
JJ é uma edição do Clube de Jornalistas >> [ número duplo ] n.º 62 Jan/Jun 2016 >> 2,50 Euros

HisTóriAs de JornAlisTAs Miguel reis
e rui ocHôA no deserTo sArAuí
MeMóriA JornAis, livros e os seus censores

TeMA

Análise

> A representação do Alentejo
nos media nacionais

> Meios noticiosos alternativos

Jornalismo de investigação

Licença
para revelar 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



director

direcção editorial

Conselho editorial

Grafismo

secretária de redacção

Propriedade

Tratamento de

imagem

impressão

Tiragem deste número

redacção,

distribuição,

Venda e

assinaturas

Mário Zambujal

Eugénio Alves

Fernando Correia

Fernando Cascais

Francisco Mangas

José Carlos de Vasconcelos

Manuel Pinto

Mário Mesquita

José Souto

Palmira Oliveira

CLuBE dE JORNALiStAS

A produção desta revista só

se tornou possível devido aos

seguintes apoios:

l Caixa Geral de depósitos

l Casa da imprensa

l Lisgráfica

l Fundação inatel

l Vodafone

Alves & Albuquerque

Campo Raso, 2710-139 Sintra

Lisgráfica, impressão e Artes

Gráficas, SA

Casal Sta. Leopoldina,

2745 QuELuZ dE BAiXO

dep. Legal: 146320/00

iSSN: 0874 7741

Preço: 2,49 Euros

2.000 ex.

Clube de Jornalistas

R. das trinas, 127

1200 Lisboa

telef. - 213965774 

Fax- 213965752

e-mail:

cj@clubedejornalistas.pt

n.º 62 Janeiro/Junho 2016

sumÁrio

distriBuição gratuita aos sócios
do cluBe de Jornalistas

e aos associados da casa da imprensa
periodicidade trimestral

site do CJ 
www.clubedejornalistas.pt

6

22

32

52

63 

Tema
Jornalismo de investigação 
licença para revelar
«O jornalismo ou é de investigação ou não é jornalis-

mo», acredita José António Cerejo, um dos três

repórteres que aceitou refletir sobre a especificidade do

jornalismo de investigação, revelando episódios da sua

vasta experiência no terreno. Por Vânia maia

anÁlise
a representação do alenteJo
nos media nacionais
análise dos temas e assuntos 
presentes nas notícias
Não será arriscado dizer que os media podem influen-

ciar a opinião que o público possa ter de um determi-

nado destino ou região e, consequentemente, essa

opinião ter impactos e efeitos em outros setores da

sociedade. Por Patrícia ascensão

meios noticiosos alternativos
Em tempos de crise geral dos media, o que represen-

tam estes meios online, de âmbito local ou enquanto

espaço de opinião? Por lina moscoso
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com os homens do mar
No Verão de 1980, 15 pescadores portugueses foram

capturados no mar pela Frente Polisário. Embrenhados

no deserto, Miguel Reis e Rui Ochôa deram, em exclu-

sivo, a notícia do seu cativeiro e libertação aos leitores

do Jornal de Notícias. Por Gonçalo Pereira rosa

memória
Jornais, livros e os seus censores
O ciclo comemorativo dos 40 anos do 25 de Abril permi-

tiu resgatar algumas memórias da Revolução que pôs

termo à mais longa ditadura da Europa no século XX e

aprofundar alguns dos aspectos mais negros da ditadu-

ra salazarista-marcelista, nomeadamente a repressão

política e a censura. Por Joaquim Cardoso Gomes
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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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Jornalismo de investigação 

Licença
para revelar 

Texto Vânia maia* 

«O jornalismo ou é de investigação ou não é jornalismo», acredita
José António Cerejo, um dos três repórteres que aceitou refletir sobre
a especificidade do jornalismo de investigação, revelando episódios
da sua vasta experiência no terreno. Também Miguel Carvalho e
Micael Pereira contribuíram para uma análise que desvenda alguns
dos desafios encarados por quem se dedica ao jornalismo
aprofundado – uma das principais vítimas do desinvestimento
económico e da precarização dos jornalistas. O vencedor do Oscar do
Melhor Filme, O Caso Spotlight, sobre uma das investigações mais
marcantes do The Bóston Globe, reavivou o interesse do público pelo
quarto poder. Relembrar a particularidade dos seus métodos é uma
das melhores formas de fortalecer a verdadeira essência do
jornalismo: a investigação. 

Tema
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a
profissão de jornalista está sob ameaça
em diversas frentes. Da crise no inves-
timento publicitário à indefinição
quanto a um novo modelo de negócio
sustentável. A pedido do NiemanLab,
o ex-editor executivo do The New York

Times, Bill  Keller, apontou uma previ-
são dramática para o jornalismo: «Talvez 2016 seja o ano
em que percebemos que o que temos vindo a descrever
como uma grande transição é, na verdade, o nosso desti-
no». Despedimentos, instabilidade, audiências fragmenta-
das e muito clickbait (notícias com o principal objetivo de
captar cliques na internet) são algumas das suas premoni-
ções para as próximas décadas. Neste contexto trágico, a
imprensa está especialmente vulnerável devido à elevada
dependência do investimento publicitário e às dificulda-
des colocadas pela transição para o online. Não surpreen-
de, assim, que a profissão de «repórter de imprensa»
tenha sido considerada a pior do ano passado pelo
CareerCast, um portal norte-americano especializado em
ofertas de emprego. 

O panorama da realidade nacional também está longe
de ser animador. Nos últimos sete anos, foram despedidos
mais de 1200 trabalhadores de empresas de comunicação
social portuguesas, a maioria jornalistas. O enfraqueci-
mento das redações debilita, na mesma medida, a demo-
cracia e a qualidade da nossa vida coletiva. E, em época de
cortes no investimento, há uma área da profissão especial-
mente dispendiosa, e potencialmente incómoda, que
corre riscos: o jornalismo de investigação.

«Não acredito que uma democracia possa funcionar
sem alguém capaz de responsabilizar as instituições e pes-
soas com poder por aquilo que fazem; e acho que nin-
guém além dos jornalistas o fará.». A convicção (expressa
numa entrevista à revista Visão) é do jornalista com ascen-
dência portuguesa Michael Rezendes, que integra a
Spotlight, a divisão de investigação do diário norte-ameri-
cano The Boston Globe. Uma das investigações mais mar-
cantes da história da equipa deu origem ao filme O Caso
Spotlight, estreado nas salas de cinema portuguesas no
início deste ano (ver adiante). 

Nos EUA, o filme reavivou a discussão em torno da
importância do jornalismo de investigação enquanto
garante do estado de Direito, mas também como fator
diferenciador numa época em que a qualidade da cober-
tura mediática diminui e os leitores têm cada vez maior
dificuldade em selecionar as suas fontes privilegiadas de
informação. 

No sentido de contribuir para a discussão, que também
precisa de ter lugar em Portugal, é importante relembrar
(ou revelar) algumas das especificidades do jornalismo de
investigação. Para tal, contámos com o contributo de três
jornalistas de imprensa com um extenso currículo na área
da investigação. José António Cerejo, 65 anos, do Público;
Miguel Carvalho, 45 anos, da Visão e Micael Pereira, 41

anos, do Expresso, foram desafiados a responder a uma
questão aparentemente simples: quais as características
essenciais a um jornalista de investigação? 

Este exercício levou-os a refletir sobre os métodos que,
no terreno, norteiam a sua ação. Para facilitar a discussão,
foi-lhes pedido que selecionassem um artigo jornalístico
da sua autoria que pudesse funcionar como exemplo da
sua visão do jornalismo de investigação. O recurso a estes
casos concretos facilita a clarificação de alguns dos princí-
pios e métodos por eles seguidos, muitas vezes ilustrados
através de episódios ocorridos nos bastidores das suas
investigações. Uma viagem que alerta para o papel funda-
mental do jornalismo de investigação e para os desafios
enfrentados por aqueles que a ele se dedicam. 

PROTaGONISTaS 

José António Cerejo é um dos membros fundadores do
diário Público, do qual é repórter há 26 anos. Venceu por
duas vezes o prémio de jornalismo mais prestigiado do
país, a Gazeta de Imprensa, atribuída pelo Clube de
Jornalistas. Em 1992 foi galardoado por uma investigação
sobre o gangue criminoso «Corvo», que atuava na zona de
Massamá. Já em 2013 um conjunto de artigos sobre a
Tecnoforma, empresa da qual o ex-primeiro-ministro
Passos Coelho foi consultor e administrador (entre 2000 e
2007), valeu-lhe a distinção. O tema que selecionou para
ilustrar os desafios do jornalismo de investigação foram os
casos Cova da Beira e GEPI (Gabinete de Estudos e
Planeamento de Instalações, do Ministério da
Administração Interna), sobre o alegado favorecimento de
empresas de construção civil em concursos públicos.
Quando começou a investigar por conta própria, em 2007,
Cerejo descobriu um inquérito, deixado na gaveta, a um
concurso público suspeito de corrupção que envolvia uma
empreitada na região da Cova da Beira. Apesar de todas
as fontes oficiais negarem que houvesse um inquérito, o
repórter conseguiu provar a sua existência e o caso seria
reaberto. 

m
iguel Carvalho integra a redação
do Porto da revista semanal Visão

há 16 anos. Além de ter publica-
do cinco livros, ganhou o presti-
giado prémio Gazeta de
Imprensa, em 2009, com a inves-
tigação Joaquim Ferreira Torres:

Os Segredos do Barro Branco, precisamente o artigo que
escolheu como exemplo dos seus métodos para este tra-
balho. O jornalismo de investigação histórico – através de
testemunhos ou documentos revela um capítulo descon-
hecido da História – é aquele que lhe desperta mais inte-
resse e no qual encaixa o artigo selecionado, revelador de
novos dados sobre a morte de Joaquim Ferreira Torres,
empresário com um forte envolvimento político, assassi-
nado em 1979. 
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Investigação Morais entregou-lhe a fi scalização das obras da GNR de Castelo Branco

O contrato do GEPI com Fernando Pinto de Sousa data de 1999GEPI contratou 
pai de Sócrates 
para fi scalizar 
obras da Conegil
Quando era dirigido pelo professor 
Morais da UnI, o gabinete do MAI 
entregou a Fernando Pinto de Sousa a 
fi scalização de empreitadas públicas 

a O Gabinete de Estudos e Planea-
mento de Instalações do Ministério 
da Administração Interna (GEPI) 
entregou ao arquitecto Fernando 
Pinto de Sousa a fi scalização de, pe-
lo menos, uma grande empreitada. A 
contratação daquele arquitecto, que 
é pai de José Sócrates, foi feita em 
1999 por decisão de António Morais 
— o ex-professor do primeiro-minis-
tro na Universidade Independente 
(UnI) e então responsável por todas 
as obras das forças de segurança e 
serviços do MAI.

Entregue à Conegil em 1999, a 
construção do quartel da GNR de 
Castelo Branco foi uma das dezenas 
de empreitadas que o GEPI adjudicou 
àquela empresa do grupo HLC (do 
empresário da Covilhã Horácio Luís 
de Carvalho) enquanto António Mo-
rais esteve à frente do gabinete, entre 
1996 e 2002. Nesse mesmo período, 
o próprio Morais, cujas funções es-
tavam equiparadas a director-geral, 
trabalhou ilegalmente como consul-
tor do grupo HLC em projectos no 
estrangeiro.

Para assegurar o cumprimento 
do contrato relativo ao quartel de 
Castelo Branco, o GEPI contratou o 
arquitecto Fernando Pinto de Sousa, 
da Covilhã. Questionado sobre o nú-
mero de encomendas que recebeu 
do GEPI, além da de Castelo Branco, 
o arquitecto recusou-se ontem a res-
ponder. “Estou a trabalhar, não posso 
falar sobre isso”, afi rmou ao telefo-
ne. O PÚBLICO perguntou também 
ao MAI que outros trabalhos foram 
adjudicados pelo GEPI ao mesmo 
fi scal, mas até ao fecho desta edição 
não obteve resposta.

Contrariamente à aquisição de 
serviços, nomeadamente de fi scali-
zação, que era habitualmente feita a 
empresas e profi ssionais escolhidos 
por António Morais após consulta a 

dois ou mais fornecedores, as em-
preitadas, tal como a lei exige, eram 
sujeitas a concurso público. Mas, 
tanto num caso como no outro, os 
procedimentos utilizados pelo GE-
PI foram severamente condenados 
em 2002 pela Inspecção-Geral da 
Administração Interna (IGAI) e pelo 
Tribunal de Contas. 

A IGAI, então dirigida pelo procu-
rador-geral adjunto Maximiano Ro-
drigues, detectou numerosas irregu-
laridades e ilegalidades em matéria 
de concursos e salientou o facto de o 
GEPI não ter localizado importantes 
documentos solicitados pelos inspec-
tores, entre os quais os que provavam 
a realização de consultas obrigatórias 
a vários fornecedores de serviços. 

O Tribunal de Contas, por seu lado, 
salientou a “centralização” dos pro-
cedimentos contratuais do GEPI “na 
pessoa do director” e a inexistência 
de um sistema de controlo interno 
que permita avaliar os procedimen-
tos contratuais.

Milhões de euros de dívidas
Contratada pelo valor de 558 mil 
contos (2,8 milhões de euros), a 
construção do quartel da GNR foi 
uma das oito empreitadas do GEPI 
que a Conegil abandonou em 2001, 
dois anos antes de a sua falência ser 
declarada pelo tribunal. Por acabar 
fi caram igualmente, além de muitas 
obras camarárias e de outros minis-
térios, os quartéis da GNR de Berin-
gel, Santiago do Cacém, São João da 
Talha, Riba de Ave e Caneças e ainda 
as esquadras da PSP de Cascais e do 
aeroporto de Faro. 

Já em 2003, o Ministério Público re-
clamou créditos do GEPI, no âmbito 
do processo de falência da empresa 
onde se encontram documentos as-
sinados pelo fi scal Fernando Pinto de 
Sousa, que ascendem a cerca de 1,6 
milhões de euros. Trata-se de adian-
tamentos feitos para trabalhos não 
executados nas oito obras inacabadas 
— só no caso de Castelo Branco foram 
349 mil euros — e de custos relativos 
à correcção de defi ciências deixadas 
nos quartéis da GNR de Oliveira de 
Azeméis, Izeda, Torrão, Cabeceiras 
de Basto, Vinhais e Queluz (Escola 
Prática).

Para lá do GEPI, os credores da 
Conegil contam-se por muitas deze-
nas, com destaque para os inúmeros 
subempreiteiros de todo o país que 
executavam as obras por sua conta e 
perderam vários milhões de euros. Os 
mais importantes, porém, são insti-
tuições fi nanceiras com créditos de 
cerca de oito milhões de euros.

O capital da Conegil era partilha-
do por empresas de Horácio Luís de 
Carvalho e de Carlos Manuel Santos 
Silva (um outro empresário da Covi-
lhã, que o PÚBLICO ontem identifi -
cou, por lapso, como José Manuel 
Santos Silva).

O primeiro registou diversas ou-
tras falências no grupo e centrou a 
sua actividade no Brasil. O segundo 
continua a ter grandes interesses em 
importantes empresas de obras pú-
blicas como a Constrope e a Conge-
via. Na área dos projectos controla a 
Ofi cina de Engenheiros e a Proengel, 
onde tem trabalhos em comum com 
a GEASM, uma das empresas de An-
tónio Morais.

José António Cerejo

Assinatura de 
Pinto de Sousa 
numa carta 
dirigida ao GEPI 
acerca do seu 
trabalho como 
fiscal da obra de 
Castelo Branco

PEDRO CUNHA

Como é que António Morais, um 
primo afastado de Edite Estrela, 
se tornou assessor do secretário 
de Estado Armando Vara, em 
1995, quando era professor de 
Sócrates há cerca de um mês? O 
primeiro-ministro disse à RTP que 
não o “recomendou” para cargo 
algum. O próprio Vara, que quatro 
meses depois o nomeou director 
do GEPI, disse à revista Sábado 
que foi assim: “Conheci o António 
Morais numa reunião do PS no 
Hotel Altis. Ele apresentou-se e 
disse-me o que fazia e que era de 
Carrazeda de Ansiães, a minha 
terra. Passado algum tempo, 
lembrei-me dele para uma função 
onde precisava de alguém”. Só 
que o próprio Morais deu ao 

PÚBLICO outra versão, antes de 
conhecer as declarações de Vara. 
Questionado sobre quem é que o 
tinha proposto para assessorar 
Vara, respondeu por escrito: “O 
meu amigo transmontano Ismael 
da Fonseca”. Este é membro da 
Assembleia Municipal de Lisboa, 
pelo PS, e recusou-se ontem a 
confirmar essa versão. “Não falo 
para jornais”, afirmou.

Contradições entre Morais e Armando Vara
A maneira como Morais se tornou assessor de Vara 
e depois director do GEPI continua por esclarecer
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a O Gabinete de Estudos e Planea-
mento de Instalações do Ministério 
da Administração Interna (GEPI) ad-
judicou, de 1996 a 1999, um total de 17 
grandes empreitadas, com um valor 
global superior a 16 milhões de euros, 
à empresa Conegil, liderada por um 
amigo de José Sócrates. Nesse mesmo 
período, aquele organismo, que foi di-
rigido por António Morais entre 1996 
e 2001, adjudicou por concurso um 
total de 86 empreitadas de valor su-
perior a 250 mil euros cada, com um 
preço total da ordem dos 58 milhões 
de euros. Em número, a Conegil – que 
deixou de concorrer em 2000 quando 
estava à beira da falência – recebeu 
20 por cento daquelas adjudicações e 
em valor ultrapassou os 27 por cento 
do total.

Nomeado director do GEPI por Ar-
mando Vara, quando era professor 
de Sócrates na Universidade Indepen-
dente, Morais foi há dias formalmente 
acusado de corrupção passiva num 
processo relacionado com a sua inter-
venção num alegado favorecimento 
da Conegil e do Grupo HLC num 
concurso público de 1996 que nada 
tinha a ver com o GEPI (ver PÚBLI-
CO de ontem). Nessa altura, porém, 
a Conegil tornou-se numa assídua e 
vitoriosa participante nos concursos 
lançados pelo GEPI para a construção 
de esquadras da PSP, quartéis da GNR 
e outras obras do Ministério da Admi-
nistração Interna (MAI). 

De acordo com os números reco-
lhidos pelo PÚBLICO, a empresa, que
praticamente não tinha pessoal nem 
equipamentos, liderou de uma for-
ma esmagadora, entre 1996 e 1999, 
os contratos mais avultados com o 
GEPI. Enquanto as suas propostas 

saíram vencedoras em 17 concursos, 
a sua rival mais próxima, a Condop, 
conseguiu apenas seis. A que se se-
guiu, a Encosta, fi cou-se por três adju-
dicações. As restantes 60 foram dis-
tribuídas por um total superior a 50 
empresas, sendo raras as que conse-
guiram dois contratos.

O arquitecto Pinto de Sousa
Entre 2000 e 2001, período em que 
Morais se manteve à frente do GEPI, 
a Conegil deixou de ir aos concur-
sos, fi cando a dever 1,6 milhões de 
euros ao MAI e acabando por falir 
em 2003 com 20 milhões de euros 
de dívidas. A liderança passou então 
para a Constrope, uma empresa que 
tinha tido a Conegil e o seu accionista/
administrador Carlos Manuel Santos 
Silva entre os seus sócios-gerentes e 
fundadores e construíra uma casa pa-
ra Armando Vara em Montemor-o-No-
vo. Numa auditoria ao GEPI, feita em 
2001, os inspectores encontraram gra-
ves “irregularidades e ilegalidades” 
nos concursos, enumerando diversas 
situações que punham em causa “não 
só a transparência de processos, mas 
a equidade no tratamento dos concor-
rentes”. O exemplo apontado foi o do 
concurso para o quartel da GNR de 
Oliveira de Azeméis – o primeiro que 
foi ganho pela Conegil em 1996.

Empreitadas Empresa envolvida em caso de corrupção ganhava grande parte das obras 

Morais fez 20 por cento das adjudicações 
do GEPI a um amigo de José Sócrates
Organismo público dirigido pelo ex-professor do primeiro-ministro entregou 17 das suas 86 
maiores empreitadas à empresa Conegil, entretanto falida com dívidas de 20 milhões 

José António Cerejo Santos Silva é o primeiro à direita, na foto publicada pelo Expresso 
EXPRESSO/GABINETE DO PM

À frente desta empresa, que nes-
sa altura foi parcialmente adquirida 
pelo Grupo HLC, permaneceu Carlos 
Santos Silva, um dos seus principais 
sócios. Santos Silva é um empresário 
muito próximo de Sócrates e ainda há 
meses esteve com ele no Brasil, on-
de o governante festejou a passagem 
do ano. Uma foto então distribuída 
pelo gabinete do primeiro-ministro 
mostra, aliás, o empresário, antes de 
uma corrida, com Sócrates, o ministro 

Jaime Silva e o deputado Rui Vieira, 
marido de Edite Estrela, prima de An-
tónio Morais.

Na sua passagem pelo GEPI, Morais 
bateu um outro recorde de adjudica-
ções: entregou 12 contratos de fi scali-
zação de obras a Pinto de Sousa, um 
arquitecto da Covilhã que tinha 70 
anos quando foi convidado pela pri-
meira vez para trabalhar para o MAI e 
que foi nesses seis anos o técnico que 
mais contratos fez com o GEPI, com 
o dobro do seguinte. Pinto de Sousa 
é o pai de José Sócrates.

Vara nomeou 
Morais para o 
MAI. A sua casa 
de Montemor foi 
feita por uma das 
firmas que mais 
trabalhavam 
para o GEPI

O ministro da Justiça, Alberto 
Costa, recusa-se a fornecer 
ao PÚBLICO, desde Maio, um 
conjunto de documentos que lhe 
têm sido repetidamente pedidos 
ao abrigo da Lei de Acesso aos 
Documentos Administrativos. 
Os documentos prendem-se com 
adjudicações e contratações 
de serviços de fiscalização 
de obras efectuadas pelo 
Instituto de Gestão Financeira 
e Patrimonial da Justiça (IGFPJ) 
no período de 2005-2006, em 
que foi presidido por António 
Morais. Costa era ministro da 
Administração Interna quando 
o ex-professor de Sócrates foi 
nomeado pelo seu secretário de 
Estado Armando Vara para o 
GEPI e foi ele que o nomeou para 
o IGFPJ. O PÚBLICO vai recorrer 
para a Comissão de Acesso aos 
Documentos Administrativos.

Costa nega dados

tor-geral  foi elucidativa: “Esta direc-
ção-geral não tem conhecimento dos 
estudos ou pareceres” em causa.

Confrontado com esta afi rmação, 
Dias das Neves respondeu: “Houve 
diversos estudos feitos por mim e por 
alunos meus para o GEPI e até houve 
teses de mestrado que orientei e fo-
ram publicadas. O que foi feito desses 
trabalho no GEPI não sei”. Questiona-
da sobre a sobreposição entre o seu 
trabalho docente com os alunos e as 
suas obrigações de avençado do GE-
PI, o sociólogo alegou que tudo isso 
se previa num protocolo com a UBI.

Dias das Neves adiantou que tinha 
prescindido da dedicação exclusiva 
na UBI para trabalhar para o GEPI. O 
Diário da República, porém, mostra 
que isso não é verdade. O professor 
foi colega de António Morais na UBI 
e aderiu ao PS na secção de Sócrates, 
na Covilhã, na mesma data que o seu 
amigo, em 1991.

Professor da Universidade da Beira Interior 

Antropólogo recebeu seis 
anos para estudar esquadras 

a João Dias das Neves, um destacado 
professor de Antropologia e Sociolo-
gia da Covilhã, recebeu uma avença 
mensal do GEPI, entre 1996 e 2001, 
para apoiar o seu director “no que 
concerne a estudos antropológicos 
e sociológicos”. O contrato foi cele-
brado em Outubro de 1996, com uma 
retribuição mensal de 900 euros e 
terminou em Março de 2001, com 
1100 euros mensais, quando Morais 
se preparava, ele próprio, para deixar 
o gabinete. Além da remuneração, o 
professor tinha direito a ajudas de 
custo e despesas de transporte.

Sendo o essencial da missão do GE-
PI a construção de instalações para 
as polícias, o PÚBLICO pediu à Di-
recção-Geral de Infra-Estruturas e
Equipamentos do Ministério da Admi-
nistração Interna (que recentemente 
substituiu o GEPI) para consultar os 
“estudos” produzidos por Dias das
Neves. A resposta escrita do direc-
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Micael Pereira é jornalista do semanário Expresso há
dez anos. Apesar de não haver um departamento exclusi-
vamente dedicado ao jornalismo de investigação no jor-
nal, é um dos repórteres da redação que habitualmente
acompanha alguns temas durante um longo período de
tempo, aprofundando-os. O Golpe de Rogério Lobato foi
a reportagem escolhida pelo jornalista como exemplo do
seu trabalho de investigação. 

O artigo resulta da sua passagem por Timor-Leste, em
2006. À semelhança dos outros entrevistados, Micael
Pereira não escolheu um artigo recente, o que poderá ser
sintomático do desinvestimento no jornalismo de investi-
gação de fôlego nos meios de comunicação social portu-
gueses. 

a FRONTeIRa Da INVeSTIGaÇÃO 

Apesar de não definir o jornalismo de investigação como
um género específico - «o jornalismo ou é de investigação
ou não é jornalismo», começou por esclarecer José

Seg 18 Mai Edição Porto 
Segunda-feira, 18 de Maio de 2009
Ano XX, n.º 6985
Portugal: 1,00€ (IVA incluído) Espanha: 2,00€ (IVA incluído)
Director: José Manuel Fernandes
Directores adjuntos: Nuno Pacheco,
Manuel Carvalho e Paulo Ferreira

Colecção Arte Contemporânea
Público Serralves. Vol. 12 Livro 
Museumania. Editado por Nuno 
Grande. Hoje, por mais 14,50 €

Livro
O Kama Sutra 
Católico foi 
escrito por um 
frade polaco P2

Ballets 
Russes
Há 100 anos, 
a dança 
mudou para 
sempre P2

Cinema
Kinatay, ou 
a Chacina, o 
melhor filme até 
agora no Festival 
de Cannes P2

Colecção 4 décadas de Música
Hoje grátis 9.º CD - 80 Dance.
Amanhã, 10.º CD - 90 Rock, por 
apenas mais 1,95 €

Para combater crimes

Tráfego de
e-mails vai
ser guardado
a O à-vontade com que enviamos 
e-mails pode acabar assim que sair 
a portaria que regulamenta a lei de 
conservação de dados gerados na In-
ternet. Noventa dias depois, toda a in-
formação de tráfego – local, identifi ca-
ção da ligação do emissor e receptor, 
hora – das chamadas via Internet e do 
correio electrónico vai ser guardada 
durante um ano. c Destaque, 2/3
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Entre os documentos destruídos de forma ilegal pelo Ministério do 
Ambiente está o processo do caso que começa a ser julgado em Outubro  
a O Ministério do Ambiente destruiu 
em 2007 a totalidade dos processos de 
fundos comunitários da Intervenção 
Operacional Ambiente do 2.º Quadro 

Operação “bizarra”

Transferência 
bancária gigante 
investigada
a Uma mulher entrou num balcão 
de um banco em Portugal para abrir 
uma conta e apresentou uma ordem 
de transferência de um banco ame-
ricano de uns astronómicos 36,6 mil    
milhões de euros para depósito. Com 
as perguntas do funcionário, desa-
pareceu. As autoridades destão a in-
vestigar este caso que classifi cam de 
“bizarro”. c Economia, 32

Tigres Tâmiles

Rebeldes do Sri 
Lanka admitem 
“fim amargo”
a O Presidente do Sri Lanka festejou 
a anunciada derrota dos Tigres Tâmi-
les, depois de o Exército ter entrado 
no último reduto rebelde. A guerrilha 
pede “um processo de paz” no país, 
onde pode ter chegado ao fi m a mais 
longa guerra civil asiática. Mas a vi-
tória total só será declarada com a 
captura ou a localização do corpo do 
líder dos Tigres. c Mundo, 14/15

Comunitário de Apoio. Entre estes en-
contrava-se o da construção da Esta-
ção de Resíduos Sólidos Urbanos da 
Associação de Municípios da Cova da 

Beira, cuja adjudicação ao grupo HLC 
está no centro de um caso de corrup-
ção com julgamento marcado para 
Outubro, com três arguidos: António 

José Morais (antigo professor de José 
Sócrates na Universidade Independen-
te), a mulher e o empresário Horácio 
Luís de Carvalho. c Portugal, 4

Ambiente destruiu dossiers sobre 
caso de corrupção da Cova da Beira

Imigrantes Nas ruas de Lisboa contra a “Europa-fortaleza” Pág. 9

PUBLICIDADE

Ontem, em Lisboa, na 
manifestação que juntou cerca
de 300 pessoas

José antónio Cerejo

Fotografia: Rui

Gaudêncio, Público
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António Cerejo (JAC) – o repórter reconhece a existência
de «uma prática mais aprofundada do jornalismo» que
envolve «uma dose maior de investimento». JAC acabou
por revelar a sua própria definição de jornalismo de
investigação: «O Sr. Hearst, creio que era ele, dizia que o
jornalismo é tudo o que alguém não quer ver publicado,
tudo o resto é propaganda. Ora, isso é a defesa do jorna-
lismo tablóide. O jornalismo de investigação passa por
tornar público o que não se sabe e que alguém quer man-
ter em segredo, mas que seja de relevante interesse públi-
co. É um trabalho que se preocupa com o esclarecimento
e entendimento de situações complexas que não são con-
hecidas». 

«Curiosidade», «persistência» e «teimosia» foram algu-
mas das mais importantes características atribuídas pelo
repórter aos jornalistas de investigação, mais do que
quaisquer outras competências técnicas. Baseando-se na
sua experiência, JAC explica que não pode ter «vergonha
de chatear as pessoas» porque, à partida, ninguém quer
falar de assuntos delicados ou que possam causar proble-
mas. «Insistir» é outra das suas palavras de ordem: «Às
vezes as coisas parecem óbvias mas continuam a ser nega-
das e não temos dados suficientes para as transformarmos
em notícias. Passamos muito tempo a ver os colegas a
publicarem notícias e nós, aparentemente, a não fazermos
nada…».  

Miguel Carvalho também define o jornalismo de inves-
tigação com base no seu grau de profundidade. Os seus
métodos revelam o elevado investimento que deposita
nas suas investigações. Só depois de estar profundamente
documentado sobre o assunto a tratar é que começa a pro-
curar fontes e a planear entrevistas. «Para mim, a fase final
de um trabalho são as entrevistas; para muita gente, esse
é o princípio», revela. No caso de Joaquim Ferreira Torres:
Os Segredos do Barro Branco (publicado a 20 de agosto de
2009), recolheu informação sobre o tema desde os anos
1990, mas a fase final da investigação demorou cerca de
quatro meses. O repórter confessa que ao longo do pro-
cesso de investigação passa muitas horas a ler «informa-
ção útil e inútil», que o ajuda a dominar o assunto. 

Sem surpresas, Micael Pereira também acredita que
«todo o jornalismo pode ser de investigação» – «o que o
distingue, pegando no meu trabalho em Timor, é a fron-
teira até onde estamos dispostos a ir para perceber o que
se está a passar» –, mas atribui aos jornalistas de investiga-
ção um perfil intimamente relacionado com as novas exi-
gências da profissão: «Em termos psicológicos, há alguma
semelhança entre um jornalista de investigação e um hac-
ker, na medida em que é preciso ter uma atitude obsessi-
va sobre os assuntos». A comparação entre o jornalista e o
hacker não acontece por acaso. No seu entender, hoje em
dia, os jornalistas estão a aproximar-se cada vez mais das
novas tecnologias. «Se eu tivesse 18 anos e quisesse fazer
jornalismo de investigação não ia estudar comunicação
social, mas engenharia informática», afirma, categórico. 

O seu investimento pessoal nas novas tecnologias é
notório: «Uso o Excel para cruzar dados, o Power Point
para desenhar gráficos, tenho o computador encriptado e
sei usar o email e chats encriptados. Se for preciso, consi-
go hackar [desbloquear] alguns programas, estabelecer
relações entre pessoas nas redes sociais ou entrar em gru-
pos fechados». O seu método de aprendizagem não dife-
re do de José António Cerejo e Miguel Carvalho noutras
matérias: autodidatismo. «Sou capaz de perder algum
tempo a aprender a trabalhar com ferramentas que me
serão úteis para um trabalho. Tudo evolui consoante as
necessidades», explica Micael. 

FONTeS PaRa QUe VOS QUeRO 

Uma das reflexões mais pungentes de José António Cerejo
está relacionada com a forma como os jornalistas devem
manter a sua independência, o que inclui um «desprezo
total» por aquilo que as fontes vão pensar do artigo: «Para
mim, o problema do jornalismo é a promiscuidade entre
os jornalistas e quem detém a informação. Quem faz
investigação tem de estar à margem de todos os grupos
organizados. Deve ter uma desconfiança total à partida.
Não pode alimentar intimidades, não quer dizer que
tenha de ser um eremita, mas precisa de ser incólume a
pressões». 

U
m dos aspetos que mostra até que
ponto JAC procura manter-se inde-
pendente é o facto de não ter fontes
recor rentes. Sempre que inicia uma
nova investigação procura novas fon-
tes que sejam as mais adequadas; nas
suas palavras, «é quase como se esti-

vesse sempre a começar de novo». Apesar de escrever há
20 anos sobre a Câmara Municipal de Lisboa não tem fon-
tes privilegiadas: «Só tenho relações institucionais, vou
sempre pelo gabinete de comunicação». Não nega que
pode ser útil ter fontes bem posicionadas, por exemplo
nos tribunais, mas não é esse o seu método. 

Uma vez que faz, sobretudo, investigações originais, e
não artigos sobre investigações judiciais já em curso, a
maior parte dos temas que investiga surgem por intuição,
«coisas que não batem certo». Atualmente, devido ao seu
prestígio, chegam-lhe muitas denúncias: «Hoje é mais
habitual seguir pistas que me chegam do que outra coisa.
Nem sou capaz de dar vazão a tudo». Mesmo os «denun-
ciantes» que lhe fazem chegar pistas sobre novas histórias
não são considerados «fontes formais», não só porque não
volta a falar com elas, mas porque em «95% dos casos»,
afirma, acaba «por escrever coisas que vão muito além do
que é dado inicialmente». Por vezes, também há investiga-
ções que não dão em nada. JAC confessa que, «talvez por
narcisismo», essas situações agradam-lhe. «Já impedi um
texto de sair em cima da hora porque dei conta de um erro
e fiquei muito contente por poder contar isso aos visados,

Tema Jornal ismo de invest igação
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apesar de não terem sido transparentes comigo durante a
investigação», recorda, antes de justificar este seu agrado
inesperado: «Tenho muitas vezes a espada sobre mim de
que ando a perseguir este ou aquele e quando isto acon-
tece significa que não ando a perseguir ninguém. Às vezes
há coisas que podem vir a dar algum desenvolvimento
mais tarde, mas não me incomoda particularmente quan-
do não dá em nada. Conforta-me. Dá-me motivos para
dizer que nem tudo o que parece é e que não publico tudo
o que me vem à cabeça». Também pode acontecer um arti-
go não ser publicado por decisão da direção do jornal.
«Não acho que seja censura, são perspetivas diferentes»,
defende o jornalista. Uma das principais fontes de de -
sacordo é a «tentação de desconsiderar situações pon-
tuais» que, de acordo com JAC, «podem ter uma impor-
tância extrema e ajudar a perceber determinadas situaçõ-
es». O repórter clarifica a sua posição com uma questão
hipotética: «Porquê este [caso] e não outro?», e responde,
«porque é o que conhecemos». 

O relacionamento de Miguel Carvalho com as suas
fontes também foi alvo de uma análise profunda: «Como
diria Kapuscinski, não devemos ser cínicos, mas devemos
ser céticos», acredita. Ao contrário de JAC, Miguel
Carvalho mantém algumas fontes desde o início da sua
carreira. «A certa altura, essas pessoas sentem que estão a
participar de algo importante, tornam-se voluntaristas
porque sentem que estão a fazer serviço público», diz,
antes de acrescentar: «São fontes que não preciso de veri-
ficar». Mas nem todos os casos funcionam assim. «Noutras
situações, mesmo que 30 pessoas me digam o mesmo não
é suficiente. Cada caso é um caso, depende do que estiver
em causa. Tento sempre ouvir o máximo de pessoas pos-
sível», explica o repórter: «Eu não quero, por respeito aos
leitores e às fontes, contribuir para deturpar acontecimen-
tos». 

A sua obsessão por conseguir um grande número de
fontes e de documentos permite-lhe obter um elevado
nível de detalhe nas suas histórias, algo que considera
essencial para envolver os leitores. Recentemente, desco-
briu um novo hábito, facilitado por um simples telefone,
que lhe traz mais pormenores: fotografar. Ruas, edifícios,
objetos… Tudo o que possa facilmente transportá-lo, e
mais tarde aos seus leitores, para o ambiente ou local cen-
tral onde decorre a ação. Relativamente ao artigo sobre o
homicídio de Joaquim Ferreira Torres, no qual chega ao
pormenor de referir a dor de costas que afetava o empre-
sário na noite anterior ao seu assassínio, Miguel conta que
as muitas pessoas que o conheciam com quem conversou
deram contributos importantes para conseguir este nível
de detalhe. No que diz respeito à descrição exaustiva da
roupa da vítima no dia do seu homicídio, explica: «Os
detalhes que refiro no artigo estão todos no processo judi-
cial, também pesquisei como as pessoas se vestiam na
época, mas no processo está lá a descrição minuciosa de
como ele estava vestido quando morreu». O repórter

“em época de cortes no investimento, há
uma área da profissão especialmente
dispendiosa, e potencialmente incómoda,
que corre riscos: o jornalismo de
investigação” J.A. Cerejo

“O jornalismo de investigação passa por
tornar público o que não se sabe e que
alguém quer manter em segredo, mas que
seja de relevante interesse público. É um
trabalho que se preocupa com o
esclarecimento e entendimento de
situações complexas que não são
conhecidas» J.A. Cerejo

«Às vezes as coisas parecem óbvias mas
continuam a ser negadas e não temos
dados suficientes para as transformarmos
em notícias. Passamos muito tempo a ver
os colegas a publicarem notícias e nós,
aparentemente, a não fazermos nada…»
J.A. Cerejo

«Uso o excel para cruzar dados, o Power
Point para desenhar gráficos, tenho o
computador encriptado e sei usar o email e
chats encriptados. Se for preciso, consigo
hackar [desbloquear] alguns programas,
estabelecer relações entre pessoas nas
redes sociais ou entrar em grupos
fechados». M. Pereira

Só depois de estar profundamente
documentado sobre o assunto a tratar é
que começa a procurar fontes e a planear
entrevistas. «Para mim, a fase final de um
trabalho são as entrevistas; para muita
gente, esse é o princípio» M.Carvalho

miguel Carvalho mantém algumas fontes
desde o início da sua carreira. «a certa
altura, essas pessoas sentem que estão a
participar de algo importante, tornam-se
voluntaristas porque sentem que estão a
fazer serviço público»
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usou a informação fria de um relatório policial para cons-
truir uma personagem mais envolvente para os leitores,
aproximando-se do chamado jornalismo literário.  

Quanto à forma como aborda as fontes, Miguel explica
que está sempre disponível para conquistar a confiança
das pessoas. «As moscas caçam-se com mel», brinca. A
experiência diz-lhe que é contraproducente encontrar-se
com fontes quando tem pouco tempo disponível porque,
«às vezes, só ao fim de duas horas é que as pessoas deci-
dem falar». Afinal, «as grandes histórias ou confissões não
estão à superfície. É preciso tempo e capacidade de com-
preender o outro», diz. O repórter usa uma expressão
curiosa ao dizer que precisa de se «despir de preconcei-
tos» para conseguir conectar-se com as suas fontes: «Já
tive de entrevistar uma pessoa que tinha posto uma
bomba na casa da minha família, sem a julgar, e quando
escrevi o livro sobre a criada de Salazar não adiantava de
nada tentar convencê-la de que ele era má pessoa. Temos
de abdicar de uma série de princípios para discutirmos em
pé de igualdade. Não temos de ir armados em sabichões.
Agora, claro que levo informação suficiente para pôr a
casca de banana onde quero». No caso de Joaquim
Ferreira Torres, Miguel revela que algumas conversas
foram verdadeiros «combates de boxe» porque a dada
altura já sabia mais pormenores e tinha as datas mais cla-
ras do que um familiar que se disponibilizou a ajudá-lo
sob anonimato. «Não hostilizar» é um dos seus mantras:
«Todos podem ajudar-nos, do porteiro ao presidente, as
melhores fontes são, habitualmente, as que não têm aces-
so ao poder, porque os mais poderosos querem fazer a sua
própria narrativa, a “arraia-miúda” normalmente é mais
útil».  

Questionado sobre fontes anónimas – às quais se diz
«alérgico» – o repórter revelou uma estratégia audaz.
Quando já tem uma visão global do artigo, explica-lhes o
quão importante seria se dissessem em on a afirmação «X»
e este pedido tão específico «funciona em 70 ou 80 por
cento dos casos». «Evitar o anonimato» é um dos seus

smiguel Carvalho

Fotografia: Lucília

Monteiro, Visão
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principais conselhos e nunca usa «uma fonte anónima
para dar uma opinião sobre outra pessoa». 

Micael Pereira procura reunir sempre vários tipos de
fontes, sejam testemunhais ou documentais. Noutros
tempos, era capaz de procurar na lista telefónica todas as
pessoas com o mesmo nome e ir bater-lhes à porta em
busca da fonte que procurava. Atualmente, pesquisa na
internet – e não nos esqueçamos das suas capacidades de
hacking. Além disso, investiga o passado das fontes, con-
tacta pessoas que as conheçam e encontra-se pessoalmen-
te com elas. Quando se depara com fontes anónimas, pro-
cura sempre confirmar a informação por outros meios. 

«Duas fontes anónimas credíveis que prestem a mesma
informação, com acesso direto ao assunto, podem ser sufi-
cientes, mas depende», esclarece o repórter, que diz não
gostar da perspetiva de «só se ter boas histórias porque se
tem boas fontes». 

OS BaSTIDOReS Da INVeSTIGaÇÃO 

A justificação de Micael Pereira para a escolha de O Golpe
de Rogério Lobato (publicado a 17 de junho de 2006)
como exemplo do seu trabalho de investigação é imedia-
ta: «Do ponto de vista das fontes, acho que tem tudo». O
jornalista refere cerca de uma dezena de pessoas ao longo
do artigo, mas encontrou uma solução original para ser
transparente ao mesmo tempo que protege as suas fontes.
No final da reportagem é explicado aos leitores, numa
caixa complementar com o título Personalidades ouvidas
pelo Expresso, que o artigo resulta do cruzamento da
informação prestada por várias fontes, numa lista que
inclui o primeiro-ministro de Timor-Leste na altura, Mari
Alkatiri; o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ramos-
Horta e até o suspeito de ter desencadeado a tentativa de
golpe de Estado, Rogério Lobato (que dá uma entrevista
exclusiva ao jornal no mesmo artigo). Esta é uma forma
inovadora de lidar com o anonimato: apesar de haver
informação não atribuída no texto, o leitor é informado
sobre o tipo de fontes consultadas e pode julgar por si pró-
prio se as considera credíveis ou não. A lista de personali-
dades ouvidas demonstra outro dos princípios do repór-
ter do Expresso: disponibilizar aos leitores, sempre que
possível, o seu processo de investigação.

Ao contrário de JAC, que desvaloriza o interesse das
suas «aventuras» para os leitores, Miguel também consi-
dera importante dar a conhecer o seu processo de investi-
gação e, em vários casos, procura fazê-lo: «As pessoas têm
um quase total desconhecimento sobre a profissão e mui-
tas vezes têm má impressão dos jornalistas, acham que as
notícias nos caem no colo e é importante mostrar que o
jornalista se esforçou, deu tudo, investiu muito tempo,
bateu a muitas portas… Mostrar a forma séria como ten-
tamos chegar à verdade contribui para a nossa credibilida-
de».  

Miguel Carvalho conta a história do homicídio de
Joaquim Ferreira Torres pelas suas próprias palavras, com

escassas citações, apesar de ter entrevistado dezenas de
pessoas. Numa caixa adjacente ao artigo principal, o jor-
nalista explica aos leitores que conversou com muitas pes-
soas próximas do empresário que optaram por manter o
anonimato. Ao mesmo tempo, também dá conta da docu-
mentação consultada: cartas, fotografias e outros docu-
mentos que pertenceram à viúva da vítima, assim como o
processo judicial que se seguiu à sua morte – Miguel foi o
primeiro jornalista a consultá-lo ao fim de 30 anos e, como
tal, fez questão de publicar alguns documentos que com-
provavam momentos determinantes da história. 

O DIReITO a INFORmaR

O Grande Repórter da Visão analisou as cerca de 1800
páginas do processo que se seguiu ao homicídio de
Joaquim Ferreira Torres na Secção Central do Tribunal
Judicial de Paredes, no Porto, e este foi um dos casos em
que «estar disponível para conquistar as pessoas» poderá
ter feito toda a diferença. Ao princípio, não foi fácil orien-
tar-se no processo sem qualquer ajuda mas, por estar no
tribunal todos os dias, gerou-se um ambiente propício à
colaboração com os funcionários judiciais, «que muito
contribuiu para o trabalho jornalístico» (agradecimento
que ficaria expresso no artigo). Esta é, também, mais uma
razão para o repórter defender a importância de os jorna-
listas conhecerem o funcionamento do sistema judicial.
Miguel Carvalho acredita que seria útil se, por exemplo, o
Sindicato dos Jornalistas prestasse formação sobre o aces-
so a fontes de informação e noções de Direito para os jor-
nalistas estarem familiarizados com os seus direitos e com
o sistema judicial. 

J
osé António Cerejo partilha a mesma opinião,
considerando essencial os jornalistas conhece-
rem os seus direitos – enquanto profissionais,
mas também como cidadãos – especialmente se
se dedicarem à investigação. «Muitas vezes, a
informação que procuramos é pública, temos
direito a ela, mas não sabemos isso», explica. No

âmbito das investigações aos casos Cova da Beira e GEPI,
JAC revelou que enfrentou grandes obstáculos no acesso a
documentação. Inicialmente, não se identificou como jor-
nalista: «Seria normal identificar-me num mundo menos
opaco mas, em Portugal, se digo que sou jornalista, dizem-
me que não, mesmo que seja informação a que legalmen-
te tenho direito», esclarece. Quando instituições como a
Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) des-
cobriram a sua profissão, foi obrigado a recorrer aos tribu-
nais para fazer valer os seus direitos. Ao contrário de
Miguel Carvalho e Micael Pereira, que procuram revelar o
seu processo de investigação aos leitores, JAC não tem
esse hábito mas, neste caso particular, optou por destacar
no jornal as dificuldades que enfrentava, com o então
Ministro da Justiça, Alberto Costa, a recusar-lhe o acesso a
documentação. No artigo Morais fez 20 por cento das

Tema Jornal ismo de invest igação
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adjudicações do GEPI a um amigo de José Sócrates (publi-
cado a 24 de junho de 2007), o jornalista comunica a deci-
são de recorrer à Comissão de Acesso aos Documentos
Administrativos (CADA) para aceder à documentação
sonegada. Micael Pereira refere-se a um «problema de
transparência»: «às vezes sabemos que temos direito à
informação, mas não nos dão acesso a ela», explica o
repórter, que não tem por hábito recorrer à CADA, optan-
do por denunciar nos artigos que a informação lhe foi
negada. 

José António Cerejo sugere, mesmo, que «seria útil a
formação dos jornalistas contemplar a sistematização das
fontes de informação públicas ou aquelas a que o jornalis-
ta tem acesso devido à profissão». Um contributo ainda
mais útil para quem realiza investigações originais, já que,
«a divulgação da investigação dos outros não é verdadei-
ra investigação», acredita. «Investigar é diferente de ter
gargantas fundas no Ministério Público», afirma. «No caso
GEPI tudo o que publiquei resulta de eu ter notado a rela-
ção próxima do presidente do GEPI com a HLC e a
Conegil [empresas de construção civil]. Quando percebi
que havia várias empreitadas do GEPI entregues à
Conegil comecei a ir ver processos e a requerer listagens.
Tudo o que escrevi veio de relatórios que encontrei, das
contas que fiz, das percentagens que calculei…», explica o
repórter com o entusiasmo que a investigação lhe suscita.
José António Cerejo passou muitas horas na região da
Cova da Beira a consultar documentos e admite que se
não tivesse revelado a existência de um inquérito, o caso
«provavelmente teria prescrito sem acusação».  

No entanto, JAC acredita que, «ao contrário do que
dizem», a maior parte dos órgãos de comunicação social
não têm interesse na prática do jornalismo de investiga-
ção: «Pode incomodar um amigo, um clube, um partido…
Sai caro, dá chatices para a imagem do jornal, tem um
potencial de litígio elevado, motiva queixas e traz conse-
quências financeiras». As direções editoriais também
poderão estar pouco motivadas para investir na investiga-
ção porque este tipo de artigos são, muitas vezes, «longos
e maçudos»: «As histórias investigadas para serem publi-
cadas de forma a que o leitor tire as suas próprias conclu-
sões, em vez de ser o jornalista a escrevê-las, exigem espa-
ço e detalhe. Essa é a única forma de o leitor perceber a
história. Se só se transmitir conclusões os leitores não
ficam satisfeitos e os visados têm mais facilidade em cha-
tearem o jornal», explica. Além do mais, o jornalista afir-
ma não ser claro «que os artigos de maior fôlego têm
resultados positivos no aumento de vendas»; «até podem
provocar reduções de investimento», consoante o alvo
das investigações. 

a DISCIPLINa Da VeRIFICaÇÃO 

A verificação é uma das regras de ouro do jornalismo,
sobretudo para quem se dedica à investigação, o que
implica estar alerta, confirmar a informação que chega ou

a experiência diz-lhe que é
contraproducente encontrar-se com fontes
quando tem pouco tempo disponível
porque, «às vezes, só ao fim de duas horas
é que as pessoas decidem falar». afinal,
«as grandes histórias ou confissões não
estão à superfície M.Carvalho

«Uso o excel para cruzar dados, o Power
Point para desenhar gráficos, tenho o
computador encriptado e sei usar o email e
chats encriptados. Se for preciso, consigo
hackar [desbloquear] alguns programas,
estabelecer relações entre pessoas nas
redes sociais ou entrar em grupos
fechados» M.Pereira

Quando se depara com fontes anónimas,
procura sempre confirmar a informação por
outros meios. «Duas fontes anónimas
credíveis que prestem a mesma
informação, com acesso direto ao assunto,
podem ser suficientes, mas depende»,
esclarece o repórter, que diz não gostar da
perspetiva de «só se ter boas histórias
porque se tem boas fontes» M.Pereira

«Para mim, o problema do jornalismo é a
promiscuidade entre os jornalistas e quem
detém a informação. Quem faz investigação
tem de estar à margem de todos os grupos
organizados. Deve ter uma desconfiança
total à partida. Não pode alimentar
intimidades, não quer dizer que tenha de
ser um eremita, mas precisa de ser
incólume a pressões» J.A. Cerejo

«as pessoas têm um quase total
desconhecimento sobre a profissão e
muitas vezes têm má impressão dos
jornalistas, acham que as notícias nos
caem no colo e é importante mostrar que o
jornalista se esforçou, deu tudo, investiu
muito tempo, bateu a muitas portas…
mostrar a forma séria como tentamos
chegar à verdade contribui para a nossa
credibilidade» M.Carvalho
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24 HORAS
Guterres na Costa
do Marfim e Libéria
ANTÓNIO Guterres, Alto Comissário
para os Refugiados, encontra-se amanhã
com responsáveis da Costa do Marfim
para discutir a situação dos refugiados
naquele país. Segunda-feira, Guterres
inicia uma visita de três dias à Libéria,
onde acompanhará dia 20 a chegada de
um «comboio» de deslocados que
regressam à sua terra natal. Em resposta
a um apelo de Guterres, a Gulbenkian
vai doar 150 mil dólares para apoio
humanitário a Timor-Leste.

Pasqual Maragall em
entrevista ao EXPRESSO
AMANHÃ, a Catalunha vai a votos por
um novo estatuto, que deverá conferir à
região uma autonomia sem precedentes.
Em entrevista ao EXPRESSO, Pasqual
Maragall, o presidente da Generalitat,
explica a importância deste passo, que
reconhece a «personalidade nacional
da Catalunha, da sua língua
e cultura». Página 27

TAP na corrida à Varig
O GRUPO brasileiro Brascan, a TAP
e a Air Canada estavam, à hora de
fecho desta edição, a desenvolver uma
derradeira tentativa para evitar a falência
da Varig, mantendo conversações com
o juiz encarregue do processo. O grupo
Brascan, presidido por Marcelo Marin
e que vale 2,5 mil milhões de dólares,
é o parceiro financeiro do consórcio
e a TAP o parceiro estratégico.

Seara pressionado
para PSD/Lisboa
FERNANDO Seara, o presidente da
Câmara de Sintra, está a ser pressionado
para se candidatar à distrital de Lisboa
do PSD. Vários presidentes concelhios
e putativos candidatos à corrida, como
Helena Lopes da Costa e Carlos
Carreiras, reuniram-se ontem com Seara.
E prometem uma alternativa forte à
candidatura de Paula Teixeira da Cruz,
que acusam de ser comandada pelo líder
do partido. Página 4

Provedor de Justiça
resolve 83% das queixas
O PROVEDOR de Justiça conseguiu
resolver com sucesso 82,7% das situações
relatadas nas mais de 5.300 queixas que
recebeu durante o ano de 2005.
Os dados do relatório anual revelam
também que a Segurança Social e as
questões de trabalho na Função Pública
continuam a liderar as reclamações.

Défice agrava-se 17,5%
O DÉFICE do subsector Estado entre
Janeiro e Maio aumentou 17,5% em
relação a período idêntico de 2005.

Corrida fecha Marginal
A MARGINAL, na zona de Oeiras, está
hoje fechada ao trânsito entre as 20h45
e as 23h devido a uma corrida a pé em
que participam cerca de 3.000 pessoas.
As «Festas de Oeiras» terminam com
fogo-de-artifício.
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n Rogério Lobato
ex-responsável do
Interior e protegido
de Alkatiri na mira da
justiça internacional

n Traições e tráfico
de armas na génese
do conflito PNR quer

organizar
conferências
para negar
Holocausto

n Lista derrotada nas urnas, apoiada por PCP, quer
impugnar eleição e eleger Direcção em Assembleia Geral

Golpe em Timor-Leste
liderado por ex-ministro

ARTUR JORGE CRITICA
FALTA DE CONFIANÇA
E ATAQUES A SCOLARI

MAGISTRADOS DO
IRAQUE NA ACADEMIA
DO SPORTING

CÍRCULO DE LEITORES
VAI COMPRAR
LIVRARIAS BERTRAND

Jorge Braga de Macedo
‘Cavaco e Sócrates têm uma
grande dinâmica de reforma’

Assalto ao Sindicato
dos Professores

AS ACTIVIDADES do PS,
PSD, CDS e Bloco são, em cerca
de 70 por cento, pagas pelos con-
tribuintes. O PCP é o único parti-
do que afirma não depender maio-
ritariamente dos cofres do Esta-
do. Entre eleições legislativas, au-
tárquicas e actividades do
dia-a-dia, o Orçamento do Esta-
do entregou 72 milhões de euros
aos partidos durante 2005. O

mesmo que havia transferido ao
longo dos oito anos anteriores.

Miguel Fernandes, responsá-
vel pelo controlo das contas par-
tidárias no Tribunal Constitu-
cional, garante que falta «trans-
parência». Na verdade, em pra-
ticamente todos os concelhos
se verifica que as campanhas au-
tárquicas ultrapassaram os limi-
tes legais das despesas e que as

contas andam longe da realidade.
Formalmente, as campanhas

estão dependentes de emprésti-
mos bancários, obtidos com base
na expectativa de votos. As con-
tribuições particulares diminuí-
ram, mas ainda assim, os adminis-
tradores da Mota-Engil gastaram,
num só ano, 222 mil euros em do-
nativos, distribuídos equitativa-
mente por PS e PSD. Páginas 2 e 3

Extrema-
-direita
quer
dinheiro
do Irão

A GUERRA está ao rubro no Sindica-
to de Professores da Grande Lisboa, o
maior do sector. «O PCP está a ten-
tar tomar de assalto a direcção», dis-
se ao EXPRESSO Óscar Soares, ele-
mento da lista A, vencedora das elei-
ções para os órgãos dirigentes realiza-
das no passado dia 6. A lista A, com
socialistas, renovadores, bloquistas, in-

dependentes e alguns comunistas, ga-
nhou por uma margem de 127 votos. A
lista B, afecta ao PCP, está a pedir a
impugnação dos 400 votos por corres-
pondência. Se for bem sucedida conse-
gue transformar a derrota em vitória.
«Não podemos descurar a capacida-
de de mobilização do PCP», avisa Ós-
car Soares. Página 8

25 anos de GNR
Depois do concerto no Rock in Rio,
entrevista com Rui Reininho,
o líder dos «gênêrrê» que, após
mais de mil espectáculos,
lamenta ter falhado
a internacionalização
da banda

ÚNICA

DIRECTORES-ADJUNTOS
CÂNDIDA PINTO e NICOLAU SANTOS

Estado gasta 72 milhões
com partidos políticos

ERA UMAVEZ UM REI... Esta semana, publicamos a
história infantil «D. Carlos I, o Diplomata», último núme-
roda colecção «Era umaVez umRei...». ComoEXPRES-
SO,pormais¤4,95, umlivrocomCDgrátis.Podeadqui-
rir os números atrasados na Loja do Expresso (Av. Sidónio Pais, nº 4 -A, Lisboa,

tel. 214544345). GUIA DO ESTUDANTE Quando
cresce o número de licenciados desempregados, o Guia do
Estudante, que será distribuído no próximo sábado, analisa
esta situação e publica as saídas profissionais de cada cur-
so. No presente, milhares de licenciaturas encontram-se em
fase de adequação ao processo de Bolonha, devendo surgir,
no próximo ano lectivo, com nova estrutura.

Autoeuropa
‘non stop’
Para dar resposta à procura
elevada que o novo modelo Eos
está a ter, a fábrica de Palmela
vai aumentar a sua produção.
Assim, este Verão, e ao
contrário do que era habitual,
a VW Autoeuropa não vai parar

ECONOMIA

CORREIO EXPRESSO

MICAEL PEREIRA, ENVIADO A TIMOR

OS DADOS recolhidos pelos investi-
gadores internacionais apontam para
o ex-ministro do interior de Ti-
mor-Leste, Rogério Lobato, como res-
ponsável por um complexo golpe de
Estado que visava eliminar a cúpula
das Forças Armadas. Os procuradores
internacionais já viram a sua seguran-
ça reforçada, 24 horas por dia, como
medida de precaução, uma vez que es-
tá em parte incerta uma quantidade

significativa de armas compradas para
a polícia por Rogério Lobato.

Em Liquiçá, um grupo de 33 ho-
mens armados com metralhadoras ad-
mitiu ter trabalhado sob as ordens do
ex-ministro do Interior. Um relató-
rio desse grupo, assinado pelo coman-
dante Railos e entregue esta semana
ao Presidente Xanana, inclui os no-
mes de todos os elementos da Freti-
lin com quem houve encontros e com
quem foram feitas transacções de ar-
mas e equipamentos, além de discri-

minar o nome dos mortos e feridos
em combate. Dois grupos semelhan-
tes estarão a operar no interior de Ti-
mor-Leste. Estes grupos de paramili-
tares fazem parte de uma alegada es-
trutura de segurança secreta da Freti-
lin, estão armados com metralhado-
ras e usam fardas da Unidade de Re-
serva da Polícia.

Em entrevista ao EXPRESSO, o
ex-ministro Rogério Lobato admite
que «se a Fretilin se levantar, nin-
guém a controla». Páginas 6 e 7

O PARTIDO Nacional Renovador
(PNR) está em contacto com enti-
dades do Estado iraniano, a quem já
propôs a organização conjunta de
conferências e manifestações em
Portugal para negar o Holocausto.

Esta ini-
ciativa da ex-
trema-direi-
ta portugue-
sa servirá
também pa-
ra financiar
um partido
cujas contas
têm revelado irregularidades, entre
as quais a falta de comprovativos
das «receitas decorrentes da acti-
vidade de angariação de fundos»,
como refere o mais recente acórdão
do Tribunal Constitucional.

O líder da Frente Nacional (prin-
cipal movimento do PNR), Mário
Machado, tem sido alvo de polémi-
ca no interior das duas organiza-
ções. O conflito entre nacionalistas
tradicionais e neonazis (que coexis-
tem no PNR) originou um duelo en-
tre Machado e um opositor, na ma-
ta de Alvalade. O tiroteio provocou
ferimentos ligeiros. Página 12

n 32 juízes em segredo e com alta
segurança em Alcochete Página 14

n A editora de venda directa entra
no retalho com 46 lojas Página 11

n O ex-seleccionador esperava
ver-nos mais contentes Página 20

PREÇO
Continente e ilhas ¤3
IVA incluído

Fundação
Elipse
Abre sexta-feira, no Alcoitão, a
primeira mostra da colecção de
arte reunida por João Rendeiro,
presidente do Banco Privado
Português. Quer ser a mais
importante do mundo na
transição do séc. XX para o XXI

ACTUAL

Expresso sexta à noite
Envie um SMS com a palavra «titulos»
para 3369 e saiba à sexta (por ¤0,30)
os principais destaques do EXPRESSO.

COM a próxima
edição, distribuímos
o «Roteiro EXPRESSO
Restaurantes do
Algarve», exaustivo
guia sobre os
melhores
estabelecimentos da
região. No total, são
cerca de seis centenas
de restaurantes, ordenados por concelho,
com notas descritivas e explicativas que
o ajudam a preparar melhor as suas férias.
Diversos índices permitem uma fácil
consulta. Por apenas ¤5.

PARA A
SEMANA

Integram esta edição, além deste corpo principal, os seguintes cadernos:
Economia, Única, Actual, Cartaz.pt, Espaços & Casas e Emprego e ainda Comunicações

O ANTIGO ministro das Finanças de Cavaco Silva diz
que vamos ter de gastar os próximos 10 anos para
recuperar dos erros da última década. «Logo que se
entrou no euro foi o despautério, começou-se a gas-
tar», afirma Braga de Macedo tecendo fortes críticas
ao crescimento dos salários que se verificou em Por-

tugal. Uma situação que o leva a afirmar que assim o
país é inviável. Apesar do pessimismo considera que
estão reunidas as condições para recuperar, «há
uma dinâmica de reforma como nunca houve nos
dois pólos principais da vida política portuguesa, a
Presidência e a chefia do Governo», algo que nunca

se verificou antes, refere numa crítica directa a Má-
rio Soares, que acusa de ser o grande responsável
por não se ter realizado, em 1992, a reestruturação
da administração pública ao vetar o Orçamento do
Estado. Uma decisão tomada «porque atingia os di-
reitos adquiridos. Inacreditável». Economia
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O cerco dos investigadores internacionais a Rogério Lobato, ex-ministro das polícias e eminência parda
em Timor-Leste, está a apertar. Ele é o principal suspeito da tentativa de golpe de Estado. Resta saber
se o primeiro-ministro, Mari Alkatiri, vai poder deixá-lo cair sozinho REPORTAGEM DE MICAEL PEREIRA (TEXTO E FOTO), ENVIADO A TIMOR-LESTE

S
ÃO cada vez mais fortes os indícios
que apontam para Rogério Lobato
como sendo o principal responsável
pelo caos militar e humanitário que
se vive em Timor-Leste desde o dia
28 de Abril, quando uma manifesta-
ção de desertores do exército aca-
bou num confronto armado entre

militares e civis, desencadeando nas semanas
seguintes uma revolta incontrolável que con-
tou com o apoio de polícias e de grupos parami-
litares supostamente fiéis ao ex-ministro do In-
terior. Numa tentativa de preservar provas, os
procuradores internacionais mandatados pela
ONU resolveram começar já esta semana a in-
vestigação criminal, antecipando assim a che-
gada de uma equipa de polícias designada pelo
secretário-geral, Kofi Annan.

Desde hoje que os procuradores internacio-
nais têm segurança 24 horas por dia como me-
dida de precaução. Dada a incerteza sobre a
quantidade e o paradeiro de muitas das armas
compradas nos últimos anos para a polícia por
Rogério Lobato, os magistrados acreditam ter
razões para temer pela sua integridade física.

Além de um grupo em Liquiçá (33 homens
armados com metralhadoras AK-33) que de-
nunciou na semana passada ter trabalhado de-
baixo das ordens directas do ex-ministro do
Interior (tendo elaborado, entretanto, um rela-
tório com detalhes sobre todos os seus contac-

tos e actividades), o EXPRESSO apurou que
ainda sobram pelo menos dois grupos seme-
lhantes em Maliana e em Kotalama, perto de
Ermera. Um deles tem 20 homens e é liderado
por um ex-guerrilheiro chamado António Li-
malima, enquanto o outro é composto por
uma equipa de 16 homens coordenada pelo co-
mandante Joaquim Roque. Ambos estão arma-
dos com metralhadoras AK-33 e usam fardas
da Unidade de Reserva da Polícia, criada em
2004 pelo Governo para combater milícias nas
zonas rurais. Os tiroteios que ainda se ouvem à
noite nessas e noutras áreas do país fazem acre-
ditar que continuam activos. Estes paramilita-
res, incluindo o grupo de Liquiçá, fazem parte
de uma alegada estrutura de segurança secreta
da Fretilin, o partido do Governo que ainda há
duas semanas elegeu Lobato para a vice-presi-
dência, já depois da sua demissão do cargo de
ministro do Interior e de haver suspeitas sobre
o seu comportamento menos claro à frente
das polícias.

O relatório do grupo de Liquiçá, assinado
pelo comandante Railos e remetido esta sema-
na a Xanana Gusmão, inclui os nomes de to-
dos os elementos da Fretilin com quem foram
feitos encontros e transacções de armas e equi-
pamentos, além de discriminar os nomes dos
mortos e feridos em combate, apresentando
também um conjunto de números de série das
armas que ainda estão na sua posse, para que

sejam comparados com os registos da Polícia
Nacional de Timor-Leste (PNTL).

Railos alega que a entrega das armas ao seu
grupo foi feita pelo comandante da polícia de
fronteira, António da Cruz, sendo que o pri-
meiro lote de 10 metralhadoras AK-33 e 6000
balas lhe chegou às mãos no dia 10 de Maio,
pelas 22 horas, num encontro realizado no ce-
mitério de Rate Pahlawan, perto da praia de
Liquiçá.

António da Cruz esteve incontactável du-
rante esta semana, mas cruzando as versões de
todas as partes (ver texto «Sobre as fontes»)
acerca dos confrontos de 22 a 25 de Maio, a
informação contida nas cinco páginas do rela-
tório do comandante Railos é consistente. Du-
rante vários dias, houve um ataque coordena-
do a várias posições militares das Forças de De-
fesa de Timor-Leste (FDTL) em que participa-
ram grupos rebeldes vindos das montanhas pa-
ra Díli, liderados pelo major Alfredo Reinado
e acompanhados por agentes da Unidade de
Intervenção Rápida e da Unidade de Reserva
da Polícia. O tenente Gastão Salsinha, líder
dos desertores do exército (conhecidos por pe-
ticionários), foi um dos participantes no ata-
que ao quartel-general das FDTL em Tasitolu
nos dias 23 e 24 e admitiu ao EXPRESSO que
o comandante Railos e os seus homens tam-
bém estavam presentes no local, embora não
tenha sido capaz de responder à pergunta so-

bre o que estariam a fazer ali peticionários ar-
mados, quando era suposto estarem desarma-
dos e acantonados em Ermera, a 40 quilóme-
tros da capital, tal como tinha afirmado antes
em várias entrevistas.

Demasiadas coincidências. Foram
precisamente os homens da polícia de frontei-
ra comandada por António da Cruz que estive-
ram a fazer o controlo de entradas e saídas em
Tassitolu no dia 28 de Abril, junto ao quar-
tel-general das FDTL e ao local (Raikotu) on-
de houve o confronto armado entre o exérci-
to e os peticionários e seus apoiantes. A verda-
de é que os manifestantes não tinham armas
de fogo quando saíram da frente do palácio do
Governo, depois de terem incendiado dois
carros com gasolina e atirado pedras ao edifí-
cio, mas ao fim de algumas horas, quando se
envolveram no combate com os militares da
FDTL em Tassitolu, já estavam na posse de
metralhadoras, sendo que durante todo o tra-
jecto foram acompanhados apenas pela polí-
cia. Segundo Lino Saldanha, comandante-ad-
junto da PNTL para a área da administração,
há um mês que um contingente de 80 polícias
da fronteira se encontrava em Díli, vindo de
Maliana.

Por outro lado, está por justificar o facto
de se encontrarem mais de 500 polícias na ci-
dade no dia 28 de Abril, mas terem sido desta-
cados apenas 85 para a manifestação em fren-
te ao palácio do Governo, não havendo qual-
quer reforço da segurança mesmo depois de
os peticionários terem invadido o parque do
edifício e incendiado dois carros. Esse pedido
de auxílio foi feito diversas vezes por Mari Al-
katiri ao ministro do Interior mas não teve
qualquer efeito, obrigando o primeiro-minis-
tro a requerer a intervenção das FDTL.

Ismael Babo, que esteve a coordenar as
operações nesse dia, confessou ao EXPRES-
SO que recebeu ordens directas de Rogério
Lobato não para reforçar a guarda ao palácio,
mas antes para evacuar todos os membros do
Governo e do parlamento para o quartel-gene-
ral da polícia. Mais tarde, depois da viagem
das centenas de manifestantes para Tasitolu
ter sido acompanhada por apenas 12 polícias,
o então ministro do Interior deu uma outra
ordem: a retirada total dos agentes do local,
mesmo constatando que os manifestantes pre-
cisariam de ser desarmados, deixando apenas
um posto de controlo na rotunda do aeropor-
to, para ninguém passar na estrada além do
exército.

Desde o dia 28 de Abril que em muitos bair-
ros da cidade se espalharam os rumores sobre
um massacre cometido pelos militares, dizen-
do-se que tinham sido mortos mais de 60 ci-
vis inocentes (apenas cinco estão confirma-
dos pelo director do hospital de Díli) a mando
de Mari Alkatiri. Foi isso que deu origem aos
incêndios e às batalhas campais entre vizi-
nhos, enchendo as imagens das televisões in-
ternacionais.

A armadilha. As hierarquias das FDTL,
contudo, acreditam terem sido empurradas pa-
ra uma armadilha com o objectivo de diaboli-
zar as forças armadas, alimentando o ódio no

seio do povo ao núcleo duro de antigos guerri-
lheiros da resistência. Com isso o pilar do re-
cém-criado e ainda frágil estado democrático
de Timor-Leste cairia por terra, dando lugar a
um reequilíbrio interno de poderes.

É unânime a opinião em Díli de que a situa-
ção política em Timor-Leste é, neste momen-
to, muito complexa e de que existe uma teia
intricada de cumplicidades e silêncios que po-
derá pôr em risco a investigação internacional,
apesar de ela ter sido publicamente reclamada
por todas as partes: presidente, primeiro-mi-
nistro, oposição, rebeldes, polícias e militares.

Parece haver uma notória vontade nos dis-
cursos e nas atitudes do primeiro-ministro,
Mari Alkatiri, e do próprio Xanana Gusmão
de fazer com que o princípio de reconciliação
nacional passe por cima do princípio da justiça
e da responsabilização criminal. Daí a tolerân-
cia do Presidente em relação ao major Reina-
do e aos outros rebeldes e a compensação dada
por Alkatiri a Rogério Lobato, ao permitir a
sua ascensão a vice-presidente da Fretilin.

O apelido Lobato tem um peso enorme no
país, sendo um dos clãs históricos da luta pela
independência desde 1975. O irmão de Rogé-
rio, Nicolau Lobato, foi o primeiro líder máxi-
mo das Falintil nas montanhas. A sua morte,
ao fim de 12 horas de combate com os indoné-
sios no último dia de 1978, fez dele o maior
mártir de Timor. Embora exilado, Rogério su-
cedeu-lhe no lugar, mas acabaria por cair em
desgraça quando nos anos 80 foi apanhado em
Angola a fazer tráfico de diamantes, o que lhe
valeu dois anos de prisão, sendo acusado por
alguns colegas da própria Fretilin de o ter feito
em benefício próprio.

Quando regressou a Timor ao fim de 25
anos no estrangeiro, um grupo de centenas de

ex-combatentes liderados pelo guerrilheiro L7
viu nele o político capaz de representar o seu
descontentamento por não terem sido integra-
dos nas forças armadas do país recém-criado.
Nos corredores do palácio do Governo assegu-
ram que foi esse o apoio decisivo no convite
que Mari Alkatiri lhe fez para ocupar o cargo
de ministro da Administração Interna (mais
tarde, ministro do Interior, já sem a área da
administração estatal). L7 chegou a ser nomea-
do assessor de Lobato para a segurança, mas os
dois acabariam por se desentender em 2003.

Ambicioso e temperamental. Rogé-
rio Lobato é descrito em Díli como um ho-
mem ambicioso e temperamental que gosta de
controlar os seus homens e de impor respeito
com uma autoridade musculada. Um episódio
ocorrido no início deste ano perante jornalis-
tas da televisão local e perante o próprio procu-
rador-geral da República demonstra como é ca-
paz de actuar. Ao acompanhar a detenção de
um grupo de jovens arruaceiros, mandou-os en-
costar à parede e pediu para desligarem por
momentos a câmara de televisão, aproveitan-
do o intervalo para dizer aos detidos: «Ou me
contam a verdade ou parto-vos as pernas».
Uma personalidade forte que, juntamente
com o seu apelido sonante, parecem fazer de
Alkatiri apenas um seu refém.

AS HIERARQUIAS DAS FDTL
ACREDITAM TEREM SIDO
EMPURRADAS PARA UMA

ARMADILHA COM
O OBJECTIVO DE DIABOLIZAR

AS FORÇAS ARMADAS,
ALIMENTANDO O ÓDIO DO
POVO AO NÚCLEO DURO

DOS ANTIGOS GUERRILHEIROS

AS INFORMAÇÕES contidas neste artigo
resultam de dados cruzados pelo EXPRESSO,
obtidos a partir de um relatório escrito e muito
detalhado das actividades desenvolvidas
por uma alegada equipa de segurança secreta
da Fretilin e de uma série de entrevistas,
«on» e «off-record», com Lino Saldanha,
comandante-adjunto da PNTL (Polícia Nacional
de Timor-Leste) para a área administrativa;
Ismael Babo, comandante-adjunto da PNTL
para a área operacional; Mari Alkatiri,
primeiro-ministro de Timor-Leste; Eusébio
Salsinha, chefe de gabinete do ex-ministro do
Interior Rogério Lobato; general Matan Ruak,
chefe do Estado-Maior-General das Forças de
Defesa de Timor-Leste (FDTL); coronel Lere
Anan, número dois das FTDL; major Alfredo
Reinado, líder militar dos vários grupos rebeldes;
major Marcos Tilman, líder de um dos grupos
rebeldes; tenente Gastão Salsinha, líder
do movimento dos peticionários; comandante
Railos, líder da autodenominada equipa
de segurança secreta da Fretilin; Ramos-Horta,
ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa;
Leandro Isaac, deputado independente; João
Mendes Gonçalves, vice-presidente do PSD,
o maior partido da oposição; conselheiros
militares, magistrados e elementos da missão
das Nações Unidas.

O chefe de gabinete do Presidente da
República, Xanana Gusmão, nunca atendeu os
pedidos do EXPRESSO para uma entrevista. O
EXPRESSO foi a casa do comandante-geral da
PNTL, Paulo Martins, 60 quilómetros a sul de
Díli, mas este mostrou-se indisponível para falar.

M.P.

ROGÉRIO Lobato terá dado ordens para reduzir ao mínimo a vigilância policial sobre as manifestações em Díli

O golpede Rogério Lobato

Personalidades
ouvidas
pelo EXPRESSO
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Annan assume a necessidade de um contingente policial internacional para Timor-Leste e prevê que GNR terá de continuar no território

Rogério Lobato, ex-ministro do Interior de Timor, em entrevista exclusiva ao EXPRESSO

O EX-MINISTRO do Interior resolveu abrir
a porta da sua casa ao EXPRESSO, ontem à
noite, para acusar o comandante-geral da polí-
cia, o presidente Xanana Gusmão e padres da
Igreja Católica de estarem por detrás da tentati-
va de golpe de Estado no país. Pelo meio, admi-
te ter criado o grupo paramilitar do comandan-
te Railos, pondo em xeque o próprio primei-
ro-ministro Mari Alkatiri. E ainda deixa um re-
cado: quando a Fretilin se levantar, será o povo
todo a levantar-se.

Existem várias versões sobre o que aconteceu
em Timor. Qual é a sua?
Na minha carta (de demissão) eu refiro clara-
mente um comando bicéfalo.

O que quer dizer com bicéfalo?
Que a intervenção do Presidente sobre os peti-
cionários afectou as relações com os militares.

Xanana Gusmão deveria ter tido outra atitude
com os militares?
Deveria ter sido mais ponderado e não vir a
público atacar e deitar abaixo. Isso caiu mal nas
pessoas que andaram com ele no mato durante
muitos anos. Mas este problema surgiu muito
antes. A PNTL (Polícia Nacional de Ti-
mor-Leste) está sob a tutela exclusiva do Gover-
no. A partir de uma dada altura, apercebi-me
de que muitas vezes o senhor comandante da
polícia ia reunir-se na Presidência da República
sem o meu conhecimento. Sem, inclusivamen-
te, o conhecimento do primeiro-ministro. Na-
turalmente que isso me preocupou (...). E de-
pois há uma manifestação que deixa de o ser
para passar a ser um acto de violência organiza-
da. Isso o que é? É crime!

O senhor não estava a acompanhar as
operações da Polícia para fazer frente a essa
manifestação de 28 de Abril?
Estava. Só que as ordens que eu tinha dado era
para que a Unidade de Intervenção Rápida
(UIR) se concentrasse toda no palácio do Go-
verno.

Deu essas ordens a quem?
Dei-as ao comandante-geral.

E ele disse-lhe o quê?
Disse-me que sim, mas depois pura e simples-
mente não as cumpriu.

Que tipo de relação tem o comandante-geral
da polícia com Xanana Gusmão? Como é que
essa relação poderá ter prejudicado a
actuação da Polícia?
Essa relação acabou por tornar ineficaz a actua-
ção da Polícia.

Parece-lhe que o comandante-geral da Polícia
foi influenciado pelo Presidente?
Não quero fazer a acusação, mas sei que houve
contactos de que não tivemos conhecimento.

E já questionou Xanana Gusmão?
Não.

Entre o dia 23 e o dia 24 houve um ataque ao
quartel-general do Exército em Tassitolu por
rebeldes e polícias em que estava presente o
comandante Railos e os seus homens. O
senhor é acusado de ter criado esse grupo
paramilitar.
Essas acusações são descabidas e falsas. Nós
constituímos um grupo de antigos combaten-
tes que conhecem todos os esconderijos por
onde entravam as milícias. Eles seriam pistei-
ros que ensinavam os homens da nossa Unida-

de de Reserva da Polícia (URP) para poderem
actuar numa situação de guerrilha...

Incluindo o comandante Railos e os seus
homens?
Esses homens foram recrutados mais tarde.
Nós vimos que era necessário criar um grupo
com experiência, só que depois descoorde-
nou-se completamente. Fez o que quis.

Quantos homens fazem parte desses grupos
paramilitares?
Penso que são 15.

O comandante Railos diz que tem 30.
É possível que tenham aumentado para 30.

E que é da segurança secreta da Fretilin.
Não.

O primeiro-ministro já admitiu que eles são
da Fretilin...
Nós recrutámo-los para serem pisteiros...

Mas são militantes da Fretilin.
Bom, eles podem ser militantes da Fretilin ou
não. São antigos combatentes.

O primeiro-ministro assumiu que recebeu o
comandante Railos e dois dos seus adjuntos
em sua casa no dia 8 de Maio.
Naturalmente, mas sempre dentro daquele qua-
dro de integrá-los nessa força que nós temos.

O comandante Railos diz que recebeu uma
ordem sua para travar os peticionários nos
dias 23 e 24 de Maio em Tibar. É verdade?
As pessoas em Díli estavam muito preocupadas
na altura. Houve os ataques em Tibar e esta-

vam milhares de pessoas lá acantonadas. Foi
por isso que eu pedi para fazerem tudo no senti-
do de impedirem que essas forças chegassem a
Díli, para não semearem a morte. Até porque
uns dias antes tinham sido assassinados familia-
res meus: a minha cunhada e cinco sobrinhas.
Foi o esforço que nós fizemos. Não resultou.

Muitos padres acusam a Fretilin, Mari Alkatiri
e o senhor de distribuírem armas.
Um desses padres tem contactos com o major
Mustafá para introduzir armas em Timor.

Quem é o major Mustafá?
Eu acho que já falei de mais. Eles que não come-
cem a falar, porque nós conhecemos-lhes os ra-
bos de palha. Nós não temos segredos. Até ago-
ra a Fretilin não se levantou. Quando pedi a
minha demissão do Governo foi porque todas
as baterias estavam apontadas para o senhor
primeiro-ministro. Parece que ele é o grande
demónio deste país e os outros são todos san-

tos. Não são santos. O santo é mesmo ele.

Prevê a possibilidade de uma guerra civil?
Guerra civil contra quem? Quando a Fretilin se
levantar, será o povo todo. Nós conhecemos os
buracos todos deste país.

O senhor já fez uma longa lista de acusações
— Presidente, polícias, Igreja....
Eu deixaria aos jornalistas a investigação.

Acha que se trata de uma aliança?
Não há dúvida nenhuma.

E inclui nesse lote o ministro Ramos-Horta?
O meu compadre Ramos-Horta... se um minis-
tro critica o próprio primeiro-ministro... Não
gostaria de responder da mesma forma.

M.P.

ONU adia seis meses envio de força de paz

«Conhecemos todos os buracos deste país»

ROGÉRIO Lobato, na sua casa em Díli, ontem à noite: «Se a Fretilin se levantar, ninguém a controla»

TONY JENKINS
CORRESPONDENTE EM NOVA
IORQUE

ESTÁ fora de questão o en-
vio de uma força de paz
das Nações Unidas para Ti-
mor-Leste antes de seis me-
ses, se é que se chega a um
acordo neste sentido, disse
ao EXPRESSO o secretá-
rio-geral da ONU, Kofi
Annan, na quinta-feira.
Quanto aos efectivos da
Austrália, Malásia, Nova
Zelândia e Portugal (convi-
dados ao abrigo de acordos
bilaterais diferentes), An-
nan disse: «Suspeito que
terão de ficar lá seis me-
ses ou mais, mesmo se en-
viarmos uma nova força
da ONU. Isto vai levar o
seu tempo».

Apesar dos esforços da
diplomacia portu-
guesa, o Conselho
de Segurança da
ONU, na sua reu-
nião de terça-feira,
não considerou ur-
gente a transforma-
ção da intervenção
militar estrangeira
em Timor em acção
multilateral. A Aus-
trália também não
foi mandatada pela
ONU para assumir
o comando das ope-
rações. A questão fi-
cou adiada para
uma próxima reu-
nião do CS. Annan
recusa-se a tomar partido
no diferendo que provo-
cou atritos entre as tropas
australianas e os efectivos
da GNR enviados para Dí-
li. «Se o Conselho de Se-
gurança decidir enviar
uma nova força de manu-
tenção da paz da ONU,
que inclua tropas e polí-
cia, e os australianos de-
cidirem juntar-se a essa
força, terão de ficar sob
o comando da ONU. Se
decidirem actuar de for-
ma independente e o
Conselho de Segurança o

permitir, verificar-se-á
uma coabitação, tal co-
mo temos no Kosovo, on-
de as operações da ONU
existem lado-a-lado com
as forças da NATO, que
reportam e são financia-
das por outrem».

A maior urgência, segun-
do Annan, é para uma força
policial da ONU. O Gover-
no de Díli está a pedir «um
número substancial de po-
lícias — tão depressa
quanto possível, porque
partem do princípio que
os aspectos militares se-
rão assumidos», pelos con-
tingentes estrangeiros já
presentes.

Esta opinião é corrobora-
da por Camberra. O minis-
tro dos Negócios Estrangei-
ros australiano, Alexander
Downer, diz: «Torna-se

claro que será necessária
uma presença policial es-
trangeira durante bastan-
te tempo. Seria aconselhá-
vel que essa polícia inter-
nacional actue sob manda-
to da ONU».

ONU em avaliação. No
quartel-general da ONU
os responsáveis ainda es-
tão a tentar determinar o
que correu mal com uma
missão que foi apresenta-
da como uma história de
sucesso. Alguns pensam

que o pessoal da ONU no
terreno não recolheu nem
analisou a informação ne-
cessária e não manteve o
quartel-general devidamen-
te informado.

Um diplomata europeu
disse ao EXPRESSO que
Annan deve assumir uma
parte da culpa: «Apres-

sou-se em demasia a de-
clarar Timor uma histó-
ria de sucesso, ignoran-
do as lições da história
sobre o derrube de regi-
mes democráticos».

Mas Annan recusa essas
insinuações. Disse ao EX-
PRESSO que «tínhamos co-
nhecimento da existência

de tensões entre os diri-
gentes, mas julgo que ne-
nhum de nós esperava que
isto explodisse da forma
que aconteceu. São pes-
soas que lutaram, trabalha-
ram juntas, e fizeram fren-
te a uma potência colo-
nial. Conheciam-se bem
uns aos outros. Realmente

não esperávamos que che-
gassem ao ponto a que che-
garam. A verdade é que
tentámos aconselhá-los.
Mas é claro que não se po-
dem impor conselhos —
só se pode dar um bom
conselho e deixar que o go-
verno e outros decidam o
que fazer com isso».

Annan está mais incli-
nado para lançar as culpas
sobre a «comunidade in-
ternacional» — uma indi-
recta ao Conselho de Se-
gurança ou, mais especifi-
camente, a Washington
— por ter querido pôr ter-
mo à missão da ONU de
forma apressada.

Para ele, Timor é um
exemplo clássico do tipo
de situação que pode bene-
ficiar das atenções da
mais nova instituição da
ONU, que foi criada no
ano passado em resposta a
uma iniciativa de Lisboa:
a Comissão de Constru-
ção da Paz.

Kofi Annan
ao EXPRESSO:
«Tínhamos
conhecimento
de tensões entre
dirigentes, mas
não se esperava
que explodissem»

‘‘Xanana devia ter
sido mais ponderado
e não ter vindo a público
criticar e deitar abaixo.
Isso caiu mal nas
pessoas que andaram
com ele no mato
muitos anos’’M
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micael Pereira Fotografia: Tiago Miranda, Expresso
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que se consegue e uma especial predileção por provas
documentais. «Se tiver um testemunho, mesmo que seja
assumido, a dizer uma coisa e o visado a dizer que não,
não publico. A menos que tenha um documento que com-
prove que sim. É preciso que haja prova documental, até
por causa das chatices em tribunal», afirma Cerejo, antes
de deixar um alerta: «Mas não basta ter um documento,
também é preciso verificar se o documento é autêntico».
No artigo Morais fez 20 por cento das adjudicações a um
amigo de José Sócrates, o rigor de JAC chega ao ponto de
ter consultado todos os contratos atribuídos pelo GEPI,
entre 1996 e 1999, para calcular quantos foram alocados à
empresa alegadamente beneficiada, a Conegil, que conse-
guiu 17 contratos (a segunda com mais adjudicações ficou
com seis e a terceira com três). Cerejo considera-se «privi-
legiado» pelo tempo que pode dedicar à investigação e
reconhece que, na maior parte das redações, «há uma
agenda externa que se sobrepõe, é preciso fazer as notícias
do dia», enquanto a investigação exige tempo e um apoio
mínimo – «quanto mais não seja, não chatear», diz, sorri-
dente. 

O
debate dentro da própria redação é
um importante contributo para o
fact-checking, uma vez que não faz
parte da tradição portuguesa ter
departamentos dedicados a esta
tarefa. Ao contrário, por exemplo, de
Miguel Carvalho, da revista Visão,

com um estilo narrativo muito mais próximo do storyte-

lling, Cerejo procura escrever da forma mais objetiva pos-
sível, extirpando adjetivos e expressões ambíguas dos tex-
tos – «A escrita tem de ser rigorosa para evitar segundas
leituras, não quer dizer que o texto tenha de ser um “rela-
tório”, mas é preciso agarrar o leitor pela notícia» – o que
estará não só relacionado com o seu estilo pessoal de escri-
ta, mas também com o discurso mais imediato dos jornais
diários, ao contrário das newsmagazines. 

Tal como referido anteriormente por José António
Cerejo, Miguel Carvalho revela que muitas das suas histó-
rias surgem da sensação de que algo não faz sentido. No
entanto, o repórter procura manter sempre algum nível
de desconfiança perante o seu próprio trabalho: «É impor-
tante levantar questões e fazer luz, o que requer muita
ponderação, tudo o que hoje o jornalismo não permite.
Para que se possam fazer juízos com peso e medida sobre
as coisas não devemos perder de vista estarmos o mais
próximo possível da verdade, mas sempre com ceticismo
perante o nosso trabalho». Uma das suas lições mais valio-
sas é, na verdade, muito simples: «Se eu não tiver a certe-
za, não escrevo».

De acordo com Micael Pereira, lidar com o seu próprio
trabalho também representa um desafio. Uma das suas
principais preocupações, intimamente relacionada com o
seu estilo narrativo, é ser capaz de «identificar claramente

J.a.Cerejo acredita que, «ao contrário do
que dizem», a maior parte dos 
órgãos de comunicação social não têm
interesse na prática do jornalismo de
investigação: «Pode incomodar um amigo,
um clube, um partido… Sai caro, dá
chatices para a imagem do jornal, tem um
potencial de litígio elevado, motiva queixas
e traz consequências financeiras».

«Se tiver um testemunho, mesmo que seja
assumido, a dizer uma coisa e o visado a
dizer que não, não publico. a menos que
tenha um documento que comprove que
sim. É preciso que haja prova documental,
até por causa das chatices em tribunal»
J.A. Cerejo

«É importante levantar questões e fazer
luz, o que requer muita 
ponderação, tudo o que hoje o jornalismo
não permite. Para que se possam fazer
juízos com peso e medida sobre as coisas
não devemos perder de vista estarmos o
mais próximo possível da verdade, mas
sempre com ceticismo perante o nosso
trabalho» M.Carvalho

«muitos colegas ingénuos pensam que se
reproduzirem opiniões de outras pessoas o
trabalho está feito, mas a investigação
distingue-se pela exigência de fazer a
ponderação dos factos. Uma parte do
trabalho é pensar nos factos e na sua
narrativa. Tem de se arriscar um bocado,
depende da capacidade de entendimento
do jornalista, o que requer uma boa dose
de humildade» M.Pereira

«Tirar conclusões sem humildade dá azo a
erros crassos. Os jornalistas cometem
erros porque o jornalismo não é uma
ciência objetiva, os factos não existem por
si só. a perspetiva de ter de chegar a
conclusões é perigosa. Claro que pode ser
interessante, mas não deve ser um
problema ou condição» M.Pereira
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a notícia»: «Toda a minha energia está focada em explicar
o facto noticioso de forma clara. Imagino que estou a
escrever para alguém que está fechado numa sala e não
sabe nada do que se passa. O segredo é contar de forma
simples o que é complexo. 

Quando se escreve muito sobre o mesmo tema cai-se
na armadilha de pensar que já toda a gente sabe do que
estamos a falar…É por isso que escrevo para a pessoa
fechada na sala». O ponto de partida para as suas investi-
gações, tal como aconteceu em Timor, é a urgência de
entender, Micael diz querer «compreender como leitor». 

Humildade é outra das palavras-chave do seu método.
«Procuro que seja explícito como obtive a informação»,
explica, «muitos colegas ingénuos pensam que se repro-
duzirem opiniões de outras pessoas o trabalho está feito,
mas a investigação distingue-se pela exigência de fazer a
ponderação dos factos. Uma parte do trabalho é pensar
nos factos e na sua narrativa. Tem de se arriscar um boca-
do, depende da capacidade de entendimento do jornalis-
ta, o que requer uma boa dose de humildade». Micael
Pereira destaca a importância de perceber que não se tem
informação suficientemente boa para publicar; no seu
entender, «é fundamental ter resiliência e saber lidar com
a frustração» para o reconhecer. No artigo O Golpe de
Rogério Lobato, o repórter destaca como principal desafio
da investigação as contradições que foi obrigado a clarifi-
car: «Em Timor a verdade é uma entidade com fronteiras
ténues e movíveis. Apercebi-me que o facto de a própria
língua ser maleável, de tradição oral, influencia a forma
como a verdade se estabelece. O desafio foi perceber que
as definições de verdade das fontes não funcionam da
mesma forma como aqui». 

aTÉ ONDe VaI a INVeSTIGaÇÃO 

Quando questionado sobre se o objetivo das suas investi-
gações está mais próximo de tornar público algo que está
mal, a palavra «denunciar» não lhe agrada, ou de forçar
uma solução, José António Cerejo revela alguma descren-
ça no poder do jornalismo: «Não tenho muito a ideia de
que o que fazemos resolva problemas. No final, sinto que
fiz o que me competia, mas com a convicção de que não
serve de muito. Às vezes resulta em alguma coisa e fico
muito satisfeito». 

Miguel Carvalho confessa que o seu principal foco é «o

esclarecimento do leitor». Também ao repórter da Visão

não agrada particularmente a palavra «denúncia», no
entanto, admite: «Há sempre uma componente de denún-
cia, mas tê-la como objetivo não. Há denúncia no sentido
em que fazer jornalismo é tentar evitar as sombras». 

m
as bastará à investigação jornalís-
tica levantar questões ou é neces-
sário chegar a conclusões? Cerejo
estabelece uma distinção clara
entre a prova necessária para a
justiça ou para um artigo jornalís-
tico responsável: «Quando o jor-

nalista escreve que é ilegal, o ideal é citar um jurista que o
diga ou mostrar a lei ou o documento que o prova. O jor-
nalista pode oferecer factos que não suscitam dúvidas sobre
ilegalidades, mas para a justiça pode não haver crime». De
acordo com o Grande Repórter do Público, «a investigação
criminal tem de chegar a conclusões, o jornalismo não». 

Micael Pereira faz eco da mesma posição: «Tirar conclu-
sões sem humildade dá azo a erros crassos. Os jornalistas
cometem erros porque o jornalismo não é uma ciência
objetiva, os factos não existem por si só. A perspetiva de
ter de chegar a conclusões é perigosa. Claro que pode ser
interessante, mas não deve ser um problema ou condi-
ção». E, tal como JAC, o jornalista do Expresso distingue o
interesse jornalístico do judicial: «O interesse jornalístico
prende-se com critérios como o interesse público ou factos
que prejudicam os interesses da maioria, que podem ser
ou não do foro criminal. As questões judiciais estão longe
de esgotarem o interesse jornalístico». Mais uma vez, a
expressão «interesse público» revela-se as mais adequada
na hora de distinguir o jornalismo de investigação, tal
como começou por clarificar José António Cerejo. E é esta
lealdade para com os cidadãos que é posta em causa sem-
pre que uma boa história fica por investigar. 

*Vânia Maia é jornalista freelancer e mestranda em Cultura

Contemporânea e Novas Tecnologias na Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa.

Este artigo resulta da adaptação de um trabalho para o seminá-

rio The Elements of Journalism lecionado na FCSH pelo profes-

sor Walter Dean, ex-diretor pedagógico do Committee of

Concerned Journalists.
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«O interesse jornalístico prende-se com
critérios como o interesse público ou
factos que prejudicam os interesses da
maioria, que podem ser ou não do foro
criminal. as questões judiciais estão longe
de esgotarem o interesse jornalístico»
M.Pereira
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O
Caso Spotlight é uma viagem aos basti-

dores da investigação que revelou o

maior escândalo de abusos sexuais na

Igreja Católica. Em 2001, a Spotlight,

equipa de investigação do The Boston

Globe, desafiou o imenso poder da

Igreja na cidade e focou-se não só em

denunciar casos particulares de abusos (seriam identifica-

dos quase 250 clérigos, abusadores ao longo de décadas)

mas também a conivência da Igreja, uma instituição mais

preocupada em esconder e silenciar do que em proteger as

vítimas. Seria a chegada de um novo diretor, Martin Baron

(atualmente diretor do Washington Post), a desencadear a

investigação. Logo no seu primeiro dia na redação, o “foras-

teiro judeu” desafiou a Spotlight a investir na história, sem

temer hostilizar os assinantes católicos do jornal (cerca de

53%), numa altura em que as vendas do jornal já estavam

em queda e o fantasma dos cortes pairava sobre a redação.

O enredo da fita, vencedora dos Oscares de Melhor

Argumento Original  e Melhor Filme, centra-se nos cinco

meses de investigação que antecederam a publicação do

primeiro artigo sobre o caso, a 6 de janeiro de 2002. Os

quatro jornalistas que faziam parte da Spotlight na época

(Walter Robinson, Michael Rezendes, Sacha Pfeiffer e

Matt Carroll) atestam o rigor com o qual o realizador Tom

McCarthy e o seu coargumentista Josh Singer procuraram

contar a história. A equipa de produção do filme fez uma

verdadeira investigação à investigação, tendo mesmo

feito uma nova descoberta: a secção Local do Globe já

havia recebido denúncias de abusos sexuais na Igreja

quase uma década antes da publicação da investigação,

mas deixou-as na gaveta – o que os jornalistas atribuíram

à pressão da informação diária. Apesar de ser uma desco-

berta do presente, foi incluída na narrativa do filme para

mostrar que todos podiam ter feito mais e mais cedo.

Afinal, este é um filme sobre jornalismo de investigação e

não sobre heróis que fazem jornalismo de investigação. A

haver heróis, eles são os sobreviventes dos abusos, que

aceitaram denunciá-los. Os jornalistas entrevistaram

perto de 40 vítimas antes da publicação da primeira notí-

cia sobre o caso, mas só no mês seguinte receberiam cerca

Tema Jornal ismo de invest igação
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de 300 denúncias e, no ano e meio que se seguiu, o jornal

publicou cerca de 600 artigos sobre o assunto. O método

da equipa exigia, pelo menos, o testemunho de duas víti-

mas e outra qualquer prova corroborativa antes de

denunciar um padre. A investigação seria premiada com

o prémio Pulitzer, na categoria de Serviço Público, por ter

contribuído para melhorar a vida da comunidade. 

A diminuição do poder esmagador da Igreja na cidade

foi uma das consequências da investigação, afirma o luso-

descendente Michael Rezendes, o único jornalista que se

mantém na Spotlight: «Antes de publicarmos a nossa histó-

ria existia uma obediência inquestionável à Igreja. Na maior

parte das vezes, o que a Igreja queria, conseguia. Devido ao

nosso trabalho, as pessoas estão mais disponíveis para ques-

tionar o que a Igreja quer ou diz», disse em entrevista à

Visão. O escândalo acabaria por ter repercussão mundial,

mas Rezendes lamenta que a Igreja «ainda não tenha toma-

do atitudes mais concretas» para prevenir os abusos.

O Caso Spotlight é simultaneamente sobre um tipo de

jornalismo em perigo e sobre um género de cinema cada

vez mais raro em Hollywood. Seria fácil resvalar para o

sensacionalismo com um tema tão chocante, mas o filme

serve um único propósito: contar uma boa história, sem

artifícios. Ao mesmo tempo, alerta-nos para as mudanças

que o jornalismo tem vindo a sofrer na última década e

meia, da difícil adaptação ao universo digital à crise econó-

mica. Atualmente é cada vez mais difícil encontrar órgãos

de comunicação social e diretores comprometidos com

investigações prolongadas e originais ou mesmo jornalistas

com liberdade para deixarem as secretárias. O ex-diretor do

Globe, Martin Baron – a Esquire chama-o «me lhor diretor de

todos os tempos» – apelidou O Caso Spotlight de «carta de

amor ao jornalismo de investigação». Walter Robinson, na

época editor da Spotlight (hoje editor especial do Globe)

admite que, nos dias que correm, talvez o filme seja mais

eficaz a enaltecer o jornalismo de investigação do que a

própria imprensa. As produtoras do filme também deram o

seu contributo à causa e lançaram uma bolsa de jornalismo

de investigação no valor de 90 mil euros para financiar arti-

gos que denunciem abusos de poder. Talvez as histórias

vencedoras possam dar origem a novos sucessos de bilhe-

teira. E, já agora, a um mundo melhor.    V.m.

O enredo da fita, vencedora dos Oscares de

melhor argumento Original  e melhor Filme, cen-

tra-se nos cinco meses de investigação que ante-

cederam a publicação do primeiro artigo sobre o

caso, a 6 de janeiro de 2002.

Os jornalistas entrevistaram perto de 40 vítimas

antes da publicação da primeira notícia sobre o

caso, mas só no mês seguinte receberiam cerca

de 300 denúncias e, no ano e meio que se seguiu,

o jornal publicou cerca de 600 artigos sobre o

assunto.

Cinema O jornalismo
contra o silêncio

JJ
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A representação
do Alentejo nos
media nacionais
Análise dos temas e assuntos 
presentes nas notícias

Sabemos que os media contribuem para a estruturação do espaço
público através do seu papel de mediação na sociedade e que
possuem uma função social central na construção das sociedades
democráticas atuais. Sabemos também que os media, através dos
conteúdos que difundem, constroem a realidade e que existe uma
relação direta entre a agenda dos media e a agenda pública. Neste
sentido, não será arriscado dizer que os media podem influenciar a
opinião que o público possa ter de um determinado destino ou região
e, consequentemente, essa opinião ter impactos e efeitos em outros
setores da sociedade.

Texto Patrícia Ascensão*

ANÁLISE
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A
ssim sendo, interessou-nos investigar algo
que tem sido pouco estudado no contexto
do estudo dos meios de comunicação, isto é,
como é que uma região do país, a maior em
termos territoriais, é retratada nos media

desse mesmo país. A ideia central da nossa investigação
pretende responder a uma simples e objetiva questão:
quando o Alentejo é notícia, que notícias são essas? Que
representações do Alentejo estão a ser construídas pelos
media atualmente? Que imagem ou imagens do Alentejo
são veiculadas nesses media? Que temas e assuntos são
privilegiados? Queremos conhecer e compreender que
notícias do Alentejo são veiculadas nos principais meios
de comunicação tradicionais portugueses.  

PoNto(S) dE PArtIdA

"Estamos num universo em que existe cada vez mais informação

e cada vez menos sentido." (Baudrillard, 1991: 103)
O nosso mundo mudou e continua a mudar. As trans-

formações ocorridas em virtude da globalização, nas suas
diferentes dimensões, transformaram a sociedade mundi-
al e a forma como ela se estrutura e se desenvolve.
Estamos perante uma verdadeira revolução civilizacional
e vivemos numa era de informação abundante e cres-
cente, onde facilmente temos acesso àquilo que pre-
tendemos saber e conhecer.

No entanto, e apesar das inúmeras transformações a
que assistimos diariamente, nunca a mediação ganhou
tamanha importância no que respeita ao processo comu-
nicacional indivíduo-sociedade. A abundância de infor-
mação disponível obriga a que se façam escolhas, que se
credibilizem determinadas vozes e onde o papel da medi-
ação é crucial para se conhecer e compreender o mundo
em que vivemos.

Cada vez mais, a nossa experiência simbólica é feita de
forma indireta, através de um processo de mediação a
vários níveis e envolvendo diversos intermediários, pre-
conizando aquilo que Habermas defendia na sua afir-
mação, "Eu aprendo a ver-me com os olhos de outro
sujeito. A experiência de mim deriva de um entrelaçamen-
to de perspectivas." (Habermas, 1987: 15) É este entrelaça-
mento de perspetivas que define a comunicação, enquan-
to fundamento da vida social, que resulta de um processo
interrelacional e condiciona a vida em sociedade.

A compreensão do mundo em que vivemos e da
sociedade que somos passa, inquestionavelmente, por
conhecer os meios de comunicação que temos, desde a
sua criação até aos dias de hoje, nos seus avanços e recu-
os, nas suas conquistas e falhanços, na sua criatividade e
impassividade.

Entendemos que os meios de comunicação, desde a sua
massificação, sempre exerceram um papel fundamental no
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que respeita à difusão da informação e no processo comu-
nicacional na sociedade. O desenvolvimento continuado e
a generalização progressiva dos media  trouxeram uma
profunda transformação na ordem espacial e temporal da
vida social, transformaram os nossos modos de vida, con-
stituindo-se como peças-chave no que respeita à disputa
simbólica de exercício de poder no espaço público.

É por isso que consideramos que o espaço público atual
não pode ser dissociado do papel desempenhado pelos
media na sociedade, na medida em que ocupam uma
posição de mediação na relação que os indivíduos esta -
belecem, simultaneamente, com o mundo, com o outro e
consigo mesmos. São mediadores por excelência no
espaço público e contribuem, com a sua ação, para a for-
mação da opinião pública.

Os media alargam e estruturam o nosso conhecimento
do mundo. Eles definem aquilo que deve ser merecedor
de visibilidade, de relevância social e, consequentemente,
tema de discussão pública. Os media afirmaram-se no
quotidiano como os principais mediadores, definidores e
construtores sociais, transformando por completo o
espaço público.

Compreender o seu papel enquanto definidores da
sociedade e construtores da realidade social são elemen-

tos fundamentais quando pretendemos analisar as notí-
cias que emergem todos os dias e invadem o nosso quo-
tidiano através dos mais diversos meios e dispositivos de
comunicação.

AS NotícIAS como PIStAS

PArA comPrEENdEr o muNdo

É neste contexto que posicionamos o jornalismo e afir-
mamos que a sua importância para a sociedade tem como
ideia central o papel que as notícias desempenham na
estruturação da vida das pessoas.

Já no início do séc. XX, Lippmann (1922), na sua con-
hecida obra Public Opinion, defendia a ideia de que os
media, com os conteúdos que difundem, seriam a
primeira forma de contacto visual que os indivíduos pos-
suíam com que se passava no mundo. Também Park (1939)
reforçou esta ideia, defendendo que a função das notícias
é orientar o mundo e o homem na sociedade, acrescentan-
do ainda que os media podem representar a realidade
mas não constituíam um reflexo da mesma. 

É, portanto, ideia assente que, tal como referem
Molotch e Lester: "Toda a gente precisa de notícias. Na
vida quotidiana, as notícias contam-nos aquilo a que nós
não assistimos directamente e dão como observáveis e sig-

ANÁLISE Alentejo nos media nacionais 



nificativos "happenings" que seriam
remotos de outra forma." (Molotch &
Lester, 1993: 34)

O jornalismo, ao pretender dizer
como o mundo é, fornece as "pistas para
compreender o mundo" (Fontcuberta,
2010) e contribui de forma inequívoca
para a interpretaçãoda realidade.  Assim,
podemos afirmar que a importância do
jornalismo reside neste mesmo pressu-
posto, isto é, o jornalismo contribui em
larga medida para o conhecimento
público da realidade, para a interpre-
tação e atribuição de significados aos
acontecimentos.

A AgENdA doS mEdIA:

dA rELEvâNcIA mEdIÁtIcA

Ao coNhEcImENto PúbLIco

A nossa investigação assentou no para-
digma construtivista que entende as
notícias como construção social da rea -
lidade, isto é, as notícias não refletem a
realidade, são uma construção social
dessa realidade, pois emanam da reali-
dade social e reconstroem-na quando
selecionam os acontecimentos e os tor-
nam noticiáveis. Este processo, que
resulta da intersecção e interrelação de
diversos factores e atores que nele
intervêm, é bastante complexo mas

fundamental para compreender as notícias que temos
atualmente.

Ora, se entendermos as notícias como uma construção
da realidade, podemos afirmar que, neste processo cons -
trutivo, há sempre um trabalho de seleção daquilo que é
mais importante e interessante para o público. Ao dar
uma notícia, o jornalista afirma que esta é relevante e
define aquilo que deve ser do conhecimento público.

Surgida na década de 70, a partir dos estudos elaborados
por McCombs e Shaw,  a teoria do agendamento ou agen-
da setting marca uma rutura no paradigma do estudos dos
efeitos dos media na sociedade, que defende que os media,
ao selecionarem os temas e assuntos mais relevantes, teri-
am a capacidade de influenciar a agenda pública e, conse-
quentemente, a opinião pública (McCombs & Shaw, 1972).

Por agenda mediática entende-se o "conjunto de temas
que comunicam, de acordo com uma hierarquia de
importância, em um determinado momento no tempo". Já a
agenda pública é "o grau ou a hierarquia de importância
que o público concede a determinados temas ou aspectos
noticiosos relativos a esses temas." (Dearing e Rogers, 1996:
3) Isto vem reforçar a ideia que atribui aos media o papel
central na determinação dos assuntos públicos que importa
conhecer e discutir.
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os media alargam e estruturam o nosso
conhecimento do mundo. definem aquilo
que deve ser merecedor de visibilidade, de
relevância social e, consequentemente,
tema de discussão pública.

tão importante é o que se diz como o que
se silencia, na medida em que é
fundamental compreender o porquê desses
silêncios, isto é, que razões e condições
determinaram a exposição de uma
determinada informação e o silenciamento
de uma outra.
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A evolução da teoria, trouxe uma outra pers -
petiva que assenta da ideia de que "o agenda-set-
ting é consideravelmente mais do que a clássica
asserção de que as notícias nos dizem sobre o que
pensar. Elas também nos dizem como pensar
sobre isso." (McCombs & Shaw, 1993: 62). A notí-
cia, através dos seus elementos e enquadramen-
tos, tem um importante papel na forma como o
público perceciona e objetiva a realidade social, a
que McCombs designa de atributos e que fun-
cionam como filtros para os conteúdos difundi-
dos pelos media, levando o público a dar atenção
a determinadas características e a negligenciar
outras.

oS SILêNcIoS NoS mEdIA

E A ImPortâNcIA do "Não-dIto"

Afirmamos, portanto, que as notícias dão visibili-
dade a um acontecimento ou assunto e que os
media, através do agendamento, contribuem
para a colocação no espaço público daquilo que é
merecedor de destaque. Perante isto, coloca-se
uma outra questão que diz respeito ao "não-dito",
quer dizer, aquilo que não é merecedor de
atenção por parte dos media e, por inerência, não
será do conhecimento do público. Consequência
do processo de construção da realidade,  este
"não-dito" é tudo aquilo que é silenciado, cons -
ciente ou inconscientemente, pelos media e que
não terá voz no espaço público.

Sabemos que tão importante é o que se diz
como o que se silencia, na medida em que é fundamental
compreender o porquê desses silêncios, isto é, que razões
e condições determinaram a exposição de uma determi-
nada informação e o silenciamento de uma outra.

Para compreender esta questão, recordemos a posição
defendida pela socióloga alemã Elisabeth Noelle-Neumann
na teoria da espiral do silêncio, cuja ideia central assenta no
pressuposto de que o medo de isolamento e de reprovação
social faz com os indivíduos sofram uma pressão crescente
para conciliar as suas opiniões de acordo com aquilo que
supõem que seja a opinião da maioria, levando a um con-
formismo e silenciamento das suas verdadeiras opiniões.

Segundo a autora, os meios de comunicação tendem a
atribuir mais espaço às opiniões dominantes, reforçando-
as e gerando consenso em redor das mesmas. Esta "violên-
cia simbólica" a que se referia Bourdieu traduz a existên-
cia de um "poder simbólico", naturalmente invisível, que
os  meios de comunicação detêm e que contribui para a
integração da "classe dominante" e para a manutenção da
ordem estabelecida por meio de distinções e legitimação
dessas distinções.

Os meios de comunicação são um dos principais canais
de produção e difusão de valores numa sociedade e a visi -
bilidade ou invisibilidade que atribuem aos diferentes

ANÁLISE Alentejo nos media nacionais 

Apenas existe uma sub-categoria temática
que é comum a todos os órgãos estudados
e que corresponde às peças relacionadas
com o tema Saúde.

os temas das notícias relativas ao Alentejo
diferem e refletem, eventualmente, aquilo
que são as políticas editoriais e o
posicionamento de cada órgão de
comunicação.
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aspetos da realidade social condicionam a perceção e co -
nhecimento que os indivíduos têm dessa realidade e con-
tribuem para a formação de identidades sociais e coletivas.

cArActErIzAção do EStudo E corPuS dE ANÁLISE

Partindo da teoria sociológica da construção social da real-
idade aplicada ao trabalho jornalístico que procura
responder à eterna pergunta: porque é que as notícias são
como são?, - pretendemos contribuir para um maior co -
nhecimento dos meios de comunicação nacionais e de que
forma a região Alentejo é por eles representada.

Por um lado, a dimensão territorial da região Alentejo
no contexto nacional e as características sócio-económicas
que apresenta, nomeadamente o envelhecimento popula-
cional, a desertificação e interioridade, a debilidade
económica e de investimento, são condições que devem
estar presentes no agir jornalístico, e o jornalismo em si,
com a função social que lhe é atribuída e esperada, deve-
ria contribuir para a construção de uma sociedade mais
justa e equilibrada.

Neste sentido, considerámos interessante conhecer e
compreender aquilo que, no Alentejo e para os media
informativos nacionais, é notícia. Claro que ao analisar as
notícias relativas à realidade alentejana, não podemos
deixar de analisar aspetos como as temáticas abordadas,
onde os jornalistas vão buscar a informação e quem são os
intervenientes nessas notícias.

Assim sendo, a nossa investigação centrou-se na carac-
terização das peças informativas que se referem, direta ou
indiretamente, ao Alentejo, presentes em seis meios de
comunicação nacionais, nomeadamente os jornais diários
Público e Correio da Manhã, os telejornais das 20h00 da RTP
1 e da TVI e os noticiários das 8h00 da Antena 1 e TSF.

Tivemos como objetivo central analisar, identificar e
compreender em que situações e momentos o Alentejo é
notícia e de que forma é representada esta região nos
meios de comunicação analisados. A escolha de seis meios
de comunicação diferentes, nomeadamente a imprensa
escrita, a rádio e a televisão, deve-se ao facto de preten-
dermos estender o nosso estudo aos diferentes media
nacionais, no sentido de poder alcançar uma perspetiva
mais abrangente, bem como fazer uma análise comparati-
va entre os diferentes meios.

Sendo uma opção fazer um estudo continuado no
tempo, o nosso período de análise  incidiu em todas as
edições dos meios e momentos já referidos no período
temporal entre 1 de janeiro e 31 de maio de 2015.

Neste sentido, o nosso corpus de uma representação
do universo total de ocorrências durante o período estu-
dado, analisámos 151 edições diárias de cada um dos 6
meios de comunicação selecionados, o que perfaz um
total de 906 edições, entre os dias 1 de janeiro e 31 de maio
de 2015. Durante este período, registámos um total de 682
peças noticiosas que, de forma direta e indireta, se refe -
rem ao Alentejo do ponto de vista informativo.

No presente artigo, iremos debruçarmo-nos apenas na
análise das temáticas e sub-temáticas presentes nas notí-
cias identificadas. Esta análise dos temas das notícias ref-
erentes ao Alentejo permite-nos compreender quais são as
prioridades dos diferentes órgãos de comunicação
nacionais relativamente aos acontecimentos que ocorrem
na região. É esta análise que nos pode elucidar sobre a
forma como a agenda dos media relativamente ao
Alentejo é construída e que imagem da região está a ser
veiculada por eles.

AS NotícIAS do ALENtEjo

E o PrEdomíNIo doS tEmAS dE SocIEdAdE

Sabendo que os jornalistas não podem nem conseguem
noticiar todos os acontecimentos que ocorrem, importa
perceber quais os temas que apresentam uma relevância
informativa mais significativa no que respeita à realidade
alentejana. Daí que a nossa análise se tenha centrado na
identificação dos temas que são notícia nos órgãos de
comunicação estudados.

Numa primeira análise procurámos identificar grandes
áreas temáticas e cuja categorização se organizou da
seguinte forma: Política, Economia, Sociedade, Cultura,
Desporto e Outros. Aquilo que pretendemos com esta
análise mais genérica foi perceber como se organizam os
temas das notícias relativas ao Alentejo em termos gerais
e só, numa segunda fase, avançar para uma especificação
desses temas.

Neste sentido, aquilo que verificámos foi que a catego-
ria Sociedade é a que se encontra melhor representada
quer em termos globais quer por meios analisados. De
facto, de entre a totalidade das notícias identificadas,
71,1% pertencem à categoria Sociedade, seguida das cate-
gorias Economia (12,6%) e Cultura (8,9%), embora estas
apresentem um claro distanciamento relativamente à
primeira. 

QuAdro 1

tEmAS dAS PEçAS

Por oposto, o Desporto é a categoria cuja representa-
tividade é menor (1,2%), juntamente com a categoria
Outros (2,8%), que reúne temas que, pela sua baixa ocor-
rência, não se inserem em nenhuma categoria especifica.
Quanto ao tema Desporto, podemos justificar estes resul-
tados pela inexistência de qualquer clube desportivo alen-
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tejano na 1ª liga de futebol, dada a relevância que os
meios de comunicação atribuem a esta modalidade. Na
verdade, as notícias de Desporto identificadas resumem-
se ao evento de ciclismo "Volta ao Alentejo".

Também as notícias de natureza política surgem como
uma das categorias com menor percentagem (3,4%), o que
nos poderá indiciar que as questões político-partidárias alen-
tejanas não são uma prioridade para os meios analisados.

Quando analisamos os temas abordados de forma indi-
vidualizada, verificamos que as notícias de Sociedade são
a maioria em todos os órgãos estudados. É no Correio da

Manhã e na TSF que esse facto é mais evidente, com 77,9%
e 88,9% respetivamente. Também a TVI e a Antena 1 apre-
sentam uma percentagem elevada de notícias nesta cate-
goria. Ainda que essa prevalência de notícias sobre
Sociedade aconteça também nos restantes órgãos, o seu
posicionamento relativamente às restantes categorias é
mais equilibrado, como é o caso do Público (48,4%) e da
RTP1 (48,6%).

Se nesta categoria todos os órgãos analisados con-
vergem, nas restantes existe um maior grau de dispari-
dade entre meios. No jornal Público e na estação RTP1, é a
categoria Economia, seguida da Cultura, que possuem
maior percentagem logo depois da Sociedade. No Correio

da Manhã e na TSF, para além da Sociedade, as restantes
categorias possuem uma fraca expressão.

QuAdro 2

tEmAS dAS PEçAS Por mEIo

Um outro dado que podemos assinalar é que, no
Público, as áreas de Política e Desporto surgem com os
mesmos valores (4,2%). O mesmo acontece na Antena 1
com a Política, a Economia e a Cultura, com 14,3%, o que
corresponde apenas a uma peça por cada uma dessas
áreas temáticas.

AS dIvErgêNcIAS ENtrE mEIoS

E A SÁudE como Sub-tEmA trANSvErSAL

Para além de analisar os temas das peças numa perspetiva
de grandes áreas temáticas, procurámos encontrar sub-
temáticas dentro dessas, de forma a compreender melhor
que temas em concreto foram selecionados.

Assim, os dados revelaram que, no global, as sub-cate-
gorias temáticas melhor posicionadas pertencem todas

elas à categoria Sociedade e são as seguintes: Acidentes
rodoviários (12,3%), Nascimentos (5,4%), Operações poli-
ciais (5,3%), Ambiente (5,1%) e Saúde (4,7%). Temos de ter
em consideração que estes valores se devem quase exclu-
sivamente às peças presentes no Correio da Manhã que,
sendo o órgão que regista o maior número de notícias,
condiciona os resultados globais.

Uma conclusão também interessante é o facto de ape-
nas existir uma sub-categoria temática que é comum a
todos os órgãos estudados e que corresponde às peças
relacionadas com o tema Saúde. Aquilo que verificámos é
que, para além desta, não existe mais nenhum tema que
esteja presente nos seis meios de comunicação, o que nos
pode indicar que este será um tema transversal e com
relevância informativa semelhante entre meios.

Pretendemos também apurar quais as sub-categorias
mais representadas por cada categoria temática e aquilo
que concluímos foi o seguinte: 

- Política: a sub-categoria mais representada foi Política
autárquica (56,5%);

- Economia:  a sub-categoria mais representada foi
Infraestruturas (22,1%);

- Sociedade:  a sub-categoria mais representada foi
Acidentes rodoviários (17,3%);

- Cultura:  a sub-categoria mais representada foi
Património cultural (26,2%).

Uma análise comparativa entre os diferentes meios
permite-nos afirmar que a seleção dos temas das notícias
relativas ao Alentejo diferem e refletem, eventualmente,
aquilo que são as políticas editoriais e posicionamento de
cada órgão de comunicação. No jornal Público, a maioria
das notícias do Alentejo aborda assuntos relacionados
com o ambiente (12,6%), seguido de peças sobre agricul-
tura (7,4%), saúde (6,3%) e abusos e maus tratos (5,3%).

No Correio da Manhã, o tema mais abordado está rela-
cionado com acidentes rodoviários e representa 16,5% do
total de peças identificadas neste jornal. Num segundo
nível, encontram-se as notícias que se enquadram nas
sub-categorias Nascimentos, com 7,7%, e Operações poli-
ciais, com 6,7%. A razão que justifica os valores da sub-ca -
tegoria Nascimentos, é a existência do projeto "CM
Celebra a Vida" e que está relacionado com a divulgação
dos nascimentos ocorridos em regiões mais desertificadas
do país, onde diversos municípios alentejanos estão
incluídos. Os restantes temas, embora como menor repre-
sentatividade, estão, a sua maioria, relacionados com ou -
tros tipos de acidentes, atos ilícitos, agressões ou crimes,
como é frequente ocorrer neste jornal. É também este
órgão que apresenta uma maior diversidade de temas, o
que faz com que, por diversas vezes, um determinado
tema apenas esteja presente neste jornal (mobilidade e
transportes, apoios sociais, fogos e incêndios, estabeleci-
mentos prisionais, fenómenos naturais, maus tratos a ani-
mais, agressões e desacatos e nascimentos).

Quanto à Antena 1 e à TSF, e apesar da baixa ocorrên-

ANÁLISE Alentejo nos media nacionais 

Temas Público CM Antena 1 TSF RTP 1 TVI

Política 4 4,2% 13 2,7% 1 14,3% 0 0% 2 5,7% 3 5,3%

Economia 27 28,4% 39 8,1% 1 14,3% 1 11,1% 10 28,6% 8 14%

Sociedade 46 48,4% 373 77,9% 4 57,1% 8 88,9% 17 48,6% 37 64,9%

Cultura 13 13,7% 35 7,3% 1 14,3% 0 0% 4 11,4% 8 14%

Desporto 4 4,2% 4 0,8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Outros 1 1,1% 15 3,1% 0 0% 0 0% 2 5,7% 1 1,8%

Total 95 100% 479 100% 7 100% 9 100% 35 100% 57 100%
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cia de peças identificadas, verificamos que o tema mais
abordado é a saúde, que apresenta uma percentagem de
42,9% e 33,3%, respetivamente.

O telejornal da RTP1 apresenta um facto curioso, isto é,
a sub-categoria temática que apresenta mais peças relativa
ao Alentejo é a que respeita a assuntos relacionados com a
Herdade da Comporta, para a qual criámos uma sub-ca -
tegoria autónoma. Na verdade, este tema representa
14,2% do total de peças emitidas pela RTP1, que é seguido
pelos temas acidentes de origem diversa (11,4%) e, nova-
mente, saúde (8,6%).

Já a TVI apresenta uma distribuição temática mais equi-
librada e diversificada, ainda que seja possível destacar,
com 10,5%, o tema Meteorologia e que diz respeito às
condições meteorológicas típicas do Alentejo nos meses
de inverno e de verão. Num segundo plano, destacamos
os temas relacionados com o ambiente (8,8%) e gastrono-
mia e vinhos (7%), como os que apresentam maior repre-
sentatividade temática.

A rEPEtIcão dE tEmAS E A rELEvâNcIA 

coNvErgENtE ENtrE mEIoS

Um outro aspeto que considerámos importante abordar é
a existência de repetição de notícias nos diversos meios
analisados, porque esta evidência pode indicar-nos se
existem temas e acontecimentos concretos que são mais
relevantes e cuja noticiabilidade lhes é atribuída pelos
diferentes meios. Sabemos que os meios de comunicação
são amplamente utilizados como fonte de informação
pelos próprios jornalistas e, por isso, a presença de temas
ou acontecimentos repetidos pode ser justificado desta
forma. Daí que seja pertinente analisar esta questão.

Aquilo que identificámos foi a existência de 52 ocorrên-
cias que se repetem em mais do que um órgão de comuni-
cação. A maioria delas, 36 peças, tratam o mesmo assunto
em dois órgãos de comunicação diferentes, e 12 peças
desse total repetem o assunto em 3 órgãos distintos. Já
tratamento de um assunto em 4 ou mais órgãos, apenas
acontece por duas ocasiões e que dizem respeito a uma
peça sobre a demissão da equipa de médicos no Hospital
do Litoral Alentejano, que ocorre em 5 dos órgãos estuda-

dos (exceto no jornal Correio da Manhã), e da peça relativa
aos abusos e maus tratos ocorridos no lar da Santa Casa da
Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, que surge em 4
dos órgãos estudados, nomeadamente nos dois jornais
impressos e nos dois jornais televisivos. Curiosamente,
não existe nenhum assunto que seja noticiado por todos
os meios analisados, o que nos poderá dar pistas sobre as
prioridades editoriais e informativas, bem como da forma
como o agendamento é feito. Ao aprofundar mais um
pouco esta análise, podemos concluir que existem tendên-
cias também neste aspeto, isto é, conseguimos identificar
quais os órgãos que possuem uma maior consonância de
assuntos entre si.

Chegamos a várias conclusões. A primeira é de que
existe um claro mimetismo dentro do mesmo meio, isto é,
quer os jornais impressos quer os jornais televisivos partil-
ham um número elevado de peças. O Público e o Correio da

Manhã possuem 19 peças sobre o mesmo assunto e não
existe nenhum tema que se destaque de forma significati-
va. Os jornais televisivos da RTP 1 e da TVI apresentam
uma consonância de assuntos em 11 ocasiões, sendo que
esses assuntos se prendem com acidentes e situações ines-
perados, bem como assuntos onde estão presentes mem-
bros dos meios governativos nacionais.

A segunda conclusão que podemos aferir é que existe
uma evidente partilha de assuntos noticiados, por um
lado, entre o jornal Público e o telejornal da RTP 1, com 10
assuntos comuns, e, por outro, entre o jornal Correio da

Manhã e o telejornal da TVI, onde registámos 19 assuntos
comuns.

coNSIdErAçõES fINAIS

Sendo um estudo que incidiu em todas as notícias relati-
vas à realidade alentejana produzidas nos seis órgãos
estudados durante um determinado período de tempo,
consideramos que um qualquer outro período de estudo
escolhido teria, consequentemente, resultados diferentes.
Contudo, parece-nos que, ainda assim, foi reunido um
conjunto considerável de notícias que nos permitem aferir
diversas conclusões.

Outra das respostas que procurámos encontrar foi co -
nhecer quais os temas que estavam presentes e, por opos-
to, ausentes, das notícias relativas ao Alentejo. É funda-
mental analisar este aspeto pois traduz a forma como a
agenda dos media é construída, isto é, quais os assuntos e
acontecimentos que são noticiados e quais os temas que
estão ausentes.

Neste domínio, a principal conclusão a que chegámos é
que são os temas relativos a assuntos de sociedade aque-
les que surgem mais vezes, sendo que esta tendência é
observada em todos os órgãos analisados. Embora dentro
desta categoria existam diferenças entre meios, existe um
tema que é transversal a todos eles, o que nos indicia a
sua relevância jornalística - é o caso dos temas relaciona-
dos com a saúde, mais concretamente com ocorrências

São os temas relativos a assuntos de
sociedade aqueles que surgem mais vezes,
sendo que esta tendência é observada em
todos os órgãos analisados.

É reduzida presença de assuntos
estruturantes para o Alentejo e que não
são abordados pelos media, como é o
caso da educação, investimento,
desenvolvimento regional ou problemas
sociais.
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relativas às condições físicas e de recursos humanos das
unidades de saúde alentejanas bem como situações vivi-
das por utentes dessas mesmas unidades.

Relativamente aos outros temas, não podemos afirmar
que exista um procedimento comum, ou seja, as próprias
características e linha editoriais dos diferentes órgãos
ditam a escolha dos temas. Vemos que o Público valoriza
assuntos relacionados com o ambiente e o Correio da

Manhã apresenta uma grande quantidade de peças sobre
acidentes rodoviários e operações policiais. Ambas as
estações de rádio incidem a sua atenção para os assuntos
de saúde. Já na televisão registámos uma realidade parti -
cular, isto é, a meteorologia é o assunto mais valorizado
pelo telejornal da TVI, onde se abordam as condições cli-
matéricas habituais nos meses de inverno e de verão no
Alentejo. O telejornal da RTP 1 dedica a maioria das suas
peças ao caso que envolve a Herdade da Comporta, mais
concretamente aos negócios e investimentos que lhe estão
relacionados.

Se na política podemos concluir que é a política
autárquica que domina, já na economia são as notícias re -
lativas a infraestruturas locais que melhor estão represen-
tadas, nomeadamente obras e inaugurações.

Ainda nesta área, não podemos deixar de assinalar a
reduzida presença de assuntos estruturantes para o
Alentejo e que não são abordados pelos media, como é o
caso de assuntos sobre educação, investimento, desen-
volvimento regional ou problemas sociais.

A dimensão e responsabilidade sociais que definem o
jornalismo não estão presentes no conjunto das notícias
analisadas. Na verdade, aquilo que podemos afirmar é
que os assuntos identificados nas notícias sobre o Alentejo
são tratados de forma avulsa, isolada e sem qualquer
relação entre si, como se de um mosaico se tratasse. A rea -
lidade alentejana surge assim como um conjunto de factos
e acontecimentos, a maioria dos quais ancorados à atuali-
dade, onde não existe uma preocupação pelo tratamento
das questões de fundo e problemáticas que caracterizam
esta região e que deveriam ser abordadas pelo jornalismo.

Ainda sobre este aspeto, verificámos que existe um certo
mimetismo entre meios, facto que não nos surpreende se
considerarmos que os jornalistas possuem os tais óculos de
que Bourdieu falava. Esse mimetismo é mais evidente den-
tro do mesmo tipo de meios, por exemplo entre o Público e
o Correio da Manhã ou entre a RTP1 e a TVI, o que nos
parece aceitável dado que o formato e rotinas produtivas
são semelhantes. Já no que respeita a uma repetição de
assuntos entre meios diferentes, verificámos que isso acon-
tece entre meios que apresentam semelhanças em termos
editoriais e dos públicos a que se dirigem. Aqui, podemos
concluir que o mimetismo acontece, por um lado, entre o
Correio da Manhã e o telejornal da TVI, ambos voltados para
uma informação de carácter mais popular, e por outro,
entre o jornal Público e o telejornal da RTP1, onde predomi -
na uma certa institucionalidade.

Temos consciência que o conhecimento científico é um
processo de construção cumulativa e foi precisamente isso
que pretendemos com este estudo, isto é, consideramos
que o presente artigo poderá contribuir para um maior
conhecimento e compreensão dos meios de comunicação
social enquanto construtores da realidade social que pos-
suem um papel crucial da construção e desenvolvimento
das sociedades democráticas atuais. 

*Mestre em "Jornalismo, Comunicação e Cultura"
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Meios
noticiosos
alternativos

Seja por necessidade de notícias críticas locais ou pela imersão em
temas polémicos com uma visão ideologicamente independente do
sistema em vigor, páginas como o jornal "O Corvo" e o blogue
"Jugular" surgiram como ferramentas alternativas de comunicação em
Portugal. Em tempos de crise geral dos media, o que representam
estes meios online, de âmbito local ou enquanto espaço de opinião?

Texto lina Moscoso

G
erar mudanças construtivas ao quebrar o
silêncio mantido por meios noticiosos tradi-
cionais - é assim que podemos interpretar a
razão de ser de meios como "O Corvo" ou o
blogue "Jugular". Numa altura em que as

redacções de jornais começaram a deixar de investir em
cadernos locais, a página na Internet sobre notícias locais
da cidade de Lisboa prometia suprir essa necessidade com
informações credíveis. Outros espaços como "Jugular"
propõem um jornalismo de opinião, com maior diversi-
dade e abertura de vozes e ideias. Assim, a contempo-
raneidade contribui com o debate e práticas contestatárias
no activismo de uma comunicação que foge do modelo
hegemónico. O surgimento de novos media em uma ver-
são alternativa a tudo o que havia de mais comercial-
mente comprometido é hoje uma realidade. O papel

social de denunciar, de esclarecer sem omitir, chega ao
meio informativo.

Ferramentas de comunicação com actuação na Internet
dispõem de espaço livre para publicação de artigos sem
censura. E assim podem abrir espaço para a interacção do
público leitor e democratização do conhecimento. "O
Corvo" é um despertar para os problemas da cidade de
Lisboa com críticas ao sistema de gestão. Funciona como
voz do povo ao receber e divulgar as suas queixas e neces-
sidades, sempre com informações especializadas locais.
Trata-se de um meio comunitário para ouvir e receber
retorno dos leitores. Jornalismo participativo, indepen-
dente e vivo, autodefine-se com lemas como a cooperação
popular e a interacção. 

"Em 2012 desafiei pessoas para avançarmos em um pro-
jecto que pudesse vir a ser rentável e com uma proposta de

análise
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levar informações todos os dias", assim descreve o editor d'
"O Corvo", Samuel Alemão. O meio online possui uma
rotatividade grande de jornalistas, na maioria reformados.
Esta ferramenta tem crescido e solidificado ao longo dos
anos, com uma página no Facebook a atrair mais visitantes. 

Já o "Jugular" é um blogue que divulga artigos assina-
dos por jornalistas, ou não, a dissertarem sobre a situação
política actual do país, economia mundial, questões de
género, nacionalismo, terrorismo, atentados, refugiados e
até futebol. Sempre com críticas ferrenhas numa lin-
guagem opinativa e total liberdade de expressão. Aqui
cabem os termos ruptura e contra-hegemonia para carac-
terizar esses veículos que, por uma repercussão eficaz,
muitas vezes apostam na convergência dos media. A pági-
na no Facebook e o site ou blogue estão a representar
meios variados para um alcance maior. 

Outro viés do jornalismo praticado na Internet é a
intensificação da comunicação mais democrática, no sen-
tido de o leitor ter o direito de escolher o que vai apreciar.
Ao mesmo tempo, novas maneiras de escrever permitem
a contestação de valores e verdades antes ditas pelo jor-
nalismo dominante - por meio da interacção própria dos
modelos digitais de informação. Nas páginas da Internet
é possível aos leitores - agora utilizadores - comentarem,
gostarem e partilharem notícias. 

Em "O Corvo" e "Jugular" a recepção é aberta. A contar
pela convergência de media. Esse modelo de informação
que tem atraído cada vez mais leitores e, portanto, a
propagação de notícias em diferentes meios e nas redes
sociais - sítios de grande repercussão, polemização, repli-
cação e visualização. É mais fácil e cómodo abrir a timeline
do Facebook e encontrar notícias que agradam, que estão

"O Corvo" possui uma
rotatividade grande de
jornalistas, na maioria
reformados. esta
ferramenta tem
crescido e solidificado
ao longo dos anos,
com uma página no
Facebook a atrair
mais visitantes
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ali expostas para serem lidas ou não, comentadas ou não,
partilhadas ou não. 

Cerca de 8.700 pessoas gostam de "O Corvo" no
Facebook. Há sempre uma publicação por dia. Os leitores
apreciam e incentivam, refere o editor. Já "Jugular" não é
muito contemplado no Facebook, com um número de gos-
tos de 860 utilizadores. Por ser um blogue - e também por
ser anterior ao surgimento da rede social popular Facebook
- quem conhece e tem interesse em ler os textos costuma ir
ao endereço da página. É lá que o público comenta mais. Os
textos não possuem uma regularidade de publicação, mas
vão respondendo à actualidade social e política. 

Com efeito, outro ponto de interesse é que os assuntos
tratados por este tipo de meios são polémicos e muito
hodiernos, reagindo rapidamente à actualidade. Isso tam-
bém facilita a audiência. "Jugular" aposta na liberdade de

escrita dos autores. Já "O Corvo" descortina Lisboa. Além
de artigos, a página conta histórias de personagens lis-
boetas ou de sítios que fazem parte e até caracterizam a
cidade. Qualidade de vida, cultura, arquitectura, estrutu-
ra e outros são os temas mais recorrentes.   

No convergir de pensamentos e ansiedade de libertar
conteúdos, os meios alternativos encontraram no espaço
virtual abertura para replicar uma forma de escrita diver-
gente do tradicionalismo marcante nos media mainstream
que vendem uma maneira de configurar a realidade. É lá
que as soluções de divulgação e de abrir caminhos para
escancarar a voz activa e popular foram alinhadas. Pode-se
arriscar, até, afirmar que os media alternativos ganharam
vez com a emergência da Internet. Antes disto, os veículos
de contra-infomação contavam apenas nas versões da rádio
comunitária, da imprensa escrita (pequenos informativos)

análise Meios noticiosos alternativos

Os "novos" meios não
são simplesmente
facilitadores de
cooperação e
distribuidores de
conhecimento, e que
fazem circular a
informação - também
são ferramentas de
trocas de experiência
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e dos vídeos (muitas vezes amadores). E, em boa parte dos
casos, por falta de recursos, sem alcance de público. A
Internet possibilita um espaço gratuito e de largo alcance. 

A rede mundial foi capaz de alterar a noção de espaço,
ao construir ramificações de media e novas paisagens
sociais, como argumenta o sociólogo espanhol e pioneiro
nas reflexões sobre sociedade em rede, Manuel Castells. A
Internet é flexível, aberta e multidirecional. Segundo o
autor, novos modelos comunicacionais gerados a partir do
fenómeno Internet exploram a sua relação com o conceito
multimédia. Assim, é possível fazer circular conteúdos
alternativos sem censura.

Outra razão para o optimismo, como nos apresentam
os teóricos James Curran, Natalie Fenton e Des Freedman,
é que a Internet é menos sujeita a censura do Estado do
que os media tradicionais, e é, portanto, mais capaz de
hospedar um discurso global irrestrito livre entre os
cidadãos. É sítio aberto a vozes dissidentes para ques-
tionarem quem deve ter acesso à esfera pública e que
temas podem estar a agenda. 

alternativa

Os media de conotação contra-hegemónica são estruturas
de base que utilizam distribuição alternativa, de pequena
escala. Instrumentos produtores de uma comunicação for-
mada por conteúdos mais reflexivos e críticos de um jorna -
lismo que foge do lugar-comum, do tradicional e do comer-
cial. No sentido de comunidades, podem provocar a mobi-
lização para discussões e contestações sobre direitos e
injustiças sociais. Como forma de organização, os meios
alternativos funcionam no sentido de tornar cidadãos
interessados em produtores de conteúdos por eles mesmos. 

De acordo com Christian Fuchs, especialista em teoria
da informação, são expostos pontos de vista de oposição
que questionam todas as formas de heteronomia e domi-
nação. Portanto, não há contra-informação e contra-hege-
monia que incluam as vozes dos excluídos. Um objectivo
é dar voz aos que não têm voz, poder dos media ao impo-
tente, bem como transcender a filtragem e censura de
informações por monopólios corporativos de informação,
monopólios estatais, ou monopólios culturais em público.
Eles não dependem do Estado nem do mercado, horizon-
talmente estruturados, ao permitir, assim, a participação
dentro do quadro de multiplicidade e de democratização.

sustentabilidade

No que toca ao financiamento, já que são veículos inde-
pendentes, vivem, muitas vezes, com recursos dos
próprios criadores, como é o caso de "O Corvo". Ou então
os meios acabam por depender de contribuições dos
leitores. Hoje é comum adoptar o esquema de crowdfund-
ing (financiamento colectivo por meio de múltiplas fontes,
em geral pessoas interessadas na iniciativa) para
manutenção da produção de conteúdos. 

Essas são formas de comunicar "livres" para apontar

problemas sociais e inquietações da humanidade. Mas
como se relaciona o público leitor com esses textos?
Ajudam na tomada de consciência e no desenvolver de
uma reflexão crítica sobre o mundo? Quantitativamente
sim: pelo menos o acesso é vasto e através das redes soci-
ais é possível averiguar visualizações, gostos e partilhas
em número significativo. Qualitativamente também, à
medida que conteúdos assim proliferam e provocam
reflexões. 

Os comentários expressam o efeito dos conteúdos nos
leitores. Pessoas penalizadas pelos problemas de Lisboa
costumam expor opiniões nas publicações de "O Corvo".
Os gostos demonstram concordância com os temas, e a
partilha o grau de importância do assunto. Expressões de
lástima ou de apoio são notadas em forma de comen-
tários. Por exemplo, em artigo publicado no dia 5 de
Janeiro de 2016 com informação sobre a construção de um
novo acesso ao parque de estacionamento subterrâneo do
Marquês de Pombal, localizado no topo Sul do Parque
Eduardo VII, que vai eliminar 291 metros quadrados de
espaço público naquele sítio central da cidade, um leitor
mostrou-se insatisfeito com a situação. "Destruam já tudo
para poupar dinheiro e espaço. Ultimamente a Câmara
Municipal de Lisboa não tem feito nada que preste...",
comentou. 

Longe de serem práticas inéditas, à medida que a comu-
nicação passa a ser central na vida social, a produção alter-
nativa questiona relações de poder evidenciadas nos media
tradicionais. E são experimentais, a surgir com certa cons -
tância e aptas a sofrer provações. São moldes que aparecem
nas formas de comunicar com outros parâmetros. 

No entanto, os "novos" meios não são simplesmente
facilitadores de cooperação e distribuidores de conheci-
mento, e que fazem circular a informação - também são
ferramentas de trocas de experiência. A possibilidade de
interacção é já um indício de que há permuta de conheci-
mentos e de opiniões entre leitores e páginas. É o caso
tanto de "O Corvo", quanto do "Jugular". 

É preciso, contudo, não deixar que os meios alterna-
tivos sejam apenas uma voz da comunidade, mas várias
vozes. Não fiquem apenas em pequenos grupos, mas que
cheguem àqueles que controlam a informação e aos que
elaboram políticas públicas. O potencial destes meios
informativos não resulta da ênfase da tecnologia, infor-
mação, mas a transferir ao indivíduo e aos utilizadores.
Neste novo paradigma, o jornalismo ainda tem uma
função importante e os novos media papéis de agentes
democráticos.

referências bibliográficas

CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

CURRAN, James; FENTON, Natalie; and FREEDMAN, Des.

Misunderstanding the Internet. London and New York: Routledge, 2012. 

FUCHS, Christian. Alternative Media as Critical Media. Austria:

University of Salzburg, 2010. 

JJ



Mulheres, Liderança Política e

Media

Recensão de Carla Baptista

CARLA MARTINS

Aletheia Editores, 2015, 365 págs.

Texto Carla Baptista

C
arla Martins, professora

universitária e especialista

de análise de media na ERC

(Entidade Reguladora da

Comunicação) trabalha nesta obra a

mediação jornalística da política

numa perspectiva de género. A

partir da análise das representações

jornalísticas dos desempenhos de

Maria de Lourdes Pintassilgo como

primeira-ministra em 1979, e de

Manuela Ferreira Leite como

ministra das Finanças em 2002,

indaga sobre as marcas de género

que caracterizaram as duas

coberturas e o papel destas duas

mulheres, tão diferentes entre si em

termos de personalidade e

percurso, para a valorização

simbólica da participação feminina

na política. 

O livro inicia com uma exposição

resumida da evolução histórica

relativa à conquista dos direitos

cívicos das mulheres, desde a I

República até ao 25 de Abril. 

Mas é na segunda parte, ou seja,

quando historicamente o feminismo

se consagrou “o movimento social do

século XX”, assegurando que, nas

sociedades ocidentais, a igualdade

de direitos na educação, emprego e

participação política passaram a

constituir uma plataforma mínima

sobre a condição feminina, que as

questões se tornam mais complexas.

Se a consagração da universalidade

do principio da igualdade na lei é

consensual no plano abstracto e

teórico, porque persistem défices de

visibilidade e formas de

discriminação veladas que afectam a

participação e o desempenho das

mulheres na política? A liderança

feminina continua a ser pensada por

pessoas de ambos os sexos como

algo estranho e notável e as

Jornal|Livros
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mudanças na sociedade, ao nível das

mentalidades e das práticas, não

acontecem apenas porque muda a

ordem jurídico-constitucional. 

Carla Martins apresenta uma

análise detalhada da

representatividade feminina na

Assembleia da República, entre 1975

e 2011, verificando que nas 14

eleições legislativas realizadas desde

a revolução democrática, a

percentagem de mulheres eleitas foi

de 12,7%. Nas legislativas de 2008,

coincidindo com a aplicação, pela

primeira vez, dos mecanismos para

assegurar a paridade de género (a lei

foi aprovada em 2006), este

indicador alcançou o valor mais alto

de sempre, situando-se em 27,4% de

mandatos. A autora conclui que,

embora de forma “labiríntica”, o

tema da igualdade de direitos

políticos fez o seu caminho na

opinião pública e nos partidos, com

reflexos positivos na

representatividade das mulheres nas

diversas instituições electivas. 

Uma das perguntas lançadas é

saber se a acção neste domínio é

“orientada por uma reflexão mais

funda sobre a redistribuição

equitativa do poder no espaço

público e por uma consideração da

cidadania numa perspectiva de

género”. A resposta, sem

desvalorizar o efeito das quotas na

candidatura e eleição de um maior

número de mulheres, refere que

estas “aparentam cumprir mais um

objectivo burocrático de integração

numérica das mulheres do que

abraçar o seu empoderamento”. 

Para os jornalistas, o livro

apresenta matéria de reflexão, ao

abordar o contexto jornalístico e o

papel dos media ao longo das

evoluções políticas e legislativas que

foram feminizando as bancadas

parlamentares, sem debelarem as

causas mais profundas de exclusão

das mulheres da política. Umas

prendem-se com dinâmicas de

recrutamento partidário que

continuam a afastá-las dos cargos de

liderança susceptíveis de implicarem



exposição e visibilidade no espaço

público. Outras relacionam-se com

as narrativas e enquadramentos

dominantes no jornalismo, que

replicam talvez em demasia as

lógicas do campo político. 

O jornalismo sofreu profundas

transformações ao longo do período

analisado. Nas últimas três décadas,

mudaram a natureza das campanhas

eleitorais e as formas de

comunicação dos partidos com os

eleitores. Assistimos a uma

monitorização mais intensa das

fontes profissionais, que passaram a

funcionar como uma espécie de

“intermediação de segundo nível”

no acesso dos jornalistas aos líderes

políticos. 

As interpretações e os

comentários constituem hoje a maior

parte do capital disputado no

discurso jornalístico sobre a política.

Estas formas de comunicação eram

mitigadas, tornaram-se exuberantes

e quase canibalizam as notícias

propriamente ditas. A narrativa do

jornalismo reforçou a preferência

pelas notícias “leves” em detrimento

das notícias “sérias” e a

personalização sobre as ideias. As

mulheres com aspirações  na vida

política são penalizadas pela sua

ainda relativa ausência dos lugares

de liderança e pelo seu

posicionamento periférico

relativamente às redes de influência

e aos centros de decisão e poder.

Estes factores conjugam-se com uma

lógica editorial que tudo centraliza

em protagonistas hiper presentes no

espaço mediático. Em vez de se

situar do lado de uma ideologia

progressista e igualitária, fazendo

justiça ao “mito” de que nasceu para

“dar voz a quem não tem voz”, o

jornalismo corre o risco, nesta como

em outras matérias, de contribuir

para o reforço de estereótipos. 

Por fim, como demonstra a

comparação entre as coberturas

jornalísticas das campanhas de Maria

de Lourdes Pintassilgo e Manuela

Ferreira Leite, mesmo com

candidatas tão diferentes, as marcas

de género são ferretes aplicados às

duas mulheres. Maria de Lourdes

Pintassilgo, assumidamente

feminista,  fez nascer em Portugal a

política “genderizada” e pagou um

preço elevado por isso. Manuela

Ferreira Leite, conservadora, anti-

populista, avessa às quotas e

desconfortável com qualquer

assunto da agenda feminista, não

deixou de ficar presa no que a autora

classifica de um “double bind”: uma

sobreposição de expectativas

enquanto mulher e enquanto política

que parece sempre difícil de

encaixar.
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Para os jornalistas, o livro
apresenta matéria 
de reflexão, ao abordar
o contexto jornalístico
e o papel dos media 
ao longo das evoluções
políticas e legislativas
que foram feminizando
as bancadas
parlamentares,
sem debelarem as causas
mais profundas
de exclusão das mulheres
da política.



Prémio de fotojornalismo

“Talibés, escravos
contemporâneos” vence
Estação Imagem 2016

U
ma fotorreportagem sobre os

“talibés”, as crianças que são

escravizadas e torturadas nas

escolas islâmicas do Senegal e Guiné-

Bissau, foi a vencedora do Prémio

Estação Imagem 2016. “Imagens

poderosas e que de uma forma

imediata nos colocam perante uma

história impressionante”, como as

definiu o presidente do júri

internacional, Aidan Sullivan. 

Mário Cruz, o fotógrafo da

Agência Lusa que esteve em Maio e

Junho do ano passado naqueles

países, tinha sido já distinguido no

World Press Fhoto com uma

reportagem enquadrada no mesmo

trabalho. 

Grande novidade desta sétima

edição do concurso, a Foto do Ano

foi para o “Mapa dos Refugiados”,

do galego Gabriel Tizón. O drama

das famílias que desembarcam em

desespero nas costas do

Mediterrâneo fugindo aos horrores

da guerra e à procura de um futuro

mais seguro para as suas famílias. A

imagem vencedora foi captada no

campo de Moria, na Ilha de Lesbos,

Grécia. 

Com mais dois prémios, o

fotojornalista galego foi um dos

protagonistas do concurso. Tizón

venceu também a categoria Desporto

e recebeu uma menção honrosa na

secção Vida Quotidiana.

Duplamente premiado foi

também Leonel de Castro, do Jornal

de Notícias, que venceu nas

categorias Artes e Espetáculos e

Noroeste Peninsular. Duas distinções

ainda para os fotojornalistas José

Carlos Carvalho (prémio Notícias e

menção honrosa em Assuntos

Quotidianos) e Bruno Colaço

(vencedor da Série Retratos e

menção honrosa em Foto do Ano). 

Nas restantes categorias os

prémios foram atribuídos a Nuno

Fox (Assuntos Contemporâneos),

Gonçalo Delgado (Vida Quotidiana)

e Vlad Sokhin (Ambiente). O júri

decidiu atribuir também uma

menção honrosa na categoria

Ambiente, premiando o trabalho

apresentado por Pedro Armestre,

também da Galiza.

Entre uma dezena de

candidaturas, os jurados

internacionais atribuíram a Bolsa

Estação Imagem a Bruno Simões

Castanheira. Do trabalho “Lugares

de silêncio - Aldeias e sítios do Parque

Nacional Peneda-Gerês” resultará

uma exposição e um livro que serão

apresentados no dia do anúncio dos

prémios do próximo ano.

Numa edição em que cerca de 200

profissionais apresentaram a

concurso 336 reportagens e mais

cerca de uma centena de

candidaturas à Bolsa e Foto do Ano,

os organizadores destacam o

envolvimento da quase totalidade da

comunidade de fotojornalistas

portugueses. 

A crescente importância e impacto

do Prémio Estação Imagem ficam

também espelhados, não só na

categoria do júri internacional que

durante quatro dias esteve em Viana

do Castelo, em abril, mas também

pelos trabalhos apresentados a

concurso. “De grande qualidade e ao

nível do melhor que se faz em todo o

mundo. Honestamente, devo dizer

que superaram em muito a minhas

melhores espectativas”, salientou o

presidente do júri.

Os organizadores salientam

também a coincidência de alguns

dos vencedores serem profissionais

que recentemente foram despedidos

e caíram nas malhas do desemprego,

fruto do desinvestimento e

consequente crise que afeta o

panorama jornalístico. 

O Prémio e a Bolsa Estação

Imagem foram instituídos em 2010

pela Estação Imagem, associação

cultural sem fins lucrativos criada em

2007 para “estudar, debater e

divulgar todos os aspetos ligados à

imagem, com particular incidência

na fotografia”, e têm o patrocínio das

câmaras municipais de Viana do

Castelo e Mora e da Casa da

Imprensa.

Jornal | Casa da Imprensa
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Mário Cruz
Talibés

Prémio Estação Imagem 2016

(1º Prémio)
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Gabriel Tizón
Mapa dos refugiados

categoria Foto do Ano (1º Prémio)
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Bruno Colaço
Debaixo dos holofotes,

categoria Foto do Ano

(Menção Honrosa)

Estação
Imagem
2016

Estação
Imagem
2016
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José Carlos Carvalho
Quem ri por último ri melhor,

Categoria Notícias (1º Prémio)
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Vlad Sokhin
Águas Quentes

Categoria Ambiente (1º Prémio)

Estação
Imagem
2016
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Gabriel  Tizón
Futebol no comercial

Categoria Desporto (1º Prémio)
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Jornal | Sites
Por Mário Rui Cardoso > marioruicardoso@rtp.pt

O
s “Panama Papers”, revelados pelo Consórcio

Internacional de Jornalistas de Investigação

(ICIJ), surgiram como demonstração eloquente

de um novo tipo de Jornalismo de Investigação que

aborda problemas cada vez mais globais de uma forma

também global, fomentando parcerias entre jornalistas

de todo o mundo. Essa ideia de colaboração em rede,

contrária ao instinto individual do jornalista de

investigação tradicional, está no cerne do projecto ICIJ, e

é uma abordagem, defendem os responsáveis do

consórcio, que permite proporcionar cada vez mais e

melhor informação de interesse público. “Hoje em dia

muitas histórias são globais, e é positivo ter colaborações

transfronteiriças para poder ir ao fundo de algumas

dessas questões”, sustenta o director do ICIJ, Gerard

Ryle, numa entrevista em 

www.aljazeera.com/programmes/listeningpost/2016/04/pana

ma-papers-media-160409024928741.html. 

Mas Will Yong questiona, em

www.aljazeera.com/programmes/listeningpost/2016/04/perspect

ive-panama-papers-responsible-journalism-

160413130112792.html: Estaremos, de facto, perante um

Jornalismo responsável? 

Os “Panama Papers” são 11,5 milhões de documentos

respeitantes a 40 anos de actividade da sociedade de

adogados panamiana Mossack Fonseca, cujo negócio é

abrir contas “offshore” para os mais ricos do mundo – é

uma das cinco maiores firmas mundiais nesse domínio.

Uma fonte anónima pegou numa “pen” com esses

documentos e forneceu-a ao jornal alemão Suddeutsche

Zeitung (www.sueddeutsche.de). Eles seguiram depois para

o ICIJ, para serem trabalhados, a partir de uma redacção

virtual coordenada pelo consórcio, por 376 jornalistas

membros de 109 organizações de media de 76 países,

sobretudo ocidentais.

Várias questões se levantaram. Porque não foram

divulgados os documentos integrais, tal como faz a

WikiLeaks (https://wikileaks.org), de Julian Assange? Gerard

Ryle respondeu que respeita a Wikileaks mas o ICIJ “quer

mostrar que faz um jornalismo responsável” e que aplica

“a ética e a prática jornalísticas” na filtragem dos

documentos originais, deles retirando apenas aquilo que

tem um interesse público relevante. 

Mas porquê imediatamente o foco na Rússia, em

Vladimir Putin e noutros párias da cena internacional, nas

primeiras notícias sobre os “Panama Papers”? E porquê a

sobrerepresentação de políticos, quando se sabe que os

empresários são dos que mais recorrem a firmas do tipo

da Mossak, e estes quase não apareceram nessas primeiros

artigos, como não apareceram nomes americanos?

Ryle explicou que Putin e a Rússia foram de imediato

para a “cabeça do touro” por haver “realmente uma boa

https://panamapapers.icij.org 

Panama Papers
Jornalismo responsável?
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história para contar sobre a Rússia”, e porque “Putin

convocou logo uma conferência de imprensa para atacar

o ICIJ”. Disse também que “não foi nada publicado sobre

os EUA porque, de facto, não apareceu nada sobre os

EUA. E até pesquisámos ‘Donald Trump’ e ‘Hillary

Clinton’”, garantiu. 

Quanto à predominância de políticos, nos artigos

iniciais, Ryle justificou que houve a preocupação de

privilegiar detentores de cargos públicos para que

“ninguém pensasse que aquilo que o ICIJ estava a fazer

não era de interesse público”. Mas aos parceiros do

consórcio, esclareceu, “foi dada a liberdade de

escolherem o que retirar dos documentos e como tratar a

informação”, de acordo com as realidades nacionais e os

interesses específicos de cada colaborador do ICIJ. O

Suddeutsche Zeitung e o Guardian (www.theguardian.com),

por exemplo, decidiram começar por publicar

informações respeitantes a regimes que violam sanções

decretadas pela ONU, casos da Rússia, da Síria, da

Coreia do Norte ou do Zimbabué. 

No entanto, subsistem dúvidas. “A filtragem [dos

“Panama Papers”] pelos media ocidentais segue a agenda

política ocidental, não havendo qualquer referência ao

uso da Mossack Fonseca por empresas e milionários

ocidentais”, acusa Craig Murray, em

www.craigmurray.org.uk/archives/2016/04/corporate-media-

gatekeepers-protect-western-1-from-panama-leak. Murray

sugere que David Cameron e o primeiro-ministro

islandês, Sigmundur Gunnlaugsson, foram apenas

“vítimas” de um esquema ocidental que tinha de incluir

“alguns dos nossos” para se credibilizar. “O capitalismo

ocidental nunca será exposto [pelos “Panama Papers”]

porque os media ocidentais [que colaboram no ICIJ] estão

condicionados pelos seus proprietários”, atira Murray. 

O ICIJ é uma criação do Center for Public Integrity

(www.publicintegrity.org), financiado por organizações

como a Ford Foundation, o Carnegie Endowment, o

Rockfeller Family Fund, a Kellogg Foundation ou George

Soros, entre muitos outros multimilionários americanos.

Gerard Ryle assegura que o consórcio só aceita dinheiro

de quem não interfere com o trabalho editorial. Mas

Craig Murray alerta: “Nunca se esqueçam que o

Guardian destruiu as suas cópias dos ficheiros Snowden

por ordem do MI6...” Para Murray, ao fazerem

reportagem selectiva e ao não divulgarem os “Panama

Papers” integrais, os media da rede ICIJ que trabalham

os documentos alimentam a suspeita de estarem a

querer proteger alguém. “Eu sei que a Rússia e a China

são corruptas, vocês não precisam de mo dizer. E se

olhassem para as coisas que nós, aqui no Ocidente,

poderíamos denunciar e tentar resolver?”, questiona

Murray. “E se nos deixassem ver os documentos todos?”
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N
um meio dominado por grandes empresas, em

permanente sobressalto devido aos avanços

tecnológicos e marcado pelos despedimentos,

Luke Timmerman encontrou um caminho. Jornalista

especializado em biotecnologia, deixou o trabalho que

tinha e aventurou-se sozinho. Criou o Timmerman Report,

fixando como meta, no espaço de um ano, alcançar mil

subscritores a pagar 100 dólares cada um. Atingiu o

objectivo ao fim de nove meses, e agora, com as suas

fontes e o seu conhecimento especializado, faz o

Jornalismo que quer, de forma independente, e tem 100

mil dólares anuais garantidos. 

Timmerman não é caso único. O pioneiro foi Andrew

Sullivan, com The Dish (http://dish.andrewsullivan.com), que

acabou. Mas outros foram aparecendo e mantêm-se,

havendo dois casos particularmente notáveis. Nick

Quah, antigo colaborador da Business Insider

(www.businessinsider.com) e da BuzzFeed

(www.buzzfeed.com), tornou-se, com apenas 26 anos, no

jornalista especializado em podcasts mais lido do mundo,

o que o levou a deixar aquelas publicações e a enveredar

pelo projecto individual Hot Pod (www.hotpodnews.com),

hoje uma referência no género, pelos artigos de Nick

Quah mas também pela comunidade de podcasters que se

formou à volta do “site” e que ali se reúne para discutir

os mais variados tópicos. E Hampton Stephens criou o

blogue amador de política internacional World Politics

Review (www.worldpoliticsreview.com) e transformou-o,

gradualmente, num “site” noticioso por subscrição e num

enorme negócio, hoje com mais de uma centena de

colaboradores e inúmeros subscritores. Só o

departamento de Estado norte-americano pagou o acesso

ao “site” aos seus 45 mil colaboradores.

São jornalistas aventureiros que confiam na “teoria

dos mil fãs verdadeiros” do fundador da WIRED

(www.wired.com), Kevin Kelly, segundo a qual mil

subscritores fiéis bastam para suportar um projecto

jornalístico individual na Web.  

https://timmermanreport.com 

Jornalista a solo
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http://recode.net/2016/04/11/what-are-bots

Chegaram os ‘bots’

K
urt Wagner explica, na Re/code, o que são, afinal,

os “bots”, uma nova tecnologia que se tem vindo

a afirmar muito rapidamente e de que os

jornalistas vão ficando adeptos. Em termos simples, “bot”

é a contracção de “robot”. Trata-se de um “software” cuja

função é automatizar tarefas que, de outro modo, teriam

de ser repetidamente executadas de forma manual. 

Estes “bots” têm estado a ser incorporados nos

principais sistemas de mensagens para computadores e

“smartphones”, e é nesse contexto que eles se têm

constituído como ferramentas úteis de trabalho para

jornalistas. Uma das mais interessantes utilizações de

“bots” feitas em ambiente jornalístico tem a assinatura da

Breaking News (www.breakingnews.com), a aplicação da

NBC (www.nbcnews.com) que permite seguir e receber

notificações em cerca de noventa mil tópicos. A Breaking

News integrou-se na popular plataforma de mensagens

Slack (www.slack.com) disponibilizando um “bot” que

possibilita a personalização dos alertas de notícias através

de comandos simples do tipo /breakingnews follow Donald

Trump ou /breakingnews follow Hillary Clinton (unfollowing

para deixar de seguir). Em

www.niemanlab.org/2016/04/you-can-now-get-personalized-

breaking-news-alerts-on-slack, Joseph Lichterman oferece

inúmeros exemplos de como as companhias de media

estão a integrar-se na plataforma Slack.

https://anchor.fm

Rádio pelas pessoas

A
nchor é uma aplicação para iPhone que funciona como

uma espécie de versão áudio do Twitter. Lançado no

início do ano, o Anchor constituiu-se como uma rede

social baseada em áudio, na qual os utilizadores transmitem

pequenos clips sonoros para uma audiência global e recebem

respostas pela mesma via, formando-se assim grupos mais ou

menos alargados de pessoas que recorrem à plataforma para

discutirem, de viva voz, os mais variados assuntos.

Jianghanhan Li conta, em

www.cjr.org/innovations/how_journalists_can_use_anchor_to_make_

social_media_audible.php, como Rachel Rohr está a utilizar o

Anchor para o programa de rádio Here&Now, da NPR

(http://hereandnow.wbur.org). 



“O
golfe é vinte por cento
técnica. Os restantes
oitenta por cento são

filosofia, humor, tragédia, romance,
melodrama, companheirismo,
camaradagem, perversidade e
conversa” – escreveu, aqui há uns
anos, o jornalista norte-americano
Grantland Rice.

Uma feliz definição que talvez
explique a razão por que tantos
“maluquinhos” passam horas, ao sol
e à chuva, a bater numa bola e a
puxar um carrinho pelas “pastagens
de vacas”, como Winston Churchill,
um crítico da modalidade, chamava
aos campos de golfe.

Aqui na casa, agrupados no
núcleo de Golfe do Clube de
Jornalistas, os “maluquinhos” são,
neste momento, cerca de três
dezenas, mas querem mais
companheiros a tentar meter a
bolinha no buraco.

De salientar que este ano nos três
torneios já realizados: Jorge
Guerreiro (SIC) e José Luís
Cavalheiro (convidado) venceram o
primeiro torneio realizado a 13 de
Março no campo Ribagolfe 2. 

O segundo torneio do clube,
disputado a 2 de Abril na Beloura,
apurou o par que vai disputar o
acesso à final do Peugeot Golf Tour:
Didier Lapeyronie e Francisco Sande
e Castro. 

O terceiro torneio foi disputado a
8 de Maio no campo do Lisbon
Sports e teve como vencedor nas
classificações Gross e Net : Jorge
Guerreiro.

Os potenciais interessados só têm
que ir ao site do núcleo
(www.clubedegolfedosjornalistas.co
m), onde encontrarão o formulário
de inscrição e demais indicações, ou
através do secretariado do clube.

A partir daí, é só pegar nos tacos,
treinar um bocadinho, aproveitando

Jornal | Clube
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os preços mais acessíveis que o
Clube conseguiu nalguns campos, e
avançar para as competições que o
núcleo promove com regularidade.

Acreditem que não vão
arrepender-se, porque “o golfe não é
simplesmente um exercício”, como
um dia sublinhou o jornalista norte-

americano Harold Segall. “É
aventura, é romance, é uma peça de
Shakespeare em que desastre e
comédia aparecem lado a lado”,
garantiu este editor do “The New
York Times”.

Bem-vindos, pois, ao
“espectáculo” e … bom jogo!

Golfe: Bem-vindos ao Clube!

JJ



1. DesignaçãO

Os Prémios Gazeta de Jornalismo,
instituídos pelo Clube de Jornalistas-
Press Club, com sede em Lisboa,
evocam, na sua designação, o
primeiro jornal português, a "Gazeta",
cuja publicação se iniciou em 1641. 

2. MODaliDaDes 

Os trabalhos a concurso devem ter
sido publicados durante o ano de
2015 por jornalistas detentores de
título profissional. Serão atribuídos
oito Prémios Gazeta de Jornalismo: 
- Prémio Gazeta de Mérito - Prémio
Gazeta de Imprensa - Prémio Gazeta
de Televisão - Prémio Gazeta de
Rádio - Prémio Gazeta de Fotografia -
Prémio Gazeta Multimédia - Prémio
Gazeta Revelação - Prémio Gazeta de
Imprensa Regional. 

3. RegulaMentO

3.1 É admitido um trabalho por
concorrente de um ou mais autores. 

3.2 Os concorrentes devem indicar
até 30 de Abril, através do endereço
cj@clubedejornalistas.pt os links ou

sites que disponibilizam os trabalhos
a concurso. Em alternativa, dez
cópias dos trabalhos podem ser
enviadas pelo correio para a sede do
Clube de Jornalistas ou entregues por
mão própria, em formato eletrónico,
acompanhadas de cópia do título
profissional de jornalista, texto com a
identificação e a apresentação do(s)
autor(es) e data de publicação ou
emissão. 

3.3 O Prémio Gazeta de Mérito é
atribuído anualmente, por escolha do
Júri, a um jornalista profissional que
se tenha destacado, ao longo da sua
carreira, em todo o universo dos
Media. 

3.4 Ao Prémio Revelação podem
concorrer trabalhos de Imprensa,
Rádio, Televisão, Fotografia e
Multimédia da autoria de jornalistas
com título profissional, menos de 30
anos de idade e não mais de dois
anos de exercício da profissão à data
da publicação ou emissão. 

3.5 Os concorrentes ao Prémio
Fotografia podem apresentar uma
única imagem ou uma reportagem,
neste caso com um máximo de 8. 
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Regulamento
PRÉMIOS GAZETA DE JORNALISMO 
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No deserto sa
com os home   
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Texto Gonçalo Pereira rosa

Ilustrações draftmen

Fotos rui ochôa

 rauí
  ns do mar

No Verão de 1980,
15 pescadores
portugueses foram
capturados no
mar pela Frente
Polisário.
Embrenhados no
deserto, Miguel
Reis e Rui Ochôa
deram, em
exclusivo, a notícia
do seu cativeiro e
libertação aos
leitores do Jornal
de Notícias.

Histórias
de

jornalistas
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No deserto sarauí...

sem uma palavra, o membro da Frente Polisário
pede que o sigam. Caminha para a tenda
defronte da dos jornalistas e aponta para a
entrada. «no interior, estavam os 15 pescadores
portugueses. a meia dúzia de metros de nós,
quando nos julgávamos a quilómetros de
distância… Fizeram uma festa enorme quando
nos viram.»



22
horas do dia 4 de Junho de 1980.
Um arrastão de bandeira portu-
guesa navega lentamente na costa
ocidental africana. A maioria da
tripulação já se deitou. No convés,

permanecem o mestre Manuel Cadilhe e os pescadores
António Pereira e Luís Moreira. Bebem cerveja e descon-
traem depois de um longo dia de pescaria. Da escuridão,
emerge uma luz ténue, produzida por um rápido bote
pneumático. António Pereira ainda comenta: «Ó mestre,
estão ali uns gajos!» Num ápice, porém, o bote galga a dis-
tância que o separa do Rio Vouga, a embarcação portugue-
sa de 25 metros, e quatro homens, em fato de mergulho
«como homens-rã», abordam-na de armas em punho.

Repetem instruções em castelhano para os pescadores
estremunhados: «Tranquilo! Salva tu vida!» Apontam para a
luz forte de um holofote em terra, que Luís Pereira toma por
um canhão apontado para o arrastão. Manietados, os 15
membros da tripulação não resistem excepto quando os for-
çam a abandonar o Rio Vouga. De bolsos cheios de escudos
e pesetas, com apenas uma prestação paga dos 20 mil con-
tos que custou o arrastão, o mestre Cadilhe esboça um pro-
testo, mas é esbofeteado de imediato. Está consumado o
rapto: o Rio Vouga e 15 pescadores portugueses de Olhão,
Matosinhos, Murtosa e Praia da Mira estão agora nas mãos
da Frente Polisário. Durante cerca de cinquenta dias, esta
dezena e meia de pescadores, habituada à dureza do mar,
permanecerá em terra, no deserto árido do Sul de Marrocos,
enquanto se multiplicam as diligências diplomáticas.

A Frente Polisário é o braço armado da República
Árabe Sarauí Democrática (RASD), que reivindica sobera-
nia sobre o Saara Ocidental, antigo Saara Espanhol, ane-
xado por Marrocos em 1975. Nenhum país europeu
reconhece em 1980 a RASD e, nos três anos anteriores, a
Frente já aprisionara navios de pescas espanhóis nas
“suas” águas, chamando a atenção da opinião pública
internacional para o conflito em Marrocos. Nunca o fize-
ra, porém, com alvos portugueses. Até Junho de 1980.

Empossado em Argel, António Menezes Cordeiro é um
embaixador tarimbado e o incidente não o colhe de sur-
presa. Como se comprova pela consulta do correio diplo-
mático entre Lisboa e a capital argelina no Arquivo
Histórico-Diplomático, Cordeiro notificara o Ministério
dos Negócios Estrangeiros (MNE) para a possibilidade de
escaramuças, mas, como tantas vezes acontece, o aviso
caiu em saco roto. No dia 22 de Maio, o embaixador envia-
ra um telex para o MNE, notificando que o secretário-
geral da Frente Polisário declarara que «o ano de 1980 será
de escalada em todas as frentes da guerra contra o regime
de Rabat». Ninguém o ouvira. E agora Lisboa tem um
sarilho em mãos.

dois jornalistas Para lÁ de tindoUF

Quer nos canais diplomáticos, quer nas redacções, a notí-
cia do aprisionamento deste barco de pesca que fazia a
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o reencontro dos land rovers dos enviados
portugueses com os pescadores é fortemente
emotivo. Manuel Cadilhe chora durante dez
minutos abraçado a Miguel reis. «senti que
alguns não durariam mais uma semana aqui»,
balbucia o homem do mar.
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sua primeira viagem em direcção à Mauritânia demora a
furar a agenda. Durante uma semana, o MNE desespera
enquanto busca confirmação do local exacto da aborda-
gem e da identidade dos raptores. 

e
ntretanto, na delegação de Lisboa do Jornal de

Notícias, Miguel Reis, um jovem jornalista for-
mado em Direito, colaborador da publicação
nortenha desde 1970, coloca os seus contactos
em marcha. Reis fizera um curso de especiali-

zação em Paris no prestigiado CFPJ, onde conhecera
vários repórteres argelinos e marroquinos. «Tinha boas
fontes na região e comecei logo a escrever as primeiras
notícias sobre o caso com informação exclusiva», conta.
Pouco depois, é desafiado por uma das fontes, bem infil-
trada na rede sarauí da Argélia, a visitar a região e verifi-
car in loco os bons tratos a que os pescadores estavam
sujeitos. A proposta é transmitida a Frederico Martins
Mendes, então chefe de redacção do jornal (falecido em
Setembro de 2015) e acolhida com entusiasmo: «O
Frederico tinha essa enorme qualidade», conta Miguel
Reis. «Apresentávamos uma ideia, fazia duas ou três per-
guntas e dizia: ‘Se tens fé de que isso vai dar, avança!’
Dava liberdade aos repórteres.»

A Miguel Reis, junta-se o repórter fotográfico Rui
Ochôa, um jornalista que começara por escrever crítica
desportiva e cultural para o Diário de Notícias e para o
Jornal de Notícias antes de se dedicar exclusivamente à
fotografia nos meses quentes de 1975. «Foi o velho direc-
tor Pacheco de Miranda que me aconselhou a optar por
esta via», conta agora Ochôa. «Estávamos na fase dos
saneamentos e ele avisou-me que não conseguiria salvar-
me do despedimento se eu fosse redactor porque não
estava vinculado a nenhum partido. Mas, se fosse fotógra-
fo, passaria incólume.» Assim foi e, tomado o gosto ao ser-
viço do JN e do Expresso, Ochôa tornar-se-ia um dos
repórteres fotográficos mais premiados das décadas de
1980 e 1990 em Portugal.

Entre 19 e 23 de Junho, os dois repórteres do JN e o
embaixador Menezes Cordeiro viajam pelo deserto numa
rota organizada pela Frente Polisário que aproveita a oca-
sião para propagandear o seu controlo real sobre o terri-
tório sarauí. «Mostraram-nos tanques marroquinos des-
truídos, campos agrícolas, um edifício enorme repleto de
costureiras», lembra Ochôa. «Queriam mostrar-nos que o
seu controlo era real, que tinham um território e pessoas
reais sob a sua alçada.» 

No deserto, Rui Ochôa estranha a comida: «Sempre
tive um estômago delicado, não como de tudo», explica.
«Não tocava na comida que eles nos davam apesar de
haver uma carrinha de caixa aberta com duas ou três
cabras que serviam de ‘abastecimento alimentar’. Eles
começaram a temer que eu adoecesse. Um dia, por volta
das cinco horas da manhã, acordei com o som de disparos.
Levantei-me estremunhado e vi que alguns dos tipos dis-
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rui ochôa gosta de contar a aventura das duas
viagens ao deserto africano. não por vaidade ou
por saudosismo, mas porque ela encerra uma
dimensão perdida do jornalismo: «Queríamos
contar a história daqueles homens, daqueles dias
em cativeiro, daquele sofrimento. os jornais
esquecem-se hoje dessa verdade fundamental:
são essas histórias que o público quer ler.»
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paravam contra uma lebre do deserto para melhorar a
minha dieta. Levaram o cuidado a esse extremo!»

A certa altura, os jornalistas barafustam com os seus
interlocutores. Estão há dias no deserto, mas, dos pesca-
dores portugueses, verdadeiro motivo da viagem, não há
rasto. A viagem de regresso a Lisboa está agendada para o
dia seguinte. Sem uma palavra, o membro da Frente
Polisário pede que o sigam. Caminha para a tenda defron-
te da dos jornalistas e aponta para a entrada. «No interior,
estavam os 15 pescadores portugueses. A meia dúzia de
metros de nós, quando nos julgávamos a quilómetros de
distância… Fizeram uma festa enorme quando nos viram.
Deram-nos recados, abraços. Foi um momento muito
emotivo», conta Ochôa, que documenta aqueles minutos,
enviando as imagens posteriormente, a partir da embaixa-
da em Argel. Semanas depois, as mesmas fotografias são
expostas em Matosinhos, causando grande comoção fami-
liar e ajudando a pressionar as forças políticas nacionais.

UM “FUro” do jornal de notÍCias

Miguel Reis e Rui Ochôa tinham furado pelo território
argelino na altura certa. Com piores contactos, os jornalis-
tas que se lhes seguiram já não penetram na região, até
porque a resposta do JN fora muito rápida. «A maioria dos
pescadores era oriunda dos concelhos de Aveiro e
Matosinhos e o jornal levava a sério o seu compromisso
com as comunidades do Norte», explica Miguel Reis. Mais
tarde, após a libertação, o mestre Cadilhe dirá reconheci-
damente que, «para o JN, tudo o que quiserem!» 

n
o regresso de Reis e Ochôa a Portugal,
porém, a história parece congelada. O últi-
mo rapto de uma embarcação espanhola
durara mais de um ano e tudo indica que,
não cedendo à exigência de reconhecimen-

to oficial da RASD, o governo português dificilmente con-
seguirá negociar. Em Julho, porém, tudo muda. A impren-
sa sugere que um enviado informal do Conselho de
Revolução (CR) deslocou-se à Argélia e, na reunião do CR
do dia 9, o Presidente da República exige saber se algum
membro do CR tomou acções por sua conta. As actas do
CR sublinham que o general Franco Charais confessa ter
juntado contactos úteis caso o seu apoio fosse pedido e
que, na sua opinião, a libertação «seria uma operação fácil
e rápida». Paira no ar a possibilidade de um acto aventu-
reiro.

Com eleições presidenciais agendadas para Dezembro,
Sá Carneiro, primeiro-ministro da coligação da Aliança
Democrática, atribui ao advogado Luís Fontoura, respon-
sável pelas Relações Internacionais do PSD, a missão de
trazer de volta os 15 homens e encerrar o caso. Não são
claras as indicações orais que Fontoura recebe do primei-
ro-ministro. Mais tarde, Freitas do Amaral, ministro dos
Negócios Estrangeiros, acusá-lo-á de ter excedido o seu
mandato, ao prometer à Frente Polisário o reconhecimen-
to oficial português. Miguel Reis assegura que viu, na
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embaixada portuguesa de Argel, o telegrama pessoal do
primeiro-ministro «autorizando Fontoura a reconhecer o
novo estado». Infelizmente, por descuido ou… prudên-
cia, a pasta da correspondência entre Lisboa e Argel apre-
senta lacunas comprometedoras. Os telegramas 143 a 160
de Argel para Lisboa, enviados entre 24 de Junho e 2 de
Julho e marcados como “Pessoais e Secretos”, não foram
arquivados. O mesmo sucedeu no correio de Lisboa para
Argel, pois o destino dos telegramas “Pessoais e Secretos”
69 a 82 permanece incerto, restabelecendo-se depois ima-
culadamente e sem mais excepções a transcrição das
comunicações.

F
osse como fosse, Fontoura dirige-se para
Tindouf, no Sul da Argélia, e daí para o terri-
tório do Saara Ocidental. Convida Miguel
Reis e Rui Ochôa a acompanhá-lo, até porque,
como confidencia ao Conselho de Ministros, o

jornalista do JN «sabe, sobre a posição dos sarauís, tanto
ou mais do que eu». De férias no Algarve, Ochôa demora
um dia a juntar-se ao grupo, viajando na data do seu ani-
versário. Uma vez mais, os restantes meios de comunica-
ção falham a cobertura deste caso. «O mérito é do
Miguel», sublinha Rui Ochôa. «Era o jornalista com me -
lhores contactos e foram as notícias dele que ajudaram a
manter o caso vivo na opinião pública.»

Repete-se de certo modo o contexto da primeira via-
gem. A Frente Polisário mostra ao diplomata o “seu” terri-
tório, os hospitais e as fábricas. «Passámos mais alguns
dias no deserto», lembra Ochôa. «Certo dia, vimos um
poço natural e eu reparei que, no fundo, jazia uma gran-
de ave morta. Mostrei-a a Luís Fontoura e comentámos
em simultâneo: ‘Daquela água, não bebo eu!’» Horas
depois, à torreira do Sol, os cantis repletos da água duvi-
dosa são bebidos até à última gota.

O reencontro dos Land Rovers dos enviados portugue-
ses com os pescadores é fortemente emotivo. Manuel
Cadilhe chora durante dez minutos abraçado a Miguel
Reis. «Senti que alguns não durariam mais uma semana
aqui», balbucia o homem do mar. Fontoura faz um discur-
so numa tenda, durante um jantar de gala, referindo «a
inquietação portuguesa perante a situação decorrente da
persistência da ocupação militar dos territórios da RASD»,
declaração que enfurece o governo marroquino, pois
equivale a um tímido reconhecimento. Os pescadores,
porém, são libertados no dia 24 de Julho e transferidos por
avião militar para Argel.

No dia seguinte, exaustos, de rosto tisnado pelo Sol e
vestidos à maneira árabe após 51 dias de cativeiro, viajam
para o aeroporto da Portela, onde um jovem funcionário
do governo que mais tarde dará que falar, Pedro Santana
Lopes, encaminha familiares e ex-cativos para os autocar -
ros fretados para os regressos apoteóticos. Na televisão,
Freitas do Amaral descose o novelo diplomático, sugerin-
do, em comunicado, que o discurso de Fontoura «excedeu

Histórias
de

jornalistas
No deserto sarauí...
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em alguns pontos a orientação do governo». Fontoura
comenta ao Expresso que o ministro não parece ter perce-
bido que na RASD «não há fantasmas; há homens de
carne e osso». 

Os 15 pescadores voltam sãos e salvos a casa e retomam
a actividade piscatória. Na implacável história trágico-
marítima portuguesa, vários destes homens viriam a
sucumbir em dois naufrágios posteriores – um no mar da
Irlanda e outro quase na mesma zona do Atlântico onde,
em 1980, tinham sido capturados. Por ironia cruel do des-

tino, Miguel Reis, já afastado do jornalismo e exercendo
advocacia, viria a defender os interesses legais da filha de
uma das vítimas.

Rui Ochôa gosta de contar a aventura das duas viagens
ao deserto africano. Não por vaidade ou por saudosismo,
mas porque ela encerra uma dimensão perdida do jorna-
lismo: «Queríamos contar a história daqueles homens,
daqueles dias em cativeiro, daquele sofrimento. Os jornais
esquecem-se hoje dessa verdade fundamental: são essas
histórias que o público quer ler.» JJ
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MeMória

Jornais, livros
e os seus
censores
O ciclo comemorativo dos 40 anos do 25 de Abril
permitiu resgatar algumas memórias da Revolução que
pôs termo à mais longa ditadura da Europa no século
XX e aprofundar alguns dos aspectos mais negros da
ditadura salazarista-marcelista, nomeadamente a
repressão política e a censura. Esta última, na área da
imprensa como no teatro e cinema, tem vindo a
merecer uma renovada atenção por parte da
investigação historiográfica e da comunicação social de
que foi exemplo, em 2014, o Lápis Azul, documentário e
ficção de Rafael Antunes e o lançamento pelo Público de
uma colecção de obras de autores portugueses com a
reprodução dos respectivos relatórios da censura.

Texto Joaquim Cardoso Gomes*
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i
nstitucionalizada a partir de 1933 a censura do
Estado Novo nasceu com a Ditadura Militar e, como
Salazar então afirmou, "a origem militar da Ditadura
Portuguesa há-de dar sempre à nossa revolução
uma característica especial" 1,  marcando indelevel-

mente as instituições, nomeadamente a censura à impren-
sa,2 onde só tardiamente entrou o pessoal civil. Numa
perspectiva de história comparada com os fascismos clás-
sicos dos anos 30, o italiano, o nazismo e o próprio fran-
quismo, o particularismo português assenta não apenas
no privilegiar os mecanismos preventivos da censura, a
manutenção dos militares em posições-chave do aparelho
bem como a sobrevivência de um pluralismo ainda que
muito limitado na imprensa dando corpo ao que
Hermínio Martins,3 caracterizou incisivamente como o
"coeficiente óptimo do terror".

Se o modelo de censura prévia prevaleceu desde o iní-
cio do regime ditatorial aplicado à imprensa, no caso dos
livros a censura não tinha carácter preventivo pelo que
muitas obras eram publicadas recaindo sobre elas uma
censura repressiva, a posteriori, com apreensão e eventual
procedimento judicial. Ao capitão Artur Quintino Ro -
gado4 foi confiada a chefia da primeira Secção de Livros, cri-
ada em 1934, tendo sido entendimento do mentor da reor-
ganização da censura em 1933, o major Álvaro Salvação
Barreto, que não devia ser aplicada a censura prévia aos
livros pelos custos acrescidos que tal acarretaria ao Estado
como explana no relatório, a pedido de Salazar, "Leituras
imorais - propaganda política e social contrária ao Estado
Novo - sua repressão".

O conhecimento do aparelho da censura à imprensa e
do seu pessoal político esteve por muito tempo mergulha-
do na penumbra por força do seu hermetismo até junto
da classe dos jornalistas, que tinha sobre os censores um
quase total desconhecimento e as ideias mais díspares
dado o contacto entre a censura e os jornais ser unica-
mente efectuado com as chefias de redacção e, mais rara-
mente, com os directores. 

A memória da censura que os jornalistas herdaram da
ditadura foi construída ao longo dos anos 60 em torno da
figura do "coronel" mais ou menos incompetente e boçal
no exercício da função censória ao serviço do Estado
autoritário. Não só esta imagem assentava em grande
parte num estereótipo como se perdia a evolução históri-
ca que a máquina da censura foi conhecendo ao longo de
décadas. Como salientou o politólogo Philippe C.
Schmitter, Salazar e a elite política que este reuniu repre-
sentava na década de 30 o aparecimento de uma nova ger-
ação. Mas como Portugal veio, mais tarde, a transformar-
se numa "gerontocracia extrema", os observadores ten-
dem a esquecer que a juventude na fase inicial do regime
fora um factor importante da sua estratégia de domi-
nação. Até ao termo da Segunda Guerra Mundial o pes-
soal político da censura era constituído por elementos do
Exército5 de baixa patente, sobretudo capitães e tenentes,

muitos deles no activo. Em 1931 a comissão de censura de
Lisboa, constituída por 21 oficiais, tinha uma média etária
de 38 anos, a comparar com a média de 71 anos dos 11
onze oficiais que ocupavam as chefias intermédias dos
serviços centrais em Abril de 1974.

O exclusivo da condição militar entre os censores da
imprensa irá perdurar até 1957 quando Marcelo Caetano,
ministro da Presidência de Salazar (1955-1958), colocar um
dos homens do seu "partido informal" na direcção da cen-
sura como director-adjunto, o Dr. António Neves
Martinha. Ainda em Março de 1958, o então director da
censura coronel Armando Larcher6 (de 1944 a 1959) levan-
tará as primeiras objecções à natureza estritamente militar
da censura por faltar a muitos censores a formação
humanística que os novos tempos exigiam porque "os
problemas sociais são outros e outros os inimigos; por isso
há que actualizar a equipagem". 

Passado o "terramoto delgadista", no segundo período
de crise do regime entre 1958-1962, o aparelho da censura
à imprensa irá conhecer três transformações importantes:
o alargamento significativo do número de censores na
sede de Lisboa, a entrada de civis, em geral com formação
superior para um Gabinete de Leitura, a hegemonização
do aparelho pelos coronéis, na reserva ou na reforma, a
nível das chefias intermédias, decisivas no funcionamento
da máquina. À data do 25 de Abril a censura à imprensa
era constituída por 71 censores remunerados distribuídos
pelas Direcção/Comissão de Lisboa, Comissões do Porto e
Coimbra e ainda 20 delegações do Continente e Ilhas,
numa base distrital (a excepção era Guimarães), mantida
no essencial desde a reorganização no início do Estado
Novo. Na capital, os serviços centrais eram então consti-
tuídos pela Comissão de Lisboa, Serviço de Leitura Geral
(SLG), Serviço de Leitura Especializada (SLE), Serviço de
Controlo e Serviço de Publicações Estrangeiras.

Com a chegada de Marcelo Caetano ao poder em 27 de
Setembro de 1968 a censura à imprensa foi aliviada, sobre-
tudo no período subsequente à sua posse, mas Caetano
nunca escondeu ser sua intenção manter o regime de cen-
sura prévia. Para chefe de gabinete escolheu o antigo
director da censura à imprensa (1959) e presidente da
Comissão de Exame e Classificação dos Espectáculos
(1960-1966), Dr. José Fernando Quesada Pastor e, num
sinal de "evolução na continuidade", chamou  de  novo o
Dr. António Neves Martinha até encontrar o homem
capaz de disciplinar o aparelho da censura e adaptá-lo às
novas necessidades, o coronel Armando Páscoa  que
tomará posse em 21.6.1969 e que ambicionava o "controlo
perfeito dos jornais que se publicam no País". 

Por incapacidade inesperada do coronel Páscoa em
Abril de 1973 a censura conhecerá no derradeiro ano de
ditadura uma direcção civilista presidida pelo Dr. Mário
Bento Martins Soares, tendo como subdirectores o Dr.
Bento Garcia Domingues, da Polícia Judiciária e o Dr. Vítor
Manuel Lopes de Sá Pereira, magistrado que após o 25 de

MeMória Jornais,  l ivros e censores
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Abril atingiu o topo da carreira como juíz conselheiro no
Supremo Tribunal de Justiça. Porém, o marcelismo não
alterou em substância a natureza da censura mesmo
quando realizou uma operação de cosmética extinguindo
formalmente a Direcção dos Serviços de Censura em 1 de
Junho de 1972 integrando-a na Direcção-Geral da
Informação com a designação de Comissão Central de
Exame Prévio. 

Fonte: PT-TT-snI-Dsc-35-6-9253, cx. 631  (livro de  césaire)

De 1971 e de início de 1972 os dois formulários correspon-

dem a duas etapas na censura de livros, antes e depois do

seu controlo transitar para a DGi retirando aos "coronéis" da

rua da Misericórdia uma função institucionalizada em 1934

com a criação da Secção de Livros.

O relatório nº 9253 é assinado pelo censor Dr. Simão

Lopes Gonçalves, médico, nomeado em 1954 para a

Comissão de exame e Classificação dos espectáculos onde

se manteve até 1960, passando depois para a censura à

imprensa onde atingiu em 1973 a posição de presidente da

Comissão de Leitura especializada (SLe). até ao início da

Guerra Colonial são raros os relatórios de teor racista

existindo alguns de natureza anti-semita. Neste caso é evi-

dente o carácter racista do comentário à obra de aimé

Césaire, o criador do conceito de "negritude"," negro, comu-

nista e foi em tempos deputado francês". 

O relatório de 15.6.1971 é já oriundo da Direcção-Geral da

informação e obedece ao formulário que prevalecerá desde

então: parecer do funcionário superior encarregado da leitu-

ra, frequentemente ernesto Manuel de Moura Coutinho

(n.1946), licenciado em Direito, despacho quase sempre

concordante do director-geral da informação, Pedro

Geraldes Cardoso, antigo chefe de gabinete de Moreira

Baptista. a decisão do marcelismo de tolerar em 1971 a

obra de Lenine proibida em 1944 integra-se nos novos

critérios da censura de livros.

GrÁFiCO i

Fontes: PT/TT/snI-Dsc/13/10, 12, 7, 8 e 9; snI, cxs. 658, 853, 526, 573 e 630

ao transitar para a Direcção-Geral de informação a censura

Fonte: PT-TT-snI-Dsc-35-6-9039, cx. 631 (livro de Lenine)
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de livros passou a ter um carácter mais selectivo e racional,

do ponto de vista do regime, preocupado com as obras que

fossem doutrinadoras ou mobilizadoras das massas, o que

se traduziu numa evolução algo surpreendente nos anos de

1972-73, marcados pelo acentuar da repressão política. 

Nos últimos anos do regime é no recrutamento do pes-
soal civil que se opera a maior alteração com a entrada de
civis mais qualificados, em sintonia com a criação em 1969
do Serviço de Leitura Especializada (SLE) para apreciação
dos assuntos que "versarem matérias de arte, literatura,
filosofia, política e economia, a publicar ou já publicados
na imprensa diária e não diária", mas a desmilitarização
do aparelho ficará sempre incompleta por força da hege-
monia  dos coronéis mesmo quando a aprovação da nova
lei de imprensa em 1972 retirou  à Comissão de Exame
Prévio, sediada na Rua da Misericórdia nº 125, o controlo
sobre a censura de livros que passará em exclusivo para a
Direcção Geral de Informação marcando um novo e deci-
sivo passo na perda da autonomia funcional do aparelho,
iniciada no distante ano de 1944 quando Salazar com a
criação do Secretariado Nacional da Informação (SNI)
colocou a censura e a propaganda sob o seu controlo pes-
soal.

Duas notas finais. A relação entre a polícia política
(PVDE/PIDE/DGS) e a censura tem proporcionado alguns
equívocos: estamos perante duas entidades distintas
ainda que estreitamente colaborantes e subordinadas ao
Presidente do Conselho, pelo que a responsabilidade pela
proibição de uma obra competia à estrutura da censura
cabendo às polícias (PIDE/DGS, PSP ou PJ) e à GNR a vig-
ilância sobre as livrarias e a apreensão de livros após
determinação da direcção da censura. Salazar delegou,
entre 1962-1968, no subsecretário de Estado Paulo
Rodrigues a tutela sobre a Comunicação Social, papel que
foi desempenhado no marcelismo pelo secretário de
Estado da Informação e Turismo, César Moreira Baptista. 

No dia 25 de Abril a sede da censura não constava do
plano de operações do MFA. No dia 26 a iniciativa popu-
lar levou ao assalto das instalações em Lisboa com destru-
ição e desaparecimento de grande parte dos arquivos.
Esta circunstância bem como a ascendência militar do
poder, minado por fortes contradições nos anos da
Revolução, talvez explique como alguns censores mil-
itares no activo progrediram na carreira até ao generalato
em pleno regime democrático e alcançaram posições de
destaque no aparelho do Estado, caso do general António
Gonçalves Ribeiro, censor desde 1969 até à sua ida para
Angola em 1972, vindo a destacar-se como Alto-
Comissário para os Desalojados e ministro da Admi -
nistração Interna (1978-1979) e do general Octávio Gabriel
Calderón de Cerqueira Rocha, censor entre 1970 e 1973,
chefe do Estado - Maior do Exército (1992-1997).

*Centro de Investigação Media e Jornalismo

(CIMJ / FCSH-UNL)

Notas

1- Salazar, O. (1933), Salazar, o Homem e a Obra, prefácio a António

Ferro,  Lisboa :ENP, p. XXVIII.

2 - Em 1933 os censores da Comissão de Censura Teatral e

Cinematográfica eram igualmente oficiais do Exército, mas nesta

estrutura o processo de desmilitarização será acelerado com a

subordinação à Presidência do Conselho. Na Comissão de Censura

aos Espectáculos em 1945 já só eram três os militares entre os seus 12

membros, apenas um oficial em 1954, o mesmo sucedendo na

renomeada Comissão de Exame e Classificação dos Espectáculos em

1957. A última comissão de censura de espectáculos, à data do 25 de

Abril, constituída por 20 elementos, a que acresciam dois da comissão

de recursos, apenas integrava um militar, o coronel de Cavalaria

Joviano Alcisio Chaves Ramos, censor da imprensa em Évora na

década de 50, então com a patente de capitão.

3 - Martins, H. (1998), Classe, Status e Poder e outros ensaios sobre

Portugal Contemporâneo, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, p. 45.

4 - O capitão de Engenharia Artur Quintino Rogado (1894-1953) foi dos

mais destacados oficiais no aparelho da censura à imprensa entre

1928 e 1949, percurso interrompido em comissão de serviço em

Angola, colónia onde nascera, entre finais de 1929 e 1933. Nomeado

adjunto na Direcção-Geral dos Serviços de Censura terá a seu cargo a

primeira Secção de Livros, vindo em 1938 a prestar serviço como

engenheiro, em acumulação, na Câmara Municipal de Lisboa e, a

partir de 1943, promovido a major, professor no Instituto Profissional

dos Pupilos do Exército de Terra e Mar, instituição de que se torna

director em 1947 e até à sua morte em 1953. Em 1949 ao ser

promovido a tenente-coronel tenta manter a sua posição na censura

mas tal é-lhe recusado pelo ministro da Guerra em nome dos

princípios da ética e hierarquia militares pois a sua promoção

implicaria um cargo não inferior ao de subdirector da censura. O

irmão do censor, António Quintino Rogado, era em 1953,

administrador da Sociedade Industrial de Imprensa, proprietária do

Diário Popular.

5 - A única excepção, neste período, pertence ao oficial da Marinha,

capitão-tenente Luís de Arriaga de Sá Linhares (1897-1974), açoriano

da Horta, nomeado delegado da censura em Setúbal entre 29.1.1941 e

14.8.1944 quando era comandante do porto de Setúbal. Foi escolhido

para presidente da Câmara Municipal de Almada (1947 -1951) vindo,

sucessivamente, a ser cooptado para deputado da Assembleia

Nacional entre 1942 -1945 e, depois, entre 1953 e 1969.

6 - Sobre o chefe da censura coronel Armando Larcher e o memorial

apresentado a Salazar em 20 de Março de 1958, "Alguns

apontamentos sobre a imprensa e os serviços de censura", cfr.

Gomes, J. C. (2014), "Os censores do 25 de Abril: o pessoal político da

censura à imprensa", Jornalismo & Jornalistas, nº 57, Jan/Jun, pp. 12-

13.
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Qual é o Banco que tem soluções para investir com rentabilidade?  
Qual é o Banco para poupar com segurança? Qual é o Banco que,  
para além de soluções de poupança, lhe disponibiliza também boas  
soluções de investimento? Qual é o Banco que tem soluções adequadas  
às suas necessidades?
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