL
DA IMPRENSA HUMORÍSTICA, A SUA
RELEVÂNCIA COMO INSTRUMENTO
DE CRÍTICA E IMPACTO NA OPINIÃO
PÚBLICA NACIONAL

Iniciamos esta incursão pela orientação destas publi-
cações, com o popular bissemanário humorístico lisboeta,
Os Ridículos. Como corolário de uma tendência que se
esboça logo após a implantação da I República, Os

Ridículos adoptaram uma crescente simpatia monárquica,
que, com o passar dos anos, se torna cada vez mais clara e
agressiva, nomeadamente durante a I Guerra Mundial e
nos anos 20. A ironia que marca as suas páginas, quer a
prosa humorística, quer os cartoons, traduz, no essencial,
uma crítica aberta ao regime republicano; ou mesmo a
ausência dela: "Sem Monarquia passa-se muito mal, como
está provado, mas passa-se! Sem a República há quem
diga que se passa magnificamente! Ou passaria ou não!
Sem Portugal é que não podemos passar de maneira nen-
huma!", escreviam no editorial de 7 de Março de 1914.

O Século Cómico cultivou, pelo contrário, uma graça
menos politizada: "O seu fim principal será distrair, afastan-
do preocupações incómodas" e oferecendo "bom humor tão
necessário nos tempos que vão correndo". De facto, o fan-
tasiar do lápis e da pena marcaram a natureza anódina do
suplemento humorístico do jornal O Século. Suavizando até
o impacto noticioso do deflagrar da Grande Guerra. 

M
ais complexa foi a orientação ou posi-
cionamento político-ideológico assumi-
do pel'O Zé. Ora vejamos: quando surge,
a 1 de Novembro de 1910, como sucessor
do jornal O Xuão, aparece claramente

como um semanário republicano de caricaturas e humorís-
tico. O alvo do seu escárnio era exactamente o mesmo do
seu antecessor: a Monarquia, agora já não em regime
vigente, mas em oligarquia deposta e em debandada, ridi -
cularizada nas figuras de D. Manuel II, de Paiva Couceiro,
do Padre Matos, do Bispo de Beja e da corte proscrita, bem
como nos casos em que uns e outros fossem protagonistas:
as tentativas restauracionistas, os escândalos pretéritos ou
presentes, a vida amorosa de D. Manuel II, etc. Do mesmo
passo, e por oposição óbvia, eram louvados e homenagea-
dos os vultos, os dirigentes, os heróis e os republicanos,
sendo a República, ainda jovem regime, tomada como
bloco regenerador. Mas a partir de Março/Abril de 1911
temos a primeira inflexão de tom, ainda discreta, por parte
de O Zé: as greves dos tipógrafos, com que o jornal,
enquanto prejudicado, foi solidário, mostraram que o
novo regime não sanara as questões sociais. O Zé não
deixou de criticar os líderes que pareciam titubear nos
princípios, neste caso António José de Almeida, e, pela
primeira vez, o alvo d'O Zé era o campo republicano. O seu
tom é também menos chocarreiro e mais comentarista,
mantendo, naturalmente, a veia sarcástica. Ou seja, grosso
modo, passou nos textos de veículo caricatural ao comen-
tário humorístico da vida política, e ganhou até ares inter-
ventivos. No final de 1911, a inflexão d'O Zé contra o
próprio campo republicano, no meio do qual se viu força-
do a tomar partido, constituía já uma vertente editorial
consolidada: Alguns exemplos:
l Causticou os "divisionistas" do Partido Republicano
Português (Machado Santos, Brito Camacho e com
particular veemência António José de Almeida), tomando
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Figura 5 - O Miau!. Porto, Nº 1 (21 de Janeiro

de 1916). Desenho de Leal da Câmara.

Figuras 6 e 7 - O Século Cómico. Lisboa, Nº 1070 (13 de Maio de 1918) e N.º 1075 (17 de

Junho de 1918). De lado esquerdo, Manecas como o "Ás dos Ases", na luta aérea contra os

boches; do lado direito, Manecas como inventor, neste caso de um "aparelho contendo chum-

bo derretido a alta temperatura" que será lançado com sucesso contra os alemães

entrincheirados. Desenhos de Stuart Carvalhaes.

Figuras 11 e 12 - O Zé. Lisboa, Nº 204 (8 de Outubro de 1914) e Os Ridículos. Lisboa, Nº 1062 (122 de Janeiro de 1916). Na primeira, o Zé

Povinho vai para a guerra, mas "não tem armas!?...", restando-lhe, "para combater os alimães [sic]" as armas de São Francisco. A falta de

equipamento militar para combater na frente de guerra é destacada na primeira página desta edição de O Zé, numa crítica que, nesta altura,

1914, também é recorrente na restante imprensa humorística, independentemente da sua linha editorial e política. Desenho não identificado

(pelo traço, parece-nos ser de Silva e Sousa); na segunda, a mesma sátira ao problema da falta de meios militares, mas num cartoon irónico

e bastante mordaz: não será a falta de armamento e fardamento, que impedirá os soldados portugueses de irem para a guerra. Segundo as

instruções de Afonso Costa vão "com o fato que Deus lhes deu!". Apesar da determinação de Costa, António José de Almeida manifesta algu-

mas dúvidas quanto à quantidade do dispositivo militar. Desenho de Silva Monteiro.
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Figura 8 - O Zé. Lisboa, Nº 131 (15

de Maio de 1913). Afonso Costa vê-

se ao espelho que, por sua vez,

reflecte a imagem de João Franco:

esta metamorfose de Costa em

Franco, o seu arqui-inimigo nos tem-

pos finais da Monarquia, traduzia

uma enorme desqualificação política

do estadista republicano, agora

equiparado ao tão odiado presi-

dente do Conselho de Ministros de

D. Carlos I. Desenho não identifica-

do (pelo traço, parece-nos ser de

Silva e Sousa).

Figuras 9 e 10 - O Miau!. Lisboa, Nº 19 (26 de Maio de 1916) e O Século Cómico. Lisboa, Nº

1023 (18 de Junho de 1917). Do lado esquerdo, Guilherme II como "O Magarefe Germânico",

isto é, como aquele que mata e esfola as nações da Europa, neste caso a Sérvia, a Polónia e

a Bélgica. Desenho de Cristiano de Carvalho; do lado direito, o Kaiser que não hesita em

recrutar os "inválidos da guerra" como "últimos recursos" para combater os aliados. Desenho

de Hipolyto Collomb.

Figuras 13 e 14 - O Thalassa. Lisboa, Nº 58 (1 de Maio de 191) e O Século Cómico.

Lisboa, Nº 1001 (15 de Janeiro de 1917). Do lado esquerdo, Bernardino Machado des-

pede-se das colónias portuguesas (Moçambique e Angola), prestes a entrar no

"Tanganica Express", perante o olhar perplexo do Zé Povinho. O Thalassa denunciava

assim "as negociações entaboladas com o fim de regular o problema da exploração

económica das colónias portuguesas de África", pelos gabinetes de Berlim e Londres,

com o beneplácito das "câmaras portuguesas". Desenho de Jorge Colaço; do lado dire-

ito, a justificação d'O Século Cómico para a entrada na Grande Guerra: Portugal luta con-

tra a "ave de rapina" alemã para proteger os "seus filhos", isto é, as suas colónias.

Desenho não identificado (pelo traço, parece-nos ser de Rocha Vieira).
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de certa forma o partido de Afonso Costa, num parti pris
que se adivinhava desde o início do jornal;
l Sem surpresa, e do alinhamento com Afonso Costa,
exaltou a Lei da Separação. 

N
o ano seguinte, 1912, o desencanto d'O Zé
com o desempenho da I República acentua-
se, mas poupando sempre à crítica ou
mesmo enaltecendo a figura de Afonso
Costa. O que já não acontecerá em 1913, que

é o ano da desilusão com o estadista, tornando-se este,
doravante, o alvo preferencial da verrina do semanário
humorístico. Motivo: a lei de excepção, contra a imprensa,
requisitada ao Parlamento por Afonso Costa. Este foi
mesmo equiparado a João Franco, numa caricatura publi-
cada na capa da edição de 15 de Maio de 1913 (Figura 8) -
estava dado o mote para o eixo temático d'O Zé ao longo
de 1913, que culminará com o regozijo pela demissão do
ministério de Afonso Costa em Janeiro de 1913. 

A ferocidade no ataque a Afonso Costa foi o último sinal
de vitalidade d'O Zé antes do período de declínio que se
inicia em 1914. O Zé foi mesmo obrigado a suspender a
publicação entre 5 de Novembro de 1914 e 6 de Abril de
1915. Na base da declaração de suspensão estava uma
acusação de difamação e injúria ao Presidente Manuel de
Arriaga, com pedido de indemnização de 200$00 reis.
Absolvido, O Zé regressou a público, mas nunca mais
voltou aos dias de glória dos anos anteriores. O Zé, tal
como existia em 1910, tinha acabado: sem verve, acossado
no seu próprio campo, sem apoio político que o amparas -
se; era, em finais de 1915, um jornal de índole noticiosa,
com uma forte componente recreativa e publicitária.

Numa espécie de editorial-programa de 21 de Janeiro
de 1916, assinado por Guedes de Oliveira, redactor do
semanário humorístico, O Miau! vai logo directo ao que
vinha: "Os tempos vão de reclamação e protesto. Contra
os erros sociais reclamam os povos. Contra os erros dos
povos reclamam as classes. Contra os erros das classes
reclamam os homens. Contra os erros dos homens recla-
mamos nós. Miau!" Aclarando a natureza e o sentido das
exigências e denúncias que ressoarão nas páginas do
Miau!, acrescentavam: "E o que reclamamos nós? Tudo!
Tudo, menos mais impostos. Menos mais asneira. Menos
mais empregos. Menos mais tentativas de restauração
monárquica. Menos mais revoluções armadas. E depois e
sempre: juízo! Bom senso! Moderação do apetite à gamela
do Estado! Respeito pela pele dos contribuintes. E o baca -
lhau a 3 vinténs que nos prometeram, pois que o prometi-
do é devido. Miau!". Este editorial-programa traduzia
todo um plano político, onde se percebe o republicanismo
dos dinamizadores d'O Miau!, embora se reconheça igual-
mente uma certa desilusão, pois viam-se esmifrados pela
gula insaciável dos que se vinham sentando à mesa do
poder. Acusam, mesmo, algum cansaço político, e
ameaçam lançar o seu alerta, Miau!, de garras em riste. A

promessa não ficou completamente por cumprir, mas a
Grande Guerra que assolava a Europa desde Julho de
1914 iria desviar a atenção do semanário humorístico
portuense para as questões externas.

O Thalassa posicionou-se claramente como um jornal
humorístico assumidamente monárquico: basta folhear e
ler os seus 99 números, que nos mostram, sem dúvida, um
das críticas gráficas humorísticas mais mordazes e demoli-
doras que foram feitas aos políticos republicanos, que des-
filam pelas páginas d'O Thalassa desfigurados física e,
sobretudo, moralmente. Nessa acção de desgaste da I
República nos anos da guerra Jorge Colaço contou essen-
cialmente com a colaboração do desenhador e artista
"Alonzo". Tratamento que só confirma o que já era previa-
mente anunciado no programa do semanário, em jeito de
conclusão da sua "razão de ser": "Assim como noutros tem-
pos O António Maria foi a Regeneração, o Fontes, o Ávila e
o seu cachenez, o Sampaio e os seus panfletos, o Arrobas, o
Passeio Público, mundo findo, mundo morto, O Thalassa
será, aparte a desproporção no valor do imortal Rafael
Bordalo Pinheiro e do nosso, o sr. Afonso Costa e o seu li -
beralismo, o sr. Brito Camacho e as suas subtilezas políti-
cas, o sr. António José e o seu lirismo lunático, o sr. Nónes
[sic] e a sua transcendente filosofia metafísica, o sr. Estevão
e os seus arrancos tribunícios, o sr. Faustino e as suas fezes
fradescas e tantas manifestações superiores do progresso
da espécie humana. Será enfim o mundo de hoje, o mundo
vivo, onde toda esta sociedade se debate com uma grande
dose de inconsciência, de cobardia e de mau cheiro na
boca", lia-se no número 1 de 6 de Março de 1913.

4. POSICIONAMENTO, VISIBILIDADE
E RECEPÇÃO DO IMPACTO
DA GUERRA NA SOCIEDADE
PORTUGUESA ATRAVÉS DO ESTUDO
DA IMPRENSA HUMORÍSTICA

4.1 Posicionamento político face à
intervenção de Portugal na I Guerra
Mundial
Os Ridículos alinharam com os antiguerristas, posição
recorrentemente afirmada na principal secção do jornal,
"Lanterna Mágica", espécie de editorial do bissemanário
humorístico lisboeta. Alguns exemplos: 
l Na edição de 8 de Agosto de 1914, Os Ridículos questio -
navam a atitude portuguesa perante o conflito, com algu-
ma ironia à mistura: "A nossa atitude! Ora valha-nos Deus
com a nossa atitude! Pois qual há-de ser a atitude dos por-
tugueses, que são uns grandes pândegos, perante uma
zaragata tão monstruosa e medonha como a que se travou
na Europa? Muito pobres, muito pindéricos, pouca massa,
pouca força, poucos recursos, de tudo pouco, nós somos
como aquelas famílias pobres onde o governo da casa se
compra todos os dias, aos vinténs e aos patacos! (…) É ver-
dade que estamos desconjuntados, desconcertados,
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desparafusados, todos amachucados, destes quatro longos
anos de banzé íntimo, aturando carbonárias e formigas,
cordialidades e demagogias, leis como a da separação e
tragédias como o Frei João Macho! (…) Houve ganas, e ganas
a valer, na velha raça lusitana, mas isso foi noutros tempos.
(…) Se a guerra se ganhasse à descompostura, se a descom-
postura fosse material combatente, seja a descompostura
falada, seja a descompostura escrita, só com uma descom-
postura à republicana a Europa ficava de queixos à banda!
Fora disto… estamos fora do combate! (…) Ver, sofrer, e já
que não podemos ajudar, ao menos conseguir, com bom
senso e táctica política, que não nos desajudem a nós…
mais do que estamos. (…) Ora aí está a nossa atitude! A
gente não paga, não puxa! Vamos estar quietinhos!" 10

l Quatro dias depois, a 12 de Agosto de 1914, o bisse-
manário humorístico lisboeta era ainda mais incisivo,
reflectindo sobre a natureza e os impactos da guerra em
curso na Europa: " (…) Ao contemplar esse quadro
pavorosamente selvagem, todas as boas almas, tranquilas,
serenas, perguntarão cheias de poderosa razão: "Mas é
então para isto que tanto se tem apregoado os melhora-
mentos da ciência, os avanços, os progressos, os fantásti-
cos desenvolvimentos do intelecto humano?" (…) Isto é
que é a vida nova, o talento moderno? (…) Os guerreiros
do passado, desse passado que tanto causava pavor aos
modernos, combatiam com a força do seu braço e do seu
prestígio, braço a braço, corpo a corpo, sem o auxílio de
máquinas infernais, de mil inventos traiçoeiros e brutais,
contra os quais não pode haver coragem possível! (…) E
ao cabo de séculos de estudos, de progressos e inovações
lançam-se no ar máquinas voadoras que vomitam fogo
para baixo, ao acaso, fogo que pode cair numa creche
onde se albergam crianças, num asilo que recolha velhi -
nhos, num hospital onde agonizem enfermos! É o cúmu-
lo da brutalidade, da selvageria, é o requinte da mal-
vadez11. Não pode haver consciência que não se revolte
com esse feroz atentado contra todos os sagrados princí-
pios da humanidade! (…) Voltou-se a um passado, mas a
um passado muito mais escuro e bárbaro do que esse cuja
História já nos arrepiava! E depois de tudo arrasado…
toca a construir de novo para destruir de novo! Se a lição
não servir de exemplo!"

A par da defesa da paz, temos também críticas contun-
dentes ao entusiasmo do povo, em geral, e dos republi-
canos, em particular, pela entrada de Portugal na Grande
Guerra. Alguns exemplos: 
l Na edição de 3 de Outubro de 1914, na mesma secção
"Lanterna Mágica", as farpas aos republicanos eram muito
claras, num registo cada vez mais sarcástico: " (…) Esta
desgraçada situação europeia foi a taluda do Natal, em bi -
lhete inteiro, que saiu a estes melros! Há males que vêem
para bens! (…) Está cara a vida, lá isso está! Os açambar-
cadores metem o dente, os comilões governam-se, o go -
verno finge que faz para não encarecer nada, e todos os

dias encarece tudo cada vez mais, mas não faz mal ne -
nhum! (…) Dantes era tudo da culpa da política, os repu -
blicanos passavam a vida a atirar culpas aos monárquicos,
os monárquicos despejavam as mais pesadas culpas para
os republicanos! Já não há nada disso! Agora a culpa é
toda da guerra! (…) O gosto, a delícia, o prazer de também
entrar na guerra! Que bom! Depois de tudo isto, ir para a
guerra! Era o ideal! Pronto! Satisfeito esse ideal! Realizado
o sonho cor-de-rosa! Vamos para a guerra! (…) Tens o
bacalhau a dezasseis vinténs e o açúcar a três tostões, o
azeite a quatrocentas e quarenta e o toucinho a cruzado,
tens o comer pelo preço das pedras preciosas, mas que
importa a barriga? (…) Viver, sonhar, gozar nos braços
meigos do Sr. Afonso Costa, (…), levar a vida embalado
nos cânticos melodiosos da Portuguesa, da Sementeira, da
Maria da Fonte, e por fim, com a alma cheia de amor
democrático, o coração cheio de afecto jacobino, sem
Deus, sem religião, com o sol muito alto e a barriguinha a
dar ao meio dia, ir para a guerra é das mais fantasiosas
aventuras a que pode aspirar um Zé meridional!12 Filhos,
isto nem é já um jardim da Europa à beira mal plantado,
isto é um Éden!"
l A 7 de Outubro de 1914, Os Ridículos voltavam à carga,
zombando novamente da adesão entusiástica dos repu -
blicanos à guerra, criticando a inexistência de uma consul-
ta ao povo, que validasse a sua posição, mas também o
silêncio desse mesmo povo, que os republicanos teriam
interpretado como uma aprovação da sua política relativa-
mente à entrada de Portugal na guerra: "A madureza alfa -
cinha fala na guerra e pensa em ir para a guerra como
quem trata de ir comer uma petisqueira aí para o campo. É
um entusiasmo fantástico! (…) Onde se discute a ida para
a guerra, onde se resolve, e faz opinião, e discorre sobre o
assunto é aqui no meio da madureza alfacinha! As gazetas
republiqueiras [sic] dão a opinião talentosa dos políticos do
Largo de São Carlos, ou dos sócios do Centro desta ou
daquela freguesia, fala-se muito disso no Suíço, no
Martinho, e no Coliseu, enfim, em tudo e por tudo, parece
que Portugal começa nas portas do Poço do Bispo e acaba
às portas de Algés! Parece que Portugal é o Terreiro do
Paço, o Largo de São Carlos, a rua do Mundo e o café da
Brasileira! Portugal é uma rua onde mora o Sr. Bernardino
e a avenida onde reside o Sr. Afonso Costa13. A opinião do
país é a opinião das Juntas de paróquia alfa cinhas, que
apoiam o Sr. Bernardino. Portugal, o país, são os amigos do
governo! (…) Mas trata-se de mandar para a guerra os
amigos e correligionários do Sr. Bernardino, é o partido
republicano que vai, e o povo português que tem de ir?!
Então os portugueses, desde o alto Minho até aos confins
do Algarve, não têm voto na matéria?14 (…) Então a auto -
rização concedida ao Sr. Bernardino naquela memo rável
sessão parlamentar, desse Parlamento já cem vezes morto
e cem vezes ressuscitado, é uma autorização tão ampla, tão
completa, tão radical, que até o habilita a dispor da nação
portuguesa, dos seus haveres, da vida de todos os ho mens,
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Figuras 15 e 16 - Os Ridículos. Lisboa (1915) e O Século Cómico. Lisboa, Nº 1053 (14 de Janeiro de 1918). Na primeira, o caricaturista

mostra-nos um Zé Povinho "magríssimo", por contraste com os exorbitantes preços dos bens alimentares. Desenho de Silva Monteiro; na

segunda, as necessidades do estômago da população são satisfeitas com a abundância de editais sobre o racionamento dos géneros ali-

mentares. Desenho não identificado (pelo traço, parece-nos ser de Rocha Vieira). Em ambos os desenhos, prevalece a crítica social e

económica, com a denúncia da carestia de vida sofrida pelo povo.

Figura 19 - Os Ridículos.

Lisboa (1917). Afonso

Costa como "O pavor! O

Terror! O Horror!" da

Censura. Confrontados

com o amolador de

tesouras (profissão aqui

associada aos cen-

sores), os gatos, trans-

figurados em jornais,

assanham-se ou fogem

a sete pés de Afonso

Costa. Aos cortes da

censura, além dos jor-

nais monárquicos, como

O Dia, a Monarquia ou

os próprios Os

Ridículos, sem surpresa,

diga-se, a imprensa noti-

ciosa ou popular é igual-

mente alvo da censura

republicana, como o

Diário de Notícias.

Desenho de Silva

Monteiro. 
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Figuras 17 e 18 - O Zé. Lisboa, N.º 209 (6 de Abril de 1915) e O Miau!. Lisboa, Nº 14 (21 de Abril de 1916). Do lado esquerdo, Guilherme II

surge-nos caricaturado como "O Enviado de Deus", mas na versão de talhante ou carniceiro da Grande Guerra; do lado direito, o "ajuste de

contas" de Portugal com o Kaiser, através da recuperação aos alemães da Ilha de Quionga (Moçambique), feito ocorrido em Abril de 1916.

Desenho de Cristiano de Carvalho.

de tudo isto, à vontadinha?! Mas isto é o cúmulo da
reinação, é o supra-sumo da chuchadeira! Nunca se viu
uma coisa assim! (…) Como todo o país está calado o Sr.
Bernardino entende - e talvez não entenda mal - que desse
silêncio se traduz o consentimento para o ilustre chefe do
governo pôr e dispor disto tudo à sua vontadinha (…). Se
o senhor Bernardino manda o povo para a guerra, e o povo
vai, é porque ele quer ir e entende que deve ir! Mas agora
que o povo é soberano, agora que o povo é quem manda,
agora que o governo é do povo e pelo povo, tudo o que o
povo faz ou deixa de fazer é porque quer, é porque tem
vontade, é porque leva em gosto! (…) Se as províncias
estão caladas, se o Zé de todo esse Portugal fora não tuge
nem muge é porque está na opinião bernardínica [sic] do
Sr. Bernardino! Quem cala consente! Pois vamos todos
para a guerra com todos os milhões de diabos! Albarde-se
o burro à vontade do dono! Vamos embora!" 15

O
Século Cómico adoptou igualmente uma ori-
entação política antiguerrista, embora mais
subtil, batendo-se sobretudo por despertar
a consciência crítica sobre a guerra com
recurso ao humor.

O Zé, com alguma surpresa, teve um posicionamento
crítico da participação de Portugal na Grande Guerra, não

tanto pela intervenção propriamente dita, que aceitava
como inevitável para defender as colónias portuguesas da
ameaça alemã (alinhando, portanto, com o grosso do dis-
curso político republicano), mas essencialmente pela falta
de meios (armas) para combater os "boches".

N'O Miau! era  notório um alinhamento com aqueles que
defendiam a entrada de Portugal da I Guerra Mundial,
sendo mesmo visível um patriotismo exacerbado sobre a
participação portuguesa, a par do enaltecimento constante
das forças da tríplice aliança e da diabolização da
Alemanha, quase sempre figurada no Kaiser Guilherme II,
frequentemente com cartoons bastante violentos.

O Thalassa aceitou o envolvimento de Portugal no confli-
to europeu à luz da secular "aliança que nos liga à
Inglaterra", mostrou simpatia "contra a agressão provo-
cadora da Alemanha", e avançou até com uma curiosa pro-
posta de formação de um "ministério nacional, que, pelas
suas figuras, se impusesse cá dentro e lá fora", com a inte-
gração natural dos monárquicos, cuja bandeira defendia
acerrimamente. O que explica o apelo que é feito pel'O
Thalassa aos monárquicos para que durante a guerra
dessem "tréguas na luta interna para que se não diga que
criámos dificuldades de qualquer ordem ao governo" -
apelo este acompanhado duma crítica feroz à concentração
excepcional de poderes no poder executivo: "Nunca, por
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princípio algum, as oposições, que devem representar sem-
pre uma força fiscalizadora, deviam ter consentido (quanto
mais aprovado!) o decreto que tornou o governo poder abso-
luto por tempo ilimitado e sem qualquer restrição." 

4.2 VISIBILIDADE DA GRANDE GUERRA E DA PARTICI-
PAÇÃO PORTUGUESA NAS FOLHAS HUMORÍSTICAS
Sem surpresa, a I Guerra Mundial terá grande visibilidade

nas páginas da imprensa humorística portuguesa, seja no
tratamento jornalístico da guerra em geral, seja na inter-
venção de Portugal no conflito em particular. Nalguns casos,
como n'O Zé e no Miau!, os dois assuntos chegam mesmo a
monopolizar os conteúdos escritos e iconográficos.

Nas páginas do semanário humorístico lisboeta abundam
os cartoons antigermânicos: o Kaiser Guilherme II é o alvo
predilecto dos caricaturistas de serviço, com grande violência

MEMÓRIA A I  Guerra Mundial  na imprensa humoríst ica portuguesa

Figuras 20, 21 (em cima), 22, 23 (em baixo), 24, 25 (página seguinte) - Os Ridículos. Lisboa (1916 e 1917). Alguns exemplos de cortes

da censura, quer na prosa humorística, quer em cartoons destinados à primeira página do jornal humorístico Os Ridículos. A par de cada

corte, mostramos a respectiva página editada e lida pelo público. Em tempo de guerra, os espaços em branco começam a aparecer com

maior frequência, não só nas folhas humorísticas como na generalidade da imprensa em geral, popular ou política. Desta sequência de

imagens, destacamos a banda desenhada "Amigos Velhos. Amigos de Sempre!" - "Sempre ao lado do povo!": na prova enviada à cen-

sura, Zé Povinho surge-nos incrédulo face aos preços do bacalhau, do azeite e das batatas. O corte a vermelho está, não no olhar estu-

pefacto do Zé Povinho, que se manterá na edição final, mas no desenho dos alimentos em causa. Depois, na versão final que saiu para

o público, o que temos é um Zé Povinho a olhar para o nada, depois das promessas de Afonso Costa e António José de Almeida de

bacalhau, azeite e batatas "a pataco"! Julgamos que o leitor não deixaria de ficar bastante desconfiado desta sequência narrativa e gráfi-

ca, nomeadamente na última vinheta, perante o olhar pasmado do Zé Povinho para nenhures! Desenho de Silva Monteiro. 
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gráfica e satírica (Figuras 9 e 10), ao lado de desenhos que
fazem um apelo quase desesperado pela paz. 

No semanário portuense a I Guerra Mundial merece
amplo destaque, sendo, sem dúvida, o tema que alcança
maior visibilidade, desde logo porque ocupa, invariavel-
mente, as páginas nobres d'O Miau!, com cartoons colori-
dos. A par dos desenhos, predominam as notícias, crónicas
e comentários relacionados com a guerra, com secções de
grande utilidade, como "Livros recebidos e muito agrade-
cidos", que nos permitem conhecer alguma da bibliografia
e literatura então publicada sobre a Guerra (por exemplo,
Europa em Guerra, de Agostinho de Campos), e crónicas de
costumes (Aquilino Ribeiro, Gomes de Oliveira e André
Brun) que nos ajudam a compreender melhor certas
questões sociais resultantes da Grande Guerra, como o
novo papel que a mulher passará a assumir numa
sociedade em contexto de guerra. Neste caso, O Miau! cri -
tica a dissolução dos costumes femininos: "Não! Nada de
modificações e nada de mistificações! Não me tirem a mu -
lherzinha do seu lugar na terra e da sua função na vida -
senão, zango-me", escrevia Gomes de Oliveira no número
7, de 3 de Março de 1916. A visibilidade da guerra é tal, que
mereceu mesmo uma edição inteiramente dedicada ao
conflito mundial, o 3, de 4 de Fevereiro de 1916 - o mesmo
fez O Thalassa, na sua edição de 13 de Agosto de 1914 (n.º
73), criando igualmente algumas secções específicas, como
"Reportagem da guerra", com fotografias.

4.3 RECEPÇÃO DO IMPACTO DA I GUERRA MUNDIAL NA
PROSA HUMORÍSTICA, NO CARTOON, NA CARICATURA
E NA BANDA DESENHADA PORTUGUESA16

Os assuntos mais visados foram:
I) A intervenção de Portugal, quer na frente africana,

quer na frente europeia, e a falta de meios no exército por-
tuguês para entrar numa guerra moderna mundial
(Figuras 11 e 12);

II) A questão das colónias portuguesas, nomeada-
mente Angola e Moçambique, ameaçadas pelos interesses
estratégicos das grandes potências: Alemanha e Inglaterra
(Figuras 13 e 14);

III) O impacto da guerra no quotidiano lisboeta, sobre-
tudo nas matérias relacionadas com o racionamento de
bens de primeira necessidade, com o açambarcamento, a
fome, a carestia de vida, a inflação, entre outras (Figuras
15 e 16);

IV) A diabolização da Alemanha, do seu militarismo
expansionista, quase sempre figurada no Kaiser Gui -
lherme II (Figuras 17 e 18);

V) A censura militar, a seguir tratada (Figura 19).

4.4 RELACIONAMENTO DA IMPRENSA HUMORÍSTICA
COM A CENSURA MILITAR APLICADA DURANTE A I
GUERRA MUNDIAL
Sob o argumento da guerra e da participação directa de
Portugal no conflito, a partir de 1916, a liberdade de
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imprensa foi sendo progressivamente restringida, até à
instituição da censura prévia. Vejamos:
l A 12 de Março de 1916, alguns dias depois da declaração
de guerra da Alemanha a Portugal, foi instituída através
do Decreto n.º 2270 a primeira Lei de Imprensa Especial,
que previa já a apreensão de quaisquer escritos suscep-
tíveis de "alarmar o espírito público ou de causar prejuízo
ao Estado no que respeita quer à segurança interna ou
externa, ou ainda aos trabalhos de preparação ou exe-
cução de defesa militar";
l A 28 de Março de 1916, pela Lei n.º 495, regulada pelo
Decreto n.º 2308, foi aplicada a censura prévia, "enquanto
durar o estado de guerra", a exemplo do que já acontecia
em todos os países aliados.

A
imposição da censura prévia gerou uma
acesa discussão logo em sede parlamentar,
que rapidamente se propagou pela opinião
pública. Os protestos dos jornais dis-
pararam, até porque, contra o que estava

garantido na Lei, a censura não se limitou aos assuntos
relacionados com a guerra e com a defesa nacional, pois
passou também a cortar as notícias e artigos que conti -
nham críticas políticas ao governo e aos políticos republi-
canos. Consequentemente, os espaços em branco
começaram a proliferar nas páginas dos jornais, o que
tornou a acção da censura muito visível juntos dos seus
leitores.

A imprensa humorística não escapou aos cortes da cen-
sura (Figuras 20, 21, 22, 23, 24 e 25), como iremos ver, em -
bora algumas folhas satíricas parecessem confiantes nas
suas técnicas ou estratégias de simulação, como, por
exemplo, o portuense O Miau!: "Pela parte que nos toca,
somos a dizer que a censura prévia não nos apanhará na
rede, visto que o Miau! no mais simples gesto - ainda que
seja de armas de S. Francisco - será sempre executado de
luva branca", anunciavam sem medo no n.º 12, de 7 de
Abril de 1916.

Mesmo terminada a guerra, que justificara a instituição
da censura prévia, esta será mantida pela Ditadura de
Sidónio Pais, só desaparecendo a 28 de Fevereiro de 1919,
para alívio da imprensa humorística, que não perde a
oportunidade para enterrá-la, num feliz desenho de
Rocha Viera, publicado n'O Século Cómico, de 17 de Março
de 1919 (Figura 26).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde logo, o enorme destaque que foi dado pela
imprensa humorística à I Guerra Mundial e à partici-
pação de Portugal, com grande visibilidade nas suas pági-
nas, como vimos, independentemente do posicionamento
político-ideológico das folhas humorísticas aqui ana -
lisadas sobre a entrada do país numa "guerra moderna"
imprevisível - alinhando, portanto, com a generalidade da

imprensa portuguesa (nomeadamente a imprensa dita
popular) na cobertura noticiosa de um conflito que
atingiu pela primeira vez uma escala mundial17.

No tratamento jornalístico e iconográfico feito pela
imprensa humorística portuguesa é possível descortinar
um conjunto de temas/assuntos que mereceram uma
atenção especial; a saber, por ordem de importância:
l A diabolização constante da Alemanha, através dos car-
toons e caricaturas do Kaiser Guilherme II, do seu mili-
tarismo, responsabilizado pela "destruição da civilização
europeia";
l A própria intervenção de Portugal na Grande Guerra,
num registo crítico, mordaz, quando focado na falta de
recursos e meios para entrar na guerra, ou num registo
laudatório e patriótico, quando valoriza o comportamen-
to do "pequenino mas tezinho [sic] soldado português",
contra o boche, que, tal como os seus aliados, luta pela
liberdade contra a opressão germânica.
l Decorrendo daqui, temos a questão das colónias por-
tuguesas, sobretudo Angola e Moçambique, cobiçadas
pela gula interesseira das grandes potências europeias
(Alemanha e Inglaterra), dadas, por vezes, como irreme-
diavelmente perdidas, mas também como mote para legi -
timar a entrada de Portugal na Grande Guerra. Nos
desenhos humorísticos ao militarismo alemão a criativi-
dade e originalidade dos caricaturistas nacionais ombreia
com a dos seus homólogos estrangeiros.

O
s impactos políticos, económicos, sociais e
culturais da guerra na sociedade portugue-
sa, e na lisboeta em particular, mereceram
naturalmente um grande acolhimento grá-
fico nas folhas humorísticas aqui ana -

lisadas, através de um traço que privilegia a sátira social, a
vida quotidiana, e que mostra os contrastes que caracteri-
zaram os anos da guerra em Portugal (isto é notório nas
folhas humorísticas com uma orientação estética mo -
dernista, até por oposição aos herdeiros da escola bor-
daliana, que continuaram a privilegiar a "velha", mas efi-
caz, caricatura politica)18: de um lado, os que ganhavam
fortunas com a guerra, os novos-ricos, como os comer-
ciantes, os açambarcadores - uma minoria; do outro lado,
aqueles que sofriam na pele a carestia de vida, a escassez
de bens alimentares, a fome, a violência da rua e a inflação
galopante - a generalidade da população portuguesa.

A imprensa humorística, a par da generalidade da
imprensa nacional, teve que lidar com a aplicação polémi-
ca da censura prévia. Se, no início, aceitou/compreendeu a
instituição da censura militar, porque circunscrita aos
assuntos da guerra e da segurança nacional (tal como
acontecia nos países aliados), passou depois a contestá-la
frontalmente quando, a coberto do quadro legar existente,
a censura excedeu largamente a sua acção, cortando igual-
mente cartoons ou artigos humorísticos críticos ou sarcásti-
cos do governo e dos políticos republicanos, desde logo

MEMÓRIA A I  Guerra Mundial  na imprensa humoríst ica portuguesa
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efeitos. E isto pela simples razão de que, para entender
um artigo e para ele fazer emergir uma convicção num
cérebro qualquer, é necessário que esse cérebro saiba ler, e
para uma caricatura convencer alguém, basta que esse
alguém veja e seja sensível" 19. Se o caricaturista fosse
genial, como foi Rafael Bordalo Pinheiro, "o gigante
supremo do género cartoonístico", segundo João Medina20 ,
então os resultados poderiam ser devastadores. Para
Rocha Martins, o imortal criador do Zé Povinho "fez mais
para o advento da República com os seus jornais do que
os outros jornalistas de partido, porque em terra onde
havia muitos analfabetos os desenhos flagrantes, ousados
e elucidativos, eram como catapultas contra o regime" 21

smonárquico. 
Mas, depois do 5 de Outubro de 1910, e concretamente

durante o período da guerra, Silva Monteiro, Alonzo,
Jorge Colaço, Almada Negreiros, Jorge Barradas, Rocha
Vieira, Stuart Carvalhaes, e tantos outros, protagoni-
zaram alguns dos mais violentos ataques gráficos à I
República e à participação de Portugal na Grande
Guerra. As suas caricaturas e cartoons vergastavam a
"balbúrdia" e a sociedade republicana com a mesma mor-
dacidade do lápis de Bordalo. De facto, o permanente
alvoroço político destes anos e a entrada de Portugal na I
Guerra Mundial, forneciam a melhor matéria-prima para
um humor simples e directo, com um traço modernista
sintético (visando sobretudo os costumes, o social, o
"impessoal" - a expressão é de Cristiano Cruz); ou para um
humor mais grosseiro, brejeiro mesmo (sobretudo na ca -
ricatura política, e nos herdeiros da escola bordaliana) que
encontrava o melhor dos ecos numa população cansada
de tamanha confusão e a sofrer na pele os terríveis
impactos económicos e sociais da guerra: a escassez de ali-
mentos provocada pelo racionamento militar, a redução
dos consumos de energia e o encerramento de estabeleci-
mentos pessoais. 

Restava-lhe, no fim, para a recompensar de tudo isto,
o riso, embora efémero, duma imprensa, a humorística,
que fazia (e ainda faz, cem anos depois), as delícias dos
seus leitores.

Lisboa, 21 Julho de 2015.

* Versão resumida da comunicação apresentada no Seminário
AS NOTÍCIAS DOS "NOSSOS BRAVOS SOLDADOS" - A
Participação de Portugal na I Guerra Mundial e o Jornalismo (1914-
1918), realizado na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho, a
16 de Outubro de 2014, com organização conjunta da
Hemeroteca Municipal de Lisboa e do Centro de Investigação
Media e Jornalismo (FCSH - UNL). A versão completa será
publicada nas actas deste seminário. O autor escreve de acordo
com a anterior ortografia. Agradeço muito à Gisela Miravent a
revisão do texto.
** Historiador do Centro de Investigação Media e Jornalismo e
investigador colaborador do Instituto de História
Contemporânea da FSCH - UNL.
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quando o alvo predilecto dos caricaturistas era o todo-
poderoso Afonso Costa.

No seu conjunto, estas publicações humorísticas
tiveram um papel muito relevante como instrumento de
crítica política e social, fosse na defesa do poder político
vigente ou de certas parcialidades políticas estruturantes
desse mesmo poder (como foi o caso de O Zé, até certa
altura, ou d'O Século Cómico), fosse porque funcionavam
como contrapoder, de recusa do status quo, veiculando um
discurso gráfico jornalístico e posições que entravam em
rota de colisão com a I República (como exemplos para-
digmáticos, temos O Thalassa e Os Ridículos), que contra-
atacava por via da restrição à liberdade de imprensa e de
expressão.

Desta forma, a imprensa humorística teve um papel
não menos importante na formação de uma opinião
pública mais plural, mais esclarecida, estivesse ela situ-
ada no campo republicano, monárquico ou outro. Até
porque, num país com uma das mais elevadas taxas de
analfabetismo da Europa, a rondar os 80% no final do
século XIX, as folhas humorísticas eram, não raras vezes,
o único meio de informação dos cidadãos se inteirarem da
coisa pública, das res publica. Os contemporâneos já o ti -
nham compreendido: na revista Límia, de Dezembro de
1910, Álvaro de Castro teorizava: "A caricatura é uma
arma poderosa de combate e de um alcance incalculável.
É o meio de propaganda mais rápido e de mais profundos

Figura 26 - O Século Cómico. Lisboa, N.º 1109 (17 de Março de

1919). O enterro da censura, finalmente, um ano depois de finda a

Grande Guerra, aqui pelo lápis de Rocha Vieira.

JJ

52_memoria teste.qxd_52_memoria teste.qxd  21/09/15  14:26  Page 65



66|Abr/Set 2015|JJ

BIBLIOGRAFIA
l BOLÉO, João Paulo Paiva, e PINHEIRO, Carlos Bandeiras - Das

Conferências do Casino à Filosofia de Ponta. Percurso histórico da

banda Desenhada Portuguesa. Lisboa: Bedeteca, 2000.

l BOLÉO, João Paulo Paiva, "A génese da moderna banda desenhada

portuguesa", In A I República na Génese da Banda Desenhada e no

Olhar do Século XXI. Amadora: CNCCR e CMA, 2010, pp. 91-110.

l IDEM (Organização, introdução e glossário) - Stuart Carvalhais.

Quim e Manecas (1915-1918). Lisboa: Edições Tinta-da-China, 2010.

l DEUS, António Dias de - Os Comics em Portugal. Uma história da

Banda Desenhada. Lisboa: Cotovia/Bedeteca de Lisboa, 1997.

l OLIVEIRA MARQUES, A. H. de - Guia de História da 1.ª República

Portuguesa. Lisboa: Estampa, 1981.

l MARTINS, Rocha - Pequena História da Imprensa Portuguesa.

Lisboa: Inquérito, 1941. 

l MATOS, Álvaro Costa de, e OLIVEIRA, João Carlos (Coord.) - "O Jogo

da Política Moderna!" Desenho Humorístico e Caricatura na I República.

Lisboa: CML/DMC/GTCMCR, 2010.

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

Mariana Caldas de, "Silva Monteiro. Repórter Gráfico da I República",

In Silva Monteiro. Desenho Humorístico n'Os Ridículos (1908-1926).

Catálogo da Exposição. Lisboa: CML/GTCMCR/Museu Bordalo

Pinheiro, 2010, pp. 10-27.

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

República…", In Jornalismo & Jornalistas, Lisboa, N.º 44 (Out./Dez.

2010), pp. 50-64.

l IDEM - "Política e Banda Desenhada na I República. Uma aproximação

histórica ao problema a partir do jornal humorístico Os Ridículos (1910-

1926)", In Jornalismo & Jornalistas, Lisboa, N.º 49 (Jan./Mar. 2012),

pp.49-65

l IDEM - "The Press in The First Portuguese Republic: Constants and

Guiding Principles (1910-1926), In A History of the Press in the

Portuguese-Speaking Countries (Org. Jorge Pedro Sousa, Helena Lima,

António Hohlfeldt e Marialva Barbosa). Porto: Editora Media XXI, 2014,

pp. 179-260.

l MEDINA, João - Caricatura em Portugal. Rafael Bordalo Pinheiro, Pai

do Zé Povinho, Lisboa, Edições Colibri, 2008.

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

Imprensa em Portugal, Vol. II (Na República, 1910-1933). Lisboa:

Humorgrafe/SECS, 1999.

l TENGARRINHA, José - História da Imprensa Periódica Portuguesa. 2ª

Edição. Lisboa: Caminho, 1989.

l TENGARRINHA - Imprensa e Opinião Pública em Portugal. Coimbra:

Minerva, 2006.

NOTAS

1) Disponível em linha, na Hemeroteca Digital

(http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt), os anos de 1916 a 1921.

2) Disponível em linha, na Hemeroteca Digital

(http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt), os anos de 1910 a 1915.

3) Disponível em linha, na Hemeroteca Digital

(http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt), a colecção completa, de 6 de

Março de 1913 a 7 de Maio de 1915.

4) Disponível em linha, na Hemeroteca Digital

(http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt), a colecção completa, de 21 de

Janeiro a 29 de Maio de 1916.

5) Disponível em linha, na Hemeroteca Digital

(http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt), a colecção completa, de 7

Abril de 1914 a 18 Agosto de 1914).

6) Disponível em linha, na Hemeroteca Digital

(http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt), a colecção completa, de 11 de

Outubro de 1914 a 11 de Abril de 1915.

7) Disponível em linha, na Hemeroteca Digital

(http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt), a colecção completa, de 15

Agosto de 1919 a 29 de Fevereiro de 1920).

8) Das Conferências do Casino à Filosofia de Ponta. Percurso histórico

da Banda Desenhada Portuguesa. Lisboa: Bedeteca, 2000, p. 40. Para

aprofundar a banda desenhada de Stuart de Carvalhaes sobre a

Grande Guerra através da série "Quim e Manecas", ver BOLÉO, João

Paulo Paiva (Organização, introdução e glossário), In Stuart Carvalhais.

Quim e Manecas (1915-1918). Lisboa: Edições Tinta-da-China, 2010, com

destaque para o estudo do autor "Quim e Manecas, de Stuart

Carvalhais: a primeira banda desenhada moderna europeia?", pp. 7-35.

9) Sobre a colaboração artística de Silva Monteiro n'Os Ridículos

durante a I Guerra Mundial, Ver MATOS, Álvaro Costa de, BRAGA,

Pedro Bebiano, e ALMEIDA, Mariana Caldas de - "Silva Monteiro.

Repórter Gráfico da I República", In Silva Monteiro. Desenho

Humorístico n'Os Ridículos (1908-1926). Catálogo da Exposição. Lisboa:

CML/GTCMCR/Museu Bordalo Pinheiro, 2010, pp. 10-27.

10) Sublinhado nosso.

11) Sublinhado nosso.

12) Sublinhado nosso.

13) Sublinhado nosso.

14) Sublinhado nosso.

15) Sublinhado nosso.

16) Para uma análise aprofundada do impacto da Grande Guerra na

banda desenhada, através de um estudo de caso, Os Ridículos, ver,

MATOS, Álvaro Costa de - "Política e Banda Desenhada na I

República. Uma aproximação histórica ao problema a partir do jornal

humorístico Os Ridículos (1910-1926)", In Jornalismo & Jornalistas.

Lisboa, N.º 49 (Jan./Mar. 2012), pp. 49-65. Cf. BOLÉO, João Paulo Paiva

- "A génese da moderna banda desenhada portuguesa", In A I

República na Génese da Banda Desenhada e no Olhar do Século XXI.

Amadora: CNCCR e CMA, 2010, pp. 91-110; e DEUS, António Dias de -

Os Comics em Portugal. Uma história da Banda Desenhada. Lisboa:

Cotovia/Bedeteca de Lisboa, 1997.

17) Sobre a cobertura jornalística da I Guerra Mundial na generalidade

da imprensa portuguesa, ver, MATOS, Álvaro Costa de - "The Press in

The First Portuguese Republic: Constants and Guiding Principles

(1910-1926)", In A History of the Press in the Portuguese-Speaking

Countries (Org. Jorge Pedro Sousa, Helena Lima, António Hohlfeldt e

Marialva Barbosa). Porto: Editora Media XXI, 2014, pp. 179-260.

18) Para aprofundar este assunto, ver, MATOS, Álvaro Costa de - "Da

Imprensa Humorística na I República…", In Jornalismo & Jornalistas.

Lisboa, N.º 44 (Out./Dez. 2010), pp. 50-64.

19) Sublinhado nosso.

20) Ver, do autor, Caricatura em Portugal. Rafael Bordalo Pinheiro, Pai

do Zé Povinho. Lisboa: Edições Colibri, 2008.

21) MARTINS, Rocha - Pequena História da Imprensa Portuguesa.

Lisboa: Inquérito, 1941.
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DESDE O PRIMEIRO DIA EM QUE COMECEI A 
PROCURAR CASA, UMA COISA É CERTA:  
A CAIXA ESTÁ COMIGO.

Procurar casa, loja ou escritório é uma decisão importante, mas não precisa de ser desgastante. Encontre o imóvel que 
procura, em caixaimobiliario.pt, com a certeza de já estar a falar com o banco que dispõe de soluções de financiamento 
adaptadas às suas necessidades. Para escrituras realizadas entre 1 de maio de 2015 e 31 de dezembro de 2015, ainda lhe 
oferecemos vales em parceiros para poder remodelar e decorar o seu novo imóvel (apartamentos e moradias: 250 € por 
cada assoalhada; lojas e escritórios: 250 € por cada 50 m2 de área bruta. Com um máximo de 4 vales por imóvel). Uma coisa 
é certa, a Caixa está consigo em todos os primeiros dias da sua vida. Saiba mais em www.caixaimobiliario.pt

Caixaimobiliario.pt é a morada da sua futura casa, loja ou escritório.
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