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Colaboram neste número
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Marisa Torres da Silva, Miguel Lopes, Otília Leitão, Pedro
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A ortografia dos artigos publicados
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dos respetivos autores.
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estrangeiro, se vão fazendo sobre o jornalismo e os jornalistas.
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Composição do júri
O júri dos Prémios Gazeta 2016 teve a seguinte constitu-
ição: Eugénio Alves (CJ), Cesário Borga (CJ), Eva
Henningsen (Associação da Imprensa Estrangeira em
Portugal), Fernanda Bizarro (freelancer), Fernando
Correia (jornalista e professor universitário), Elizabete
Caramelo (professora universitária), Fernando Cascais
(professor universitário e formador do Cenjor), Jorge
Leitão Ramos (crítico de cinema e televisão), José Rebelo
(professor jubilado do ISCTE - Instituto Universitário de
Lisboa) e Paulo Martins (jornalista e professor univer-
sitário).

Prémios
Gazeta2016
Prémios Gazeta

O júri dos Prémios Gazeta 2016, reunido em 21 de setembro, decidiu
distinguir José Quitério, dono de uma carreira tão sólida quanto
longa, com o Gazeta de Mérito. O prémio de Imprensa Regional foi
atribuído ao semanário Barcelos Popular. Margarida Metello (RTP)
recebe o prémio de Televisão; Luciana Leiderfarb (Expresso) o de
Imprensa; Isabel Meira (TSF) o de Rádio e Enric Vives-Rubio
(Público) o de Fotografia. João Carlos Malta e Teresa Abecasis (Rádio
Renascença) partilham o prémio Multimédia. O júri deliberou não
atribuir o Prémio Revelação.
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GAZETA DE IMPRENSA

Luciana Leiderfarb
Natural de Buenos Aires, integra o quadro do Expresso
desde 1996. Licenciou-se em Filosofia pela Universidade
Nova de Lisboa, mas abraçou o Jornalismo, embora tam-
bém se tenha dedicado à tradução. Estreou-se no Jornal

de Letras, em 1992, e colaborou,
entre outros órgãos, com a RDP e
as revistas Grande Reportagem e Ler.

A reportagem aborda a herança
familiar de descendentes de altos
dignitários nazis, que seguiram
percursos diversos. Sem pré-julga-
mentos, "O Nome do pai", que saiu
a 13 de agosto de 2016 na Revista E,
dá a voz a quem não apagou apeli-

dos, tentando compreender como lidou com esse fardo.
Alguns, aceitaram ceder fotografias inéditas dos seus
arquivos pessoais, o que permitiu publicar a imagem dos
filhos de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, junto à
piscina do seu jardim, no próprio campo de concentração,
sendo visíveis, ao fundo, as chaminés dos fornos cre-
matórios.

GAZETA DE TELEVISÃO

Margarida Metello
Com formação em Comunicação Social - é licenciada pela
Universidade Nova de Lisboa - fez quase toda a carreira
na RTP, a partir de 1982. Na estação pública, de que só
esteve ausente entre 1986 e 1988, quando trabalhou na

Secção Portuguesa da BBC World
Service, em Londres, dedicou-se à
reportagem, coordenou o Tele -
jornal, o programa "Sinais do
Tempo" e projetos especiais de
informação, além de exercer
funções de editora de Sociedade.
Na última década, concentrada na
área dos documentários, recebeu
diversos prémios.

A série documental de dois episódios "Reforma
Agrária", emitida na RTP2 nos dias 27 de outubro e 3 de
novembro de 2016, debruça-se sobre um tema sensível,
que marcou o agitado período pós-revolucionário de
1974-1975 e ainda hoje causa divisões. Assente num regis-
to equilibrado, a reportagem não cede a maniqueísmos,
nem veicula ideias feitas. É um documento indispensável
ao conhecimento daquele momento histórico.
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GAZETA DE RÁDIO

Isabel Meira 
Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas,
Português-Francês, pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, e pós-graduada em Estudos de

Tradução pela Universidade Nova
de Lisboa, optou pelo Jornalismo.
Fez formação no Cenjor e foi admi-
tida no Rádio Clube Português em
2006. Passou em 2009 para a TSF.
Integra, desde janeiro passado, os
quadros da Antena1/Antena 2.

A reportagem "Na hora de pôr a
mesa", que contou com a sonoplas-
tia de Herlander Rui, foi a última

realizada por Isabel Meira na TSF. Emitida a 16 de junho
de 2016, aborda o projeto social de voluntariado "A poesia
não tem grades", desenvolvido em meio prisional.
Histórias, contadas com sensibilidade, de quem está preso
e de quem já esteve e encontrou na poesia uma forma de
libertação.

GAZETA MULTIMÉDIA

João Carlos Malta 
e Teresa Abecasis
Licenciado em Jornalismo pela Universidade do Porto,
João Carlos Malta iniciou a carreira em 2004, na delegação

do Porto do Correio da Manhã.
Transferiu-se seis anos volvidos
para  o Jornal de Negócios e em 2014
ingressou na Rádio Renas cença ,
onde tem vindo a dedicar-se sobre-
tudo à reportagem.

Teresa Abecasis, licenciada em
Jornalismo pela Escola Superior de
Comunicação Social do Instituto
Politécnico de Lisboa, faz parte da
redação da Renascença desde 2007,
ano em que integrou a equipa que
na estação começou a desenvolver
a vertente multimédia.

Os ciganos do bairro da
Pedreira, em Beja, são os protago-
nistas da reportagem "Cemitério
dos vivos", publicada em 21 de
Junho de 2016 no site da
Renascença. O muro que separava

este território, onde a comunidade foi alojada pelo
município, já foi demolido, mas as condições de vida sub-
humanas permanecem. O complexo tema da integração é

tratado de forma bem enquadrada, com diversidade de
recursos, sem perder de vista a questão central: como
remover incompreensões mútuas para assegurar a inte-
gração?

GAZETA DE FOTOGRAFIA

Enric Vives-Rubio
Nascido em Barcelona em 1981, vive em Portugal desde
2004. Estagiou no semanário O Independente e no Público,

passou pelo Correio da Manhã e
regressou ao Público. Fotojornalista
distinguido em Portugal e no
estrangeiro - recebeu em 2011 o
Prémio Estação Imagem, na cate-
goria de Notícias, e foi fina lista do
prémio de fotografia humanitária
Luís Val tueña.

A fotografia de capa do Público
de 4 de agosto de 2016 é por si só

um excelente documento jornalístico. Sobretudo pelo
poderoso significado da mulher a cami nhar entre carros
ardidos, no parque de estacionamento do Festival
Andanças, no concelho de Castelo de Vide, onde um
incêndio afetara horas antes mais de 400 via turas.

GAZETA DE IMPRENSA REGIONAL 

Barcelos Popular
"Semanário regional, democrático e independente", o
Barcelos Popular é Prémio Gazeta de Imprensa Regional
2016. Trata-se de um periódico que festejou no ano passa-
do o 40º aniversário, com invejáveis resultados: é o mais
lido do distrito de Braga. 

O Barcelos Popular, dirigido por José Santos Alves, foi
fundado em 11 de novembro de 1976. Projeto inovador de
informação essencialmente local, nas mais diversas ver-
tentes, é propriedade da Milho-Rei - Cooperativa Popular
de Informação e Cultura de Barcelos, constituída em 1980,
que hoje reúne 50 cooperadores. Não persegue o lucro.
Prefere reinvestir o que ganha, estratégia que, segundo
escreveu o diretor na edição de aniversário, tem dado
bons frutos no plano da saúde financeira: "em poucos

Prémios Gazeta
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anos, duplicámos as páginas, triplicámos o número de
assinantes e quadriplicámos a receita".

Conhecido por "verdinho", o semanário, que sai às
quintas-feiras, é impresso em Vigo, para reduzir custos.
Apresenta vendas acima dos 7000 exemplares, sendo cerca
de 80% por assinatura. Num concelho com 120 mil habi-
tantes, terá mais de 40 mil leitores. O segredo do sucesso,
demonstrativo de que a Imprensa regional pode enfrentar
a crise de cabeça erguida, residirá no perfil editorial do
título. O Barcelos Popular preza a independência e o plu-
ralismo, sem deixar de se assumir como de Esquerda,
embora sem filiação partidária.

GAZETA DE MÉRITO

José Quitério
José Quitério, crítico gastronómico
do Expresso durante quase quatro
décadas, conquistou o Gazeta de
Mérito 2016. A qualidade da escrita
das crónicas assinadas pelo jornal-
ista constituiu a razão principal da
escolha do júri.

Nascido em Tomar em 10 de abril
de 1942, Quitério chegou a frequen-
tar a Faculdade de Direito de

Coimbra, mas o curso não o entusiasmou. Em Lisboa
desde 1972, a sua ligação à Comunicação Social teve início
no arquivo de O Século, onde trabalhou até ao encerra-

mento do jornal. Ainda passou pela extinta revista Tilt,
antes de fundar a secção de gastronomia do semanário,
em 1976. 

Muitos anos antes de se tornar corrente a designação
de chef - "já ninguém quer ser cozinheiro, agora só há
chefs", constatou no ano passado, em entrevista à Visão - já
José Quitério percorria restaurantes, para se render a pal-
adares ou castigar duramente pratos intragáveis. Sempre
sob anonimato, condição de independência e de isenção.
A sua fotografia não saia no Expresso, recusava convites,
não marcava mesa nos restaurantes, jamais aceitou ofer-
tas. Graças a esta conduta, tornou-se uma referência na
área.

O autor dos livros "Bem comer & curiosidades" e
"Escritores à mesa (e outros artistas)" acredita que a cozin-
ha é "uma arte de equilíbrios". Não lhe agrada que tenha
sido "capturada pelo espetáculo". E não altera os ingredi-
entes das frases para as adocicar. Numa entrevista ao
Expresso, concedida em janeiro de 2015, quando pôs fim à
colaboração por razões de saúde, sentenciou: "Sushi não é
cozinha, porque não passa pelo fogo"; o chop suey é uma
invenção dos norte-americanos e o foie gras nada menos
do que "divinal".

Homem de paixões - pela boa mesa, como pelo tango e
pela tourada, sobre a qual também escreveu - Quitério
joga politicamente à Esquerda. Embora não seja militante,
o seu voto foi quase sempre depositado no PCP. No entan-
to, não passava de pequena provocação a ex-simpati-
zantes da Albânia vermelha a "boca" que atirava, ao
irromper no gabinete da Direção do jornal: "Ainda hei de
ver os tanques soviéticos a entrar no Marquês de Pombal".
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A regulação do jornalismo
observada a partir 
dos seus pareceres

João Miranda *

Embora relativamente recente, a experiência da regulação do
jornalismo português desenha-se segundo traços de grande
complexidade e pluralidade, que a tornam um caso particular no
plano europeu. A sua multiplicidade materializa-se através de
diferentes organismos, problemáticas ou atores. A partir da análise
aos processos dos mecanismos centralizados de regulação, este artigo
procura traçar os principais elementos do percurso histórico, com
especial foco nas dinâmicas dos três organismos contemporâneos:
ERC, Comissão da Carteira e Conselho Deontológico.

ANÁLISE

N
ão foi preciso muito tempo. Logo
numa das primeiras deliberações da
Entidade Reguladora para a
Comunicação Social (ERC), ficava
claro que, independente de quais-
quer linhas de sobreposição entre o
seu e o âmbito de atuação do

Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas
(CD/SJ), as apreciações e decisões de ambos os organismos
estariam longe de redundar numa qualquer manifestação
de uniformidade ou reverberação de ideias. 
Em junho de 2006, a atividade do primeiro Conselho

Regulador da ERC tinha um par de meses, quando, à
mesa de ambos os organismos chegou uma queixa, sub-
metida pela Direção Regional de Educação de Lisboa,
visando uma reportagem transmitida pela RTP, sobre a
violência entre estudantes e professores no meio escolar.
De entre uma série de pontos, o objeto da participação
detinha-se em duas problemáticas fundamentais: a reco-
lha oculta de imagens de menores, com recurso a meios
não autorizados, e a inobservância do direito à não dis-
criminação por motivos de pertença a uma raça ou etnia.
Cerca de um mês depois, o CD/SJ publicava o seu pare-

cer sobre a queixa, onde sublinhava não ser sua intenção
interpretar a questão segundo uma lógica formal ou
jurídica, mas antes de acordo com o normativo ético-
profissional. Assim, concluía o organismo não existirem
na reportagem analisada indícios de má fé, instrumenta -
lização ou violação dos preceitos deontológicos. Mais do
que isso, admitia que a peça jornalística se revestia de
relevância temática, "motivo por que é louvável este trabalho
de serviço público". 
Aprovada no final de julho, a deliberação da ERC viria

a assumir uma posição diametralmente oposta - divergên-
cia essa reconhecida, inclusivamente, numa ampla apreci-
ação crítica do parecer do CD/SJ. No seguimento de uma
aprofundada análise dos diferentes pontos da queixa,
deduzia o regulador não só estar perante o incumprimen-
to das normas legais, como também dos deveres éticos e
deontológicos da profissão, inscritos no Estatuto do
Jornalista e no Código Deontológico.
Conquanto este possa figurar-se como um caso pontual

no conjunto de centenas (no caso do CD/SJ) ou mesmo
milhares (no caso da ERC) de processos dirimidos pelos
organismos, ele é paradigmático de uma relação que nem
sempre se assumiu fácil ou harmoniosa - uma colisão que

10_tema_miranda_9x_10_tema_miranda.qxd  22/10/2017  22:04  Page 10
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se evidenciou, ainda a entidade reguladora consistia ape-
nas num projeto. Na senda do que já havia sido a dis-
cordância da oposição partidária da esquerda e do que
viria a ser a posição crítica da Confederação Portuguesa
dos Meios de Comunicação Social, a leitura do Sindicato
dos Jornalistas da proposta de lei que procurava for-
malizar os modelos de organização e atuação do mecanis-
mo registava um conjunto de incertezas e um número
igual de objeções ao novo modelo normativo. A par de
uma série de considerações sobre questões mais genéricas,
como a gestão ou os procedimentos da ERC, as principais
preocupações da organização sindical resultavam de dois
aspetos, ainda que distintos, indissociáveis. 
O primeiro diz respeito a uma contração da represen-

tação da entidade, excludente da participação de profis-
sionais e proprietários de meios. O segundo refere-se à
extensão das competências e atribuições do novo regu-
lador, que o sindicato admitia poder resultar numa
invasão do domínio estrito da autorregulação dos jorna -
listas. 
Apesar de se mostrar disponível para cooperar insti-

tucionalmente com a ERC, a atitude crítica do sindicato
não esmoreceu perante a evidência e concretização da
implementação do novo organismo. Isso foi manifesto

na sua recusa inicial em ocupar o lugar que lhe era desti-
nado no Conselho Consultivo da ERC. Mas, ficou ainda
mais claro num artigo de 2007, assinado por Alfredo
Maia, onde o então presidente do sindicato defendia que
a corporificação da proposta legislativa havia confirma-
do o vaticínio da exclusão dos regulados da regulação,
produzindo como efeitos a "intromissão da ERC no domínio
dos conteúdos e do controlo do rigor informativo" e um
"descomprometimento das empresas e dos profissionais na reg-
ulação do setor, desresponsabilizando-os de participação e
esforço de autorregulação". Uma década volvida, se os
traços de disjunção entre o sindicato e o CD/SJ, e a ERC
se vêm progressivamente dissipando, o enquadramento
estrutural dos organismos sofreu poucas ou nenhumas
alterações. 

A COMPLEXA EXPERIÊNCIA DA REGULAÇÃO
Evidentemente, este quadro de colisão entre organismos
não surge de modo contingencial ou extemporâneo, ele é
resultado do encadeamento imbricado em que se inscreve
a consolidação da atividade jornalística portuguesa. Com
efeito, Portugal possui um dos mais complexos e voláteis
contextos de regulação do jornalismo da Europa ociden-
tal, pautado, ao longo de 40 anos, por uma ampla prolife -

GONÇALO COSTA

João Miranda apresentou no Congresso uma parte da investigação que está a realizar
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ração de propostas e soluções, onde, circunscrevendo à
realidade dos organismos nacionais e centralizados de
regulação, se encontram sete experiências distintas.
Ainda que seja possível identificar, antes do 25 de

Abril, marcas da vontade dos jornalistas em regular a
atividade - a partir da contratação coletiva ou da tentativa
de inscrição de mecanismos na lei, sobretudo com vista à
criação de alternativas institucionais à censura -, só em
1975 foi constituído o primeiro organismo nacional de
regulação do jornalismo. Com competências nas difer-
entes dimensões da produção jornalística, o Conselho de
Imprensa português diferenciou-se da maioria dos con-
géneres europeus pela sua génese contígua ao
Parlamento e por uma composição bastante abrangente,
compreendendo não só jornalistas, empresários e públi-
co, como também representantes da Assembleia da
República, de outros trabalhadores da imprensa ou
mesmo, numa primeira fase, do Movimento das Forças
Armadas. 
Dois anos depois, foram criados quatro Conselhos de

Informação - para a RTP, RDP, ANOP e imprensa. Mais
centrados em assegurar a independência e pluralismo dos
meios estatais, estes organismos assumiam uma dimensão
orgânica particular, caraterizada por uma forte parlamen-
tarização e extensão - cada conselho era composto por
mais de 20 representantes dos partidos com assento na
Assembleia da República -, o que tendia a dificultar a sua
atuação. Tendo em perspetiva a série de problemas e
debilidades destes organismos, a reforma constitucional
de 1982 propôs a sua convergência num novo mecanismo
(o Conselho de Comunicação Social), composto por 11
representantes parlamentares e com um campo de
atribuições mais vasto.
É, porém, em 1990 que se verifica a transformação mais

substancial da regulação do jornalismo português.
Corolário da revisão constitucional de 1989, o Conselho de
Comunicação Social e o Conselho de Imprensa são extin-
tos, dando lugar à Alta Autoridade para a Comunicação
Social (AACS). Formada por cerca de uma dezena de ele-
mentos - onde se conta a participação formal de um jor-
nalista -, este novo organismo, mais do que absorver as
atribuições dos seus precedentes, viu o seu campo de atu-
ação alargado a novas áreas. 
Por seu lado, o fim da intervenção do Conselho de

Imprensa abriu uma lacuna na adjudicação de partici-
pações de caráter deontológico por parte do público. É
também neste sentido que se acentua o esforço de auton-
omização do recentemente rebatizado Conselho
Deontológico do SJ, que abandona a prerrogativa da sua
atuação apenas a queixas submetidas pelos profissionais.
Esta reconstrução contínua do contexto regulatório é

naturalmente acompanhada por um permanente proces-
so de reformulação legislativa, onde se inserem as duas
revisões do Estatuto do Jornalista, caraterizadas pela pro-
gressiva incorporação das normas do Código

Deontológico na lei. É, de resto, este processo de vaza-
mento da deontologia no direito que estará na origem da
alteração estatutária da Comissão da Carteira Profissional
de Jornalista (CCPJ), passando a conferir-lhe capacidade
de sancionar transgressões ético-profissionais, com base
nos deveres inscritos no Estatuto do Jornalista.
A revisão constitucional de 2004 introduziu a última

grande alteração do contexto da regulação estatal da
comunicação social, com a proposta de extinção da AACS
e de criação da ERC. Composto por cinco elementos - qua-
tro indigitados pelo Parlamento e um cooptado entre eles
- o Conselho Regulador deste organismo viu o leque de
poderes e atribuições conferidos à Alta Autoridade sub-
stancialmente alargado, cobrindo áreas tão diversas como
o rigor informativo, o pluralismo, o direito de resposta ou
a independência dos meios.
Atualmente, são três os principais organismos

nacionais e centralizados de regulação do jornalismo por-
tuguês: ERC, CCPJ e CD/SJ. Mecanismos que, não
obstante encontrem linhas de intervenção bastante idên-
ticas, se não mesmo sobrepostas, se caraterizam por uma
profunda assimetria ao nível dos modelos de organização,
modos de trabalho, meios e estruturas disponíveis ou
graus de expressão pública. Uma tendência de desequi-
líbrio que se encontra, desde logo, patente na discrepância
entre os processos dirimidos por cada um dos organismos.
Cingindo à atividade entre 2008 (ano de arranque do

novo modelo de atuação da CCPJ) e 2014, encontram-se
66 pareceres emitidos pelo CD/SJ, 520 processos dirimidos
pela Comissão da Carteira (fundamentalmente associados
a processos de contraordenação) e um total de 2210 delib-
erações e diretivas da ERC - mesmo restringindo a análise
à sua atuação no campo da conduta jornalística, é possível
particularizar 938 processos.

ANÁLISE A PARTIR DOS PROCESSOS
É, de resto, sobre os processos de regulação que este artigo
se debruça. A partir de uma análise mais extensa a 4193
pareceres emitidos, entre 1975 e 2014, pelos organismos
de regulação do jornalismo português, o presente texto
busca destrinçar alguns dos principais elementos que con-
stituem os juízos e deliberações dos mecanismos da regu-
lação do jornalismo português, onde se incluem os seus
intervenientes, temáticas ou decisões.
Como consequência do constante alargamento do

âmbito de competências e atribuições da regulação estatal
dos media, esta encontra-se hoje longe de se cingir à
dimensão do jornalismo e informação, abrangendo pro-
gressivamente problemáticas tão diversas como os con-
teúdos programáticos, aspetos da publicidade ou a emis-
são de licenças de atividade. Paralelamente, a multiplici-
dade de organismos pressupõe fórmulas de trabalho e
atuação bastante díspares, que se traduzem numa hetero-
geneidade das categorias de documentos produzidos.
Neste sentido importa, antes de mais, definir concreta-
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mente qual o objeto de estudo aqui apresentado. 
Esta análise compreende os processos sobre casos indi-

viduais, diretamente relacionados com a problemática da
conduta jornalística, emitidos pelo CD/SJ, ERC e CCPJ,
desde a sua constituição enquanto organismos de regu-
lação até ao final de 2014. No conjunto dos processos anal-
isados, a maioria (95,6% na ERC, 99,6% na CCPJ e 67,1%
no CD/SJ) diz respeito a situações de análise ou juízo
sobre casos específicos. As restantes situações referem-se a
recomendações, pareceres gerais, diretivas ou comunica-
dos.
Se, como se notou já, a disparidade entre números de

processos encontrados decorre essencialmente de
condições de propósito, meios disponíveis e, sobretudo,
projeção pública distintas, subjaz um conjunto de ele-
mentos mais específicos que ajudarão a explicar esta real-
idade. 
Um aspeto que importará sublinhar prende-se com o

facto de apenas 2,7% dos documentos identificados no
âmbito da CCPJ se referirem a processos disciplinares. De
facto, a grande parcela dos pareceres diz respeito a pro-
cessos de contraordenação, ordinariamente instituídos
pelo próprio organismo e sobretudo referentes à prática
de jornalismo em condições irregulares. Num sentido
idêntico, conquanto a maioria dos processos da ERC
(83,9%) resulte de participações ou queixas, 3,6% com-
preendem pedidos de recurso sobre decisões anterior-
mente tomadas pelo mecanismo. 
Outro elemento importante diz respeito à extensão no

tempo que cada um destes organismos pressupõe - se a
iniciativa reguladora do CD/SJ arranca logo em 1974, a
atividade normativa da CCPJ e da ERC só se inicia em
meados da década de 2000. Aliás, atendendo à média de
processos dirimidos por ano, fica ainda mais patente esta
noção de divergência: enquanto o CD/SJ revela uma média
de 5,6 processos, a CCPJ compreende 74,3 e a ERC 125,1.

OS ATORES 
A clivagem entre organismos encontra-se também bem
plasmada ao nível dos seus intervenientes. Pelo que já se
discutiu ser a natureza da generalidade dos pareceres da
CCPJ, surge, sem grande surpresa, que a fração substan-
cial dos seus processos tenha origem na iniciativa do
próprio organismo. A comparativamente parca dimensão
de processos propostos por agentes externos decorre, evi-
dentemente, de um quadro de procedimentos mais estrito
- de acordo com o seu enquadramento estatutário, existem
três formas para a instrução de processos: oficiosamente,
através de queixa do visado ou na sequência de partici-
pação do Conselho de Redação -, mas é sobretudo reve-
ladora da fraca expressão pública do organismo, junto dos
cidadãos e dos próprios profissionais. 

Como se notou anteriormente, só a partir do início dos
anos 90 é que o CD/SJ passa a abrir a sua atuação à inicia-
tiva pública, o que poderia consubstanciar um fator
explicativo da elevada margem de participação de profis-
sionais junto do organismo. Não obstante, um cruzamen-
to entre os proponentes dos processos e o respetivo ano
não só aponta uma disposição relativamente dispersa,
como mostra que 68% dos pareceres cujos proponentes
são identificados como jornalistas surgem após 1990, con-
firmando, de alguma forma, a manutenção da natureza
eminentemente profissional do organismo.
Por seu lado, na ERC, os participantes são sobretudo

identificados como entidades individuais - sejam ou não
os visados dos conteúdos e ações que motivam a partici-
pação -, seguindo-se as entidades coletivas, como associ-
ações e instituições ou os seus representantes (de resto,
esta distribuição não difere muito da encontrada nos pro-
cessos da Alta Autoridade).
Considerando o propósito geral que configura estes

organismos, torna-se óbvio que a larga maioria dos pro-
cessos de análise ou juízo identifique como visados os jor-
nalistas e os meios de comunicação social. Contudo, o
cruzamento entre este indicador e os diferentes organis-
mos analisados tende a corroborar de forma clara as lin-
has de atuação de cada um dos mecanismos. Isto é, o reg-
ulador estatal ocupa-se genericamente de queixas sobre os
órgãos de comunicação, a CCPJ atende a casos referentes

Proponentes dos processos de regulação

                                                                  ERC             CCPJ          CD/SJ

Jornalista                                            4,1%    46       2,9%    15    34,5%     86

Órgãos de Comunicação Social     1,3%    15       0,0%     0      2,0%       5

Administração dos media                5,1%    57       0,6%     3      0,8%       2

Entidades individuais                      51,0%  574      2,1%    11    20,1%     50

Entidades coletivas                          27,4%  309      0,4%     2      9,6%      24

Representante legal                          0,9%    10       0,0%     0      2,4%       6

Organismo de regulação                  9,9%   111     93,8%  488   27,3%     68

Outro organismo                               0,3%     3        0,2%     1      2,8%       7

Anónimo/Não identificado               0,1%     1        0,0%     0      0,4%       1
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aos profissionais e o CD/SJ foca a sua atuação em ambos
os campos.

Já a constituição dos indivíduos, instituições e adminis-
trações como participados dos processos deve-se, princi-
palmente, a questões de limitação da liberdade de
expressão. A ampla presença das entidades empresariais
dos media enquanto visados, no caso da CCPJ, subentende
um segundo problema, referente à manutenção ao seu
serviço de jornalistas em situação irregular. O surgimento
do organismo de regulação nesta categoria aparece na sua
totalidade associado a recursos sobre decisões anteriores.

AS TEMÁTICAS
Embora prossigam o propósito central da responsabiliza-
ção do jornalismo e da comunicação, a atuação destes
organismos pressupõe problemáticas bastante distintas.
Com fundamento nos pontos matriciais do Código
Deontológico dos Jornalistas e do capítulo de deveres do
Estatuto do Jornalista, procurou-se sintetizar as temáticas
dos processos de acordo com 15 principais.
Mais uma vez, a maioria dos processos da CCPJ tende a

centrar-se na problemática dos jornalistas que desen-
volvem atividade em situação irregular. Encontra-se,
porém, uma margem residual de outros processos, focados
em temáticas como a independência e integridade dos jor-
nalistas (25), plágio (6), inobservância do princípio da pre-
sunção de inocência e identificação de vítimas (5), proble-
mas relacionados com a responsabilidade e retificação de
informações (2) ou referentes à identificação de fontes (1).

Por seu turno, a distribuição das temáticas identifi-
cadas no âmbito da atuação da ERC tende a confirmar o
peso substancial que as questões do direito de resposta
vem assumindo no âmbito da regulação do jornalismo
português - no conjunto de processos da Alta
Autoridade, as questões da responsabilidade e retificação
assumiram um peso de 38% e no Conselho de Imprensa
39,5%. Seguidamente, surgem os problemas associados à
falta de rigor informativo e de separação entre elementos
noticiosos e opinativos, e os problemas associados à vio-
lação da reserva da intimidade e de dano ao bom nome
ou dignidade da pessoa - ambos com origem, sobretudo,
na participação individual. Maioritariamente a partir de
queixas de entidades coletivas, surgem logo a seguir as
questões associadas ao pluralismo e respeito pelo contra-
ditório.
Num sentido relativamente distinto, as diferentes

temáticas definidas aparecem de forma mais dispersa no
contexto da atuação do CD/SJ. Se problemáticas como o
rigor informativo ou o direito de personalidade tendem a
prosseguir uma expressão idêntica à encontrada nos
organismos de cariz estatal, releva-se no campo da inter-
venção do CD/SJ uma série de temáticas que tendem a
sublinhar o seu caráter deontológico e profissional,
nomeadamente questões relacionadas com o exercício de
atividades incompatíveis com os preceitos ético-profis-
sionais do jornalismo, com a independência dos jornalis-
tas e dos meios ou mesmo questões associadas ao compor-
tamento dos profissionais perante as fontes ou em confer-
ências de imprensa e sessões públicas.
Tanto na esfera da atividade do CD/SJ como na da ERC,

evidencia-se uma franja relevante de processos relaciona-
dos com situações de violação da liberdade de expressão,
direito de acesso a fontes e documentos, ou impedimento
ao exercício de informar. É, aliás, por este prisma que se
explica a maioria das participações visando entidades
individuais e coletivas e é também nesta categoria de
temáticas que se insere o grosso dos processos onde o pro-
ponente é identificado como jornalista.  

Visados dos processos de regulação

                                                       ERC            CCPJ           CD/SJ

Jornalista                                           0,0%      0      74,1%  384    48,5%    81

Órgãos de Comunicação Social    91,9%   992     0,0%     0      46,1%    77

Administração dos media               1,8%     19     25,9%  134     1,8%      3

Entidades individuais                       0,6%      6       0,0%     0       2,4%      4

Entidades coletivas                          3,8%     41      0,0%     0       1,2%      2

Organismo de regulação                 1,9%     21      0,0%     0       0,0%      0
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A CAPTURA DA DEONTOLOGIA
A par da contração da representação profissional, como
referido anteriormente, uma das principais críticas apon-
tadas pelo Sindicato dos Jornalistas ao então projeto da
ERC detinha-se na ameaça da invasão do domínio estrito
da ética profissional por um organismo estatal.
Surpreendentemente, foi a própria ERC a primeira a aler-
tar para esse mesmo perigo, inerente à aprovação do novo
Estatuto do Jornalista, quando na sua análise à proposta
legislativa refere que o vazamento da deontologia na lei
não só se traduziria num conflito positivo de competências
entre organismos, como consignaria a meios exógenos à
profissão a interpretação das suas normas intrínsecas. 
Simultaneamente, são vários os processos onde o

Conselho Regulador admite não lhe competir "pronunciar-
se sobre a conformidade da atividade dos jornalistas com as nor-
mas éticas ou deontológicas da profissão", relegando essa
responsabilidade para a CCPJ e o CD/SJ. Não obstante, e
como demonstra o caso inicialmente evocado, tal não sig-
nifica um total alheamento do regulador relativamente às
matérias de foro ético-profissional.
Partindo deste pressuposto, a presente análise

procurou também compreender a relação da atuação dos
diferentes organismos da regulação estatal com a esfera
estrita de deontologia profissional, seja por via da adoção
da jurisprudência e do normativo ético-profissional na
análise e apreciação dos seus casos, seja mesmo através do
pronunciamento sobre matérias do domínio deontológico. 
Ainda que numa dimensão bastante restrita, é de facto

junto da ERC que o fenómeno da evocação das normas
ético-profissionais assume maior expressão. Dos 1077 pro-
cessos referentes à análise ou juízo de casos específicos,
130 aludem aos deveres inclusos no Estatuto do Jornalista,
11 recorrem ao Código Deontológico e 162 referem ambos

os documentos. No que concerne ao pronunciamento
sobre questões do foro ético-deontológico, é novamente
entre os processos da ERC que esta realidade é mais evi-
dente, com 51 processos mencionando explicitamente, na
sua análise ou deliberação, a transgressão das normas
deontológicas - 38 referindo a violação de pontos específi-
cos do Código Deontológico e 14 referindo não existir
transgressão das normas ético-profissionais.
Uma leitura mais fina destes processos permite, porém,

depreender que, conquanto circunscrito a uma extensão bas-
tante residual, este movimento de captura do domínio ético-
deontológico pela esfera da heterorregulação deve menos a
uma procura deliberada de ocupar esses espaços e mais a
condições de inevitabilidade, resultantes da apropriação do
normativo deontológico pela lei e do constante alargamento
do campo de intervenção e competências da regulação estatal.
O trajeto da consolidação da atividade reguladora dos

media portugueses, no pós-25 de Abril, é, pois, marcado por
um contexto muito particular no panorama europeu, pauta-
do por rápidas e constantes transformações dos seus modos
de organização. Ainda que por vezes de forma bastante
sumária, os diferentes pontos da análise aqui apresentados
procuraram evidenciar o quadro profundamente heterogé-
neo da responsabilização do jornalismo, que toma lugar a
partir de coordenadas distintas, compreendendo diferentes
intervenientes e respondendo a um amplo campo de proble-
mas e temáticas. Mas, mais do que isso, este estudo parte do
objetivo fundamental de contribuir para uma discussão em
torno destes problemas, procurando promover e capacitar
um debate mais aprofundado em torno das questões da ética,
da deontologia e da responsabilização do jornalismo.

* Doutorando na Universidade de Coimbra; investigador
do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX.
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O último reduto
dos jornalistas 

CONSCIÊNCIA

Texto Otília Leitão*

Poucos conhecem a real profundidade da garantia de independência e de
cláusula de consciência (art.º 12.º do Estatuto do Jornalista), raros o
invocam e muitos preferem tornear as pressões de quem atropela a

norma, num tempo marcado pela precariedade económica e social. É
urgente reequacionar um direito do jornalismo e da sã democracia,

princípio irredutível da dignidade humana, que assume para os jornalistas
uma acentuada especificidade, pela “imaterialidade” do seu trabalho.

A
rapidez e a intensidade das
mudanças tecnológicas, com múlti-
plas plataformas na World Wide Web,
na economia e nas relações sociais
num mundo globalizado, que
exercem diversos impactos sobre a
sociedade de informação, exigem

dos jornalistas uma postura ética e de responsabilidade no
exercício do seu trabalho, orientado no sentido da busca
da verdade e do respeito para com o público. 

A cláusula de consciência é uma faceta das garantias de
independência, objeto de investigação da primeira tese de
mestrado em Comunicação, Media e Justiça, e também a
primeira sobre o tema "Cláusula de consciência e consel-
hos de redação na autorregulação dos jornalistas", aprova-
da em 26 de Novembro de 2012 na Faculdade de Ciência
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Esta
deu origem ao livro "A cláusula de consciência - O direito
dos Jornalistas a dizer não" (2017), desenvolvendo um
assunto que a autora prossegue, num contexto europeu,
em sede de doutoramento.

Trata-se de um direito ético-laboral, de génese francesa,
que integra o construto profissional em Portugal desde a

Revolução dos Cravos (1974) e vigora noutros países da
Europa e do mundo, no atual contexto do ciberespaço de
grande rapidez e liberdade comunicacional onde se
esbatem limites e se eliminam fronteiras e vínculos con-
tratuais. Vive-se a era digital (Schmidt & Cohen, 2014), da
conectividade global em rede (Castells, 2011, Cardoso,
2009), interação com muitos e diversos atores, variados
media e plataformas comunicacionais. 

Tal direito, em alguns países com maior abrangência
mas mantendo o cerne comum, permite que um jornal-
ista, afetado no seu trabalho por alterações de caráter edi-
torial, ideológico ou moral, opte por desvincular-se da
empresa em que trabalha, em situação semelhante a um
despedimento sem justa causa, com a indemnização
equivalente. No caso português, esse valor é de mês e
meio de salário por cada ano de trabalho, medida única na
Europa

A apropriação cidadã das novas tecnologias - que
desde os anos 80 permite, num crescendo, que todos se
expressem numa espécie de global ágora, a praça pública
onde os filósofos gregos da Antiguidade esgrimiam os
seus argumentos - mudou o mundo e alterou o modus de
fazer jornalismo. O desempenho dos jornalistas tornou-se

ANÁLISE
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mais complexo e competitivo perante uma massa humana
virtual, em rede, de grande dispersão de expressões e
diversidade de sentidos, uma liberdade comunicacional
que Byung-Chul Han (2016) considera aproximar-se mais
de um "enxame digital", "a nova massa humana, mas de indiví-
duos isolados (…) massa desprovida de alma e sentido". Aos
habitantes da rede, diz o autor referindo-se à "aldeia glob-
al" de McLuhan (1964), falta a intimidade da reunião.

Ancorada numa consciência ética e dignidade humana
evolutivas, consoante o desenvolvimento e princípios em
que vivem as sociedades e culturas, será que a cláusula de
consciência, adotada pelos principais países da Europa,
além de outros, necessita de uma descendente alargada a
infrações deontológicas ou, pelo contrário, pode ser dis-
pensada por um jornalismo conceptualmente em
mudança, num ciberespaço complexo, sem privilégios e
com direitos iguais para todos?

Procura-se também analisar a emergência de novas
práticas, direitos e deveres do jornalista, tomando em con-
sideração vários estudos que apontam para uma gradual
passagem dos média convencionais para o online.  Inclui-
se, nomeadamente, o novo direito consagrado em França,
mais uma vez pioneira, o "droit d'opposition" dos jornalistas,
aprovado em novembro de 2016, que vem complementar
a cláusula de consciência. A chamada lei Patrick Bloche
permite que os profissionais rejeitem pressões aten-
tatórias das "convicções profissionais" e define uma penaliza-
ção para as empresas onde ocorram.

A questão adquire relevância não só por ser um dos
direitos menos estudados no constructo da identidade
profissional, mas sobretudo porque a era atual de concen-
tração empresarial e de rapidez do trabalho jornalístico,
com a difusão da mesma peça noticiosa numa panóplia de
plataformas e aplicações, acarreta o risco de uma certa
homogeneização de pensamento, um falso pluralismo
informativo, em prejuízo da Democracia.

Fala-se de uma necessária liberdade de expressão e de
imprensa globais e tudo o que conhecíamos parece ser
posto em causa. O sociólogo norte-americano Lee
Bollinger (2010) refere que o século XXI pode ser visto
como a história das consequências das novas formas de
comunicação e interação: "O mundo tornou-se mais pequeno,
mais intimista e interligado e o jornalismo é a fonte primária
para se entender este novo mundo". Mas, adverte o autor, "o
aumento de atores, o papel da internet e dos satélites, a elimi-
nação de fronteiras e o acesso a sistemas de informação, a global-
ização, trazem também ironias. A globalização intensifica a
necessidade de a imprensa ser livre e independente. Só assim
pode reportar com responsabilidade sobre o mundo, do mundo e
para o mundo".

A cláusula de consciência do jornalista ganhou novos
contornos com a sua invocação em França, em 2016, quan-
do jornalistas do canal I-Télé, que haviam contestado a
nomeação de um entertainer para diretor de informação,
foram convidados a invocarem-na pela administração do

grupo, para saírem, com a oferta de dois meses e meio de
salário por cada ano de trabalho. Assim, um direito que
era exclusivo do jornalista foi invocado pelo patronato
para despedir.

E
m Portugal, ocorreu em 2012 um caso
polémico de invocação da cláusula de
consciência, por parte de Sofia Branco,
da Agência Lusa. Em causa, uma notícia
sobre o antigo primeiro-ministro José
Sócrates, que a jornalista recusou fazer
por considerar tratar-se de uma não-

notícia. O processo, que acabou por ser indeferido, relevou-
se penoso para a jornalista, que perdeu as suas funções e
ficou prejudicada a nível remuneratório (Leitão, 2012). 

Nesse ano, este direito foi também reivindicado pela
União Nacional dos Jornalistas (NUJ) britânicos, no sentido
de ser contemplado nos contratos de trabalho. Tal preten-
são, embora não tenha sido satisfeita, ganhou força com o
relatório Leveson (2013), uma análise à Imprensa britânica
efetuada na sequência do escândalo das escutas telefónicas
ilegais, feitas pelo jornal News of the Word, entretanto encer-
rado, que levou à detenção de vários jornalistas. A recusa
dos publishers levou a NUJ, a maior fe deração de sindicatos
de jornalistas da Europa, a acrescentar ao seu código deon-
tológico, em 2015, o item liberdade de consciência.

Na Carta Fundamental dos Direitos na União Europeia
(2000), a cláusula de consciência do jornalista está implíci-
ta no princípio da liberdade de expressão. Em recente res-
olução da Comissão de Cultura e Educação (março de
2013), a União atribui aos estados-membros "a responsabili-
dade de garantir nos seus ordenamentos (…) uma imprensa
livre, de profissionais independentes e pluralismo de opiniões",
mecanismos próprios de um quadro de comunicação
social livre. Este qualificativo exige o substrato que deixa à
individualidade de cada jornalista a decisão sobre as suas
opções. À semelhança da Primeira Emenda da
Constituição norte-americana (1787), "Bill of rigths", con-
templa a "liberdade de consciência", concedendo, no
entanto, aos estados-membros a faculdade de construírem
os modelos de proteção dos jornalistas.

A CONSCIÊNCIA E A SUA PROTEÇÃO NO JORNALISMO
Consagrada desde logo na  Primeira Emenda à
Constituição dos Estados Unidos (1791) e em outros textos
internacionais, a consciência, enquanto pressuposto da
vida ética e capacidade individual para fazer um juízo de
ordem prática sobre a moralidade dos atos, está  intima-
mente ligada à liberdade de expressão, prevista para
todos os cidadãos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948) como um pilar da Democracia, já que o
artigo 18.º estabelece que "toda a pessoa tem direito à liber-
dade de pensamento, consciência e religião". O Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) igual-
mente o refere, assim como a Convenção Europeia para a
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Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais, adotada pelo Conselho da Europa (1950).

Fundamento de todo o direito (Locke, 1989) e de toda a
justiça (Perelman, 1990), Paul Ricoeur, em "Freedom
Nature", fala da consciência como um estado pré-reflexivo
das responsabilidades que são imputadas ao indivíduo.  É
um distintivo do ser humano e do "eu" que indica a forma
como vivemos essas responsabilidades. Para Maurice-
Ponty (1996), é através da consciência que se desenvolve
uma  dinâmica constante, produtora de sentido e de
movimento. Através dela se adquire ou se perde o
respeito por si próprio e a avaliação dos próprios atos. A
consciência supõe, assim, o poder de escolher. Ora, para
que a liberdade de consciência se exprima e possa ser pro-
tegida face às múltiplas e diversas forças que a con-
strangem, "é preciso garantir o primado da vontade autónoma",
assinalava Kant, como princípio único de todas as leis
morais e dos deveres que se conformam com ela. A
questão percorreu um caminho longo na filosofia, desde
Sócrates à contemporaneidade de Habermas e Ricoeur,
numa imaginária árvore onde cabem muitos outros filóso-
fos que sobre ela argumentaram. 

É nesta esteira que se ancora  a protecção da liberdade
de consciência dos jornalistas,  pelas responsabilidades
que advêm do seu estatuto profissional. Deixa de ser ape-
nas individual, interna às suas opções, tornando-se profis-
sional e coletiva, para interagir com outras e mais pessoas,
os cidadãos, os seus públicos que exigem credibilidade na
informação jornalística difundida. Nesta avaliação inter-
pretativa, é fundamental que o jornalista se sinta livre,
encorajado a denunciar o que está errado, como  defen -
dem Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2001), na obra
"Elements of journalism". Os autores apresentam como
exemplos posturas expectáveis - "olha, esta história soa-me a
racismo" ou "chefe, estás a tomar uma decisão errada" - para
afirmarem: "Every journalist - from the newsroom to the board-
room - must have a personal sense of ethics and responsibility -
a moral compass.  What´s more, they have a responsibility to
voice their personal conscience out loud and allow others them to
do so as well" (Kovach & Rosenstiel, 2001, princípio 9). 

É neste sentido que a cláusula de consciência, afirmada
no Direito, se questiona enquanto especificidade útil à
liberdade e à Democracia, numa espécie de "cimento"
(Hamelink, 2000) que congrega valores e interesses numa
sociedade democrática. A sua conjugação com os valores
morais, modelados ao longo dos séculos, alarga-se agora
do tradicional reflexo do eu no outro - ética que Levinas
(1982) preconiza como sendo de responsabilidade - para
uma terceira pessoa e esta para outra e outra e, assim,
sucessivamente.  

Habermas, um dos principais fundadores da ética no
discurso, parte da reformulação kantiana de ética deon-
tológica, como tentativa de explicar a racionalidade comu-
nicativa na esfera moral e com validade normativa, e sug-
ere uma reconstrução da moral individual para a comuni-

cação universal, uma ética tida como promotora do bem
público. O filósofo alemão considera que a validade nor-
mativa não pode ser compreendida em separado dos
argumentos e práticas do quotidiano. A validade de uma
norma moral não pode ser justificada no pensamento de
um único indivíduo, mas de forma intersubjetiva em pro-
cessos de argumentação entre indivíduos, numa dialética.

FUNDAMENTOS E NATUREZA: PLURALISMO
IDEOLÓGICO INFORMATIVO
A cláusula de consciência, direito pré-internet, nasce de
todo um contexto histórico e ideológico, num período de
grande crise política e económica, em que o jornalismo
estava muito descredibilizado. Surgiu nas primeiras
décadas do século XX, principalmente a seguir à I Guerra
Mundial, caraterizadas por grandes alterações tecnológi-
cas e pela rapidez na difusão de informação, em que os
meios de comunicação social assumiram um papel acen-
tuado, ao serviço de causas religiosas, políticas e sociais. A
necessidade de um jornalismo credível exigia então uma
maior proteção dos seus profissionais. Um relatório de
1928 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de
que Portugal fazia parte, dava conta de que eram "péssi-
mas as condições de trabalho para os jornalistas". O docu-
mento considerava o trabalho jornalístico imbuído de
uma certa imaterialidade, por absorver o espírito do autor,
não se confundindo com qualquer outro.

"(...) Most of the time the journalist is bound to perform a
very personal task by introducing his own political, religious
and moral beliefs in his activity. Therefore, certain relationships
are established in journalism, between the individual and his
field of activity, between personality and professional creation,
in such a manner that in most cases it is impossible to modify the
nature of the creation without damage to the intimate conscience
of the author".

A cláusula de consciência fundamenta-se na proteção
da dignidade e integridade de uma profissão, cuja liber-
dade de ideias é o garante do pluralismo informativo e de
uma opinião pública crítica. Embora nos nossos dias o
conceito de ideologia - surgido da Revolução Francesa na
década de 1790, com o filósofo Antoine Destutt de Tracy, e
do neologismo composto a partir das palavras gregas eidos
e logos, definido como ciência das ideias - se encontre
esbatido pelo quotidiano, adquire também novos signifi-
cados. Passou por diversas interpretações, por vezes ali-
adas a radicalismo e, mais tarde, foi associada a doutrina
política. 

Karl Marx usou o conceito no título de uma das suas
primeiras obras, "A ideologia alemã", referindo-se de
forma critica àqueles que interpretam o mundo, mas não
o sabem transformar. Acrescentou outras dimensões ao
termo, nomeadamente o trabalho, os grupos coletivistas,
o domínio e poder de certas classes. O trabalho dos int-
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electuais era já percecionado como distinto do trabalho
físico, sendo os primeiros os ideólogos de uma ordem
política e económica. Lenine considerou a ideologia
socialista como "uma arma na luta de classes". 

A
o entrarmos no século XX, esse senti-
do de ideologia alterou-se com diver-
sos autores, como Karl Mannheim,
que na obra" Ideologia e utopia"
(1929) apresentou novas formu-
lações, com derivações nas utopias.
Estas, porque tendem a desafiar a

realidade social estabelecida, avançam o futuro, cujo estu-
do levou Paul Ricoeur a considerar um paradoxo, ao ques-
tionar o status epistemológico do discurso sobre ideologia,
concluindo que todo o discurso é ideológico.

Na década de 1980, o colapso do comunismo na
Europa Oriental e a afirmação da economia liberal do
mercado anunciaram o triunfo da sociologia. O desen-
volvimento das ciências sociais exigiu um rigor liberto de
valores, baseado na verificação da verdade ou da falsi-
dade, independente da teoria política ou normativa.
Habermas, no seu ensaio sobre a Europa (2007), nota que
as ideologias no sentido político se diluíram e as novas
tecnologias e a tecnicidade estão, elas próprias, a tornar-se
uma ideologia.

O RELATÓRIO BRACHARD E A LIBERDADE
INTELECTUAL DO JORNALISTA 
Foi o Sindicato Nacional dos Jornalistas Franceses, através
do seu secretário-geral George Bourdon, que na sua luta
pela dignidade do jornalismo conseguiu, pela mão do dep-
utado, também jornalista, Émille Brachard (1935), levar ao
Parlamento o primeiro Estatuto do Jornalista profissional .
Aí se consagrou que, embora  o jornalista  seja considerado
um "assalariado", possui  um espaço de liberdade irre-
dutível: "a dignidade e integridade de uma profissão, cuja liber-
dade de ideias é garante do pluralismo informativo e de uma
opinião pública crítica". Como garantir a independência do
trabalhador intelectual que é o “jornalista?”, questionava
Brachard, apontando a necessidade de proporcionar
salários decentes, garantidos por um parâmetro mínimo.
"On conviendra qu'une bonne condition pour un homme de se
sentir ferme dans sa liberté morale est d'être assuré de son
indépendance matérielle", defendeu no relatório então sub-
metido ao Parlamento francês, acrescentando: "Même si elle
est rarement mise en œuvre, par son existence même, la clause de
conscience fonde la liberté intellectuelle du journaliste, en dépit
du lien de subordination inhérent au salariat".

A esse caldo de circunstâncias acresceu a publicação,
em 1931, do volume de cartas de Arthur Raffalovitch,
economista e encarregado de negócios, representante do
ministro das Finanças russo na embaixada em Paris, divul-
gado pelo L'Humanité de 5 de dezembro de 1923 a 30 de
março de 1924. O diplomata enviava durante a I Guerra

Mundial ao ministro das Finanças do seu país grosseiros
bilhetes manuscritos com as anotações das quantias pagas
a jornalistas e órgãos de comunicação social franceses, a
quem corrompia para publicarem artigos favoráveis à
frente russa e aos investimentos (títulos do tesouro
czarista).  

O livro foi publicado sob o título "L'Abominable
vénalité de la presse - Correspondance d'Arthur
Raffalovitch, d'après les documents des archives russes
1897-1017". A "abominável venalidade" era a expressão que
o diplomata usava com frequência, habitualmente numa
atitude desdenhosa, sempre que pagava aos jornalistas.
Não escaparam prestigiados média da época, mas a cor-
respondência refere um jornalista colocado na frente
norte da guerra que recusou quaisquer ofertas, afirman-
do obedecer, apenas, a ordens vindas da direção do seu
jornal. Um inquérito realizado na altura concluiu que
foram distribuídos à imprensa francesa 6,5 milhões de
francos.

UMA CONQUISTA DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS
Em Portugal, inspirada na lei francesa, a cláusula de con-
sciência  entrou na lei de Imprensa  após a Revolução dos
Cravos, em 1974. Sobreviveu às diferentes revisões consti-
tucionais e está contemplada em todos os diplomas legais
que regulam os diversos meios de comunicação social. É o
caso da lei de Imprensa em vigor (nº 2/99, de 13 de
janeiro), dos artigos 34.º a 36.º da lei da rádio (nº 4/2001,
de 23 de fevereiro), e dos artigos 20.º e 21.º da lei da tele-
visão (nº 31-A/98, de 14 de julho).

Também o Estatuto do Jornalista (Lei nº 1/99), enquan-
to desdobramento do normativo constitucional destinado
a preservar "a liberdade de expressão e de criação sem impedi-
mentos ou discriminações e sem qualquer forma de censura",
consagra no artigo 12.º a garantia de independência e a
cláusula de consciência. Atribui ao jornalista prerrogativas
especiais, um direito individual, um compromisso públi-
co, que se distingue, como refere Boris Libois, da liber-
dade de expressão enquanto tal, por emanar desta e ser
"un bien instrumental" (1994) ao serviço do interesse
público. 

"Em caso de alteração profunda na linha de orientação ou na
natureza do órgão de comunicação social, confirmada pela
Entidade Reguladora para a Comunicação Social a requerimento
do jornalista, apresentado no prazo de 60 dias sobre a data da
verificação dos elementos constitutivos da modificação, este pode
fazer cessar a relação de trabalho com justa causa, tendo direito a
uma indemnização correspondente a um mês e meio de
retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de
serviço e nunca inferior a três meses de retribuição base e diu-
turnidades" (Estatuto do Jornalista, art.º 12, nº 2).

O atual Código Deontológico dos Jornalistas Portu -
gueses, datado de 1993, determina igualmente, no final do
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ponto 5, que "o jornalista deve também recusar atos que violen-
tem a sua consciência" e, no início do ponto 10, que "o jornal-
ista deve recusar funções, tarefas e benefícios suscetíveis de com-
prometer o seu estatuto de independência e a sua integridade
profissional". Logo no ano da inserção da cláusula na lei
(1975),  aquando da mudança editorial do jornal de cariz
socialista República, 21 jornalistas, entre os quais Alberto
Arons de Carvalho, atual professor de Direito da
Comunicação, invocaram a cláusula de consciência. Foi ,
aliás, Arons de Carvalho um dos impulsionadores deste
direito na lei de Imprensa.

Em depoimento à autora, constante do prefácio do
livro "A cláusula de consciência - O direito do jornalista a
dizer não", Arons de Carvalho refere que a cláusula de
consciência constitui uma expressão de liberdade interna,
indissociável do jornalismo. Recorda, aliás, que a liber-
dade de comunicação social consiste num equilíbrio de
valores:

"Não pode, pois, consistir apenas nos direitos e liberdades da
empresa de comunicação social, desde logo os relativos à sua
própria fundação e o de adotar nesse momento, livremente, uma
linha editorial. A liberdade da comunicação social não pode pre-
scindir dos direitos dos jornalistas, como a liberdade de expressão
e criação, o direito de acesso às fontes de informação, o direito ao
sigilo profissional, o direito de participação e a garantia da inde-
pendência".

CLÁUSULA ESTÁ INCOMPLETA
No entanto a subjetividade de critérios de avaliação da
profundidade das ofensas à dignidade do jornalista e o
seu cariz ideológico, bem como a não consideração de vio-
lações às regras deontológicas e a inexistência de penaliza-
ção das empresas de comunicação social que permitem
tais irregularidades, revelam a necessidade de clareza e
harmonia, consentâneas com a era atual.

O sociólogo espanhol Marc Carrillo (1993), defensor da
introdução de elementos que ampliem a cláusula de con-
sciência no sentido de incluir razões que legitimem a sua
exigibilidade também perante os tribunais, considera que
existem nas redações muitos atropelos  à livre consciência
do jornalista. O autor, que define este direito também
como de "resistência", alerta que a clarificação de critérios
para a sua invocação é um imperativo e considera implíc-
itos, nessas ofensas à dignidade, os poderes das chefias,
cujas medidas se revelam por vezes nefastas. Estão tam-
bém em causa transferências forçadas e mudanças de
secção imprevistas, sem atender às especializações ou
preferências dos jornalistas. Mas, ao mesmo tempo, encar-
gos profissionais suscetíveis de vulnerabilizar os princí-
pios deontológicos, nomeadamente enviar o jornalista
para um local ou delegação que obrigue a efetuar alter-
ações na sua vida pessoal e familiar. 

O constitucionalista da Universidade de Coimbra
Jónatas Machado (2002) defende que a cláusula de con-
sciência constitui uma peça fundamental de proteção do

jornalista perante a entidade proprietária e administrado-
ra da empresa ou perante o diretor ou o conselho de
redação, quando esteja em causa a expressão de opiniões
ou o exercício de tarefas que repute contrárias à sua con-
sciência, aspeto cujo alcance extravasa a simples consciên-
cia deontológica. Também Hugo Aznar (2005) refere que
este direito tenta criar uma situação de segurança moral e
ética para os jornalistas. Sustenta, aliás, que a ampliação
deontológica desta figura torna-se ainda mais necessária
se considerarmos o seu complemento através de difer-
entes mecanismos de autorregulação. Para o autor, cabe
aos jornalistas fazerem valer esta garantia de independên-
cia e da sua dignidade profissional, sempre que as circun-
stâncias o exijam. 

Bamba Chavarría, no artigo "El derecho profesional a la
cláusula de conciencia periodística: Apuntes de regu-
lación en Europa y América" (2011), dá conta da existência
deste direito em diferentes códigos deontológicos da
profissão e da sua expansão na América Latina. Faz uma
análise critica e aponta contradições da lei, nomeada-
mente a contratação coletiva espanhola, que refere que o
direito é arguível por todos os profissionais, e a lei orgâni-
ca que a regulamenta, ao estabelecer que tal proteção deve
ser invocada por todos os que trabalham "em qualquer
tipo de comunicação" e não apenas na informação. O
investigador assinala que na atualidade se tenta recuperar
a verdade e a dignidade, matéria importante para a ética
nas sociedades modernas ou em grupos sociais concretos,
como uma das causas pelas quais se deve lutar. "Fica trabal-
ho por fazer", diz Chavarría, notando que não se pode
baixar a guarda nas liberdades, nem o grau de proteção
nestas matérias.

No recente 4.º Congresso dos Jornalistas Portugueses,
em janeiro de 2017, a autora desta investigação apresen-
tou uma proposta no sentido de se estudar um novo dire-
ito mais abrangente. O documento foi aprovado por
maioria qualificada.

UM OLHAR SOBRE OS ESTATUTOS EDITORIAIS
A cláusula de consciência dos jornalistas está, em
Portugal, refletida na contratação coletiva - "As empresas
não podem obrigar os jornalistas a exprimir opiniões ou a come-
ter atos profissionais contrários à sua consciência ou à ética
profissional" (Contrato Coletivo de Trabalho, art.º 38.º). No
entanto, o processo de invocação é complexo, pela subje-
tividade e pouca clareza dos critérios determinantes da
"alteração profunda da orientação ou da natureza do meio", pre-
vista no art.º 24.º do Estatuto do Jornalista. Será por isso
pertinente que os jornalistas conheçam os estatutos edito-
riais quando celebram o seu contrato de trabalho. Sem
esquecer outros fatores que contribuem igualmente para o
ângulo da notícia: a cultura jornalística - apreendida "por
osmose", na expressão de Warren Breed (1993), no seio da
redação - e o facto de os jornalistas serem também donos
de alguma autonomia, que se pode sobrepor às regras e
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ciados na amostra, a "democracia" aparece em menos de
metade. A maior parte afirma o respeito pela "inde-
pendência" e "liberdade". Poucos o fazem em relação à lei
de Imprensa e ao Código Deontológico e menos ainda
ao Estatuto do Jornalista. Apenas dois dizem respeitar a
Declaração Universal dos Direitos Humanos e, enquanto
a maioria é omissa, o jornal Expresso refere não se sentir
obrigado a respeitar as convicções individuais dos jor-
nalistas.

APENAS DOIS CASOS BEM SUCEDIDOS
Na história da Democracia portuguesa, a cláusula de
consciência apenas obteve vencimento em duas das oito
situações submetidas às diferentes autoridades regu-
ladoras que se foram sucedendo, desde 1975 (Conselho
de Imprensa, Alta Autoridade para a Comunicação
Social, Entidade Reguladora para a Comunicação
Social): nos casos República e de Leonardo Ralha e
Marina Ramos. Em ambos foram reconhecidos os
motivos invocados.

O primeiro caso foi submetido à apreciação do
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estruturas existentes.
Olhamos para o estatuto editorial a partir da teoria de

Anthony Giddens (2000), segundo a qual os média são
estruturantes da sociedade e por ela estruturados. Giddens
reconhece os constrangimentos estruturais, como os
emanados da empresa em que os jornalistas se inserem e o
respeito pelas regras da profissão, mas concede autonomia
à ação individual.  Analisamos, assim, uma amostra de
estatutos editoriais - compromissos de intenções elabora-
dos pelo diretor, com parecer do Conselho de Redação, rat-
ificados pela entidade proprietária, publicados na primeira
página do primeiro número da respetiva publicação e
remetidos à Entidade Reguladora. 

Nos estatutos editoriais de 12 dos principais média -
Correio da Manhã, Diário de Notícias, Expresso, Público,
Record, Jornal de Negócios, Observador, Sol, Visão, SIC, RTP e
TVI - tomamos como indicadores os princípios de "liber-
dade", "independência", "pluralismo de opiniões",
"democracia", "direitos humanos" o "cumprimento da
Constituição" e demais leis que tutelam a profissão.

De um conjunto de princípios, valores e leis referen-

Tabela 2

Tabela 1 > Princípios, valores e leis a que obedecem os estatutos editoriais

V - Referência * - Omissão
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Conselho de Imprensa logo em 1975. O vespertino
República, de cariz socialista, sofreu, no chamado Período
Revolucionário em Curso (PREC), alterações à sua orien-
tação ideológica. O segundo caso, relacionado com o
abuso continuado de reportagens publicitárias, foi con-
cluído em sede de recurso pelo Tribunal da Relação de
Lisboa, em 17 novembro de 2004. O acórdão nº 4039/2004-
4 reconheceu o argumento da cláusula de consciência,
mas deliberou não haver lugar a responsabilidade civil ou
criminal para as empresas onde as eventuais pressões ten-
ham ocorrido.

Alguns dos jornalistas que viram a sua pretensão não
reconhecida por parte da entidade reguladora, uma vez
declarado um clima de mal-estar na redação, enfrentaram
o despedimento, demissão, destituição do cargo ou,
ainda, mudança de área para outra indiferenciada, con-
trariando várias normas do art.º 12.º do Estatuto do
Jornalista, desde logo a constante do nº 1: "Os jornalistas
não podem ser constrangidos (...) nem podem ser alvo de medida
disciplinar em virtude de tais factos". Elisa Fernandes, uma
das jornalistas, foi demitida, reintegrada pelo tribunal e

ostracizada pelos seus companheiros, receosos de que
lhes acontecesse o mesmo. Um ano depois, demitiu-se e
acabou por abandonar a profissão (Leitão, 2012).

SOFIA BRANCO/LUSA: A DIFÍCIL PROVA
DA SUBJETIVIDADE
A análise do episódio ocorrido com Sofia Branco, da Lusa,
fez perceber que o artigo 12.º do Estatuto do Jornalista,
sob a epígrafe "independência e cláusula de consciência",
merece ser clarificado. Então editora na agência noticiosa,
a jornalista recusou-se a fazer uma notícia sobre uma
declaração do então primeiro-ministro José Sócrates - "não
basta ser rico para se ser bem-educado", uma réplica ao
empresário Soares dos Santos, que o criticara. 

Tal expressão, alegadamente proferida durante uma
digressão pelo norte do país, sem que qualquer jornalista
que o acompanhava a tivesse confirmado ou que existisse
registo sonoro, havia sido transmitida pelo seu assessor
como um exclusivo, ao qual não poderia ser atribuída
fonte. A direção de informação ordenou a outra jornalista
que elaborasse a notícia, de imediato emitida para os
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No República (1975) e na

Focus (2001) ocorreram
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diferentes órgãos de informação. No entanto, o primeiro-
ministro só falou no dia seguinte ao da publicação da
notícia. 

Na queixa junto da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social, em 19 de abril de 2011, "por não
cumprimento das regras básicas éticas e deontológicas do jor-
nalismo, para aceder ao pedido de um assessor do primeiro-
ministro", a jornalista invocou a lei de Imprensa (art.º nº
22, alínea d) e o nº 1 do artigo 12.º do Estatuto do
Jornalista, para fundamentar a sua recusa (Cf. parecer
publicado no site do Sindicato dos Jornalistas em
11/11/2011).

O Conselho Regulador da ERC, reconheceu em
fevereiro de 2012 que "poderiam estar reunidos os pressupos-
tos de facto e de direito para que um jornalista pudesse legitima-
mente invocar a cláusula de garantia de independência" e que a
jornalista tinha legitimidade para invocar a alínea d) do
art.º 22.º da Lei de Imprensa, recusando-se, nos termos do
nº 1 do art.º 12.º do EJ, a editar aquela noticia. Contudo,
considerou não se provar - "por ausência de pressupostos de
facto" - que a Agência Lusa tivesse violado, de acordo com
os mesmos artigos, "qualquer outra regra da comunicação
social".

A jornalista já tinha sido, entretanto, destituída do
cargo de editora e transferida para a secção de Cultura,
atitude que considerou "um castigo", pois perdera as remu-
nerações equivalentes ao referido cargo. Tal situação con-
traria o próprio n.º 1 do referido artigo. A mudança foi
enquadrada, na análise efetuada pela ERC, como "uma
quebra de confiança", na sequência de um "mero ato de desobe-
diência a um superior hierárquico", já que a jornalista susten-
tou a recusa numa "notícia de caráter insultuoso" (de que
havia dúvidas) e não na "ausência de fonte noticiosa".

PRECARIEDADE LABORAL LIMITA OPÇÕES
Na aferição da importância da cláusula de consciência
através da opinião de jornalistas que ocuparam cargos
diretivos na cadeia da informação em diversos média, foi
perguntado sobre a sua eficácia, medo nas redações e grau
de conhecimento dos jornalistas sobre este mecanismo.
Foi possível verificar que 21 entrevistados afirmaram que
ela é um bom princípio; 17 disseram que os jornalistas têm
medo nas redações; 11 consideraram que a cláusula não
tem eficácia; outros 11 referiram ter pouca eficácia; 15
opinaram que a maior parte dos jornalistas a desconhece;
cinco consideraram-na desfasada no tempo e três consid-
eraram que é inútil.

Constrangimentos existentes nas redações, tais como a
precariedade laboral, o receio de não voltar a encontrar
trabalho e algum desconhecimento sobre a sua função,
foram fatores apontados para essas limitações. Tal situação
fomenta uma postura tendente a não desagradar às hier-
arquias, pois em períodos de precariedade a natureza das
escolhas e a disponibilidade das opções torna-se difícil
(Rebelo, 2014).

CLÁUSULA DE CONSCIÊNCIA NA EUROPA
Embora existam diferenças nos seus pressupostos nos
vários países  e variáveis subjetivas na sua apreciação para
que a cláusula seja reconhecida por uma entidade regu-
ladora e pelos tribunais, a acutilância da questão, por
paradoxo, ganha novos contornos, nesta era digital: numa
resolução de 2013 da Comissão de Cultura e Educação, a
União Europeia  atribui aos estados-membros "a respons-
abilidade de garantirem nos seus ordenamentos (..) uma impren-
sa livre, de profissionais independentes e pluralismo de
opiniões", mecanismos próprios de um quadro de comuni-
cação social livre. Este qualificativo exige o substrato que
deixa à individualidade de cada jornalista a decisão sobre
as suas opções. 

A nível da Europa, a cláusula tem sido utilizada para
situações muito particulares e raras, tendo em conta os
universos jornalísticos em cada um dos países em análise.
Verifica-se a existência de uma certa cadência na sua invo-
cação, embora continue residual, se considerarmos mas-
sas profissionais superiores a 30 mil jornalistas, nomeada-
mente em Espanha e em França.

Bom
princípio

Pouca eficácia

Medo de invocar

Desconhecido
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O estado francês, pioneiro na criação da cláusula de
consciência como "reduto da dignidade", aprovou, em 15
de novembro de 2016, no âmbito da lei de reforço da
"liberdade, independência e pluralismo dos média", um
novo direito, complementar, para os jornalistas de quais-
quer suportes comunicacionais: o "droit d'opposition", já
averbado na lei de Imprensa e no Código de Trabalho
franceses. Essa norma permite ao profissional recusar
quaisquer pressões e atos que lhe sejam impostos, ferindo
a sua "convicção profissional". É sustentada no respeito
pela "carta deontológica" dos respetivos média, que todos
serão obrigados a possuir e que deve inspirar-se nos códi-
gos deontológicos já reconhecidos internacionalmente.
Trata-se, segundo o deputado que o propôs, Patrick
Bloche, de um direito menos radical para os jornalistas e
que pela primeira vez penaliza as empresas, que correm o
risco de perderem os seus apoios financeiros, caso incen-
tivem ou permitam o incumprimento das regras e práticas
profissionais reconhecidas.

AS NOVAS FÁBRICAS DE OPERÁRIOS JORNALISTAS
Em nome de uma nova competitividade e da rentabili-
dade económica empresarial, a convergência dos media -
e de redações, de conteúdos e até de narrativas, fomen-
tadas pela revolução tecnológica (Salavérria, 2014) - está a

tornar as redações "fábricas de notícias".  O jornalista, que
perdeu centralidade como mediador, vai abandonando a
sua diferença intelectual e transforma-se num operário,
com reduzida autonomia decisória, num trabalho
padronizado e emitido repetidamente, quase mimético
(Carvalho, 2010), através de uma panóplia de plataformas.

Exemplo deste novo fenómeno foi o conflito ocorrido
em 14 de outubro de 2016, envolvendo jornalistas do canal
de televisão francês de informação I-Télé, pertencente ao
grupo Canal +, que, contestando a entrada do entertainer
Jean-Marc Morandini, indiciado por corrupção, e a falta de
clareza em torno do projeto de junção do jornal quotidi-
ano, gratuito, com o canal de televisão viram a cláusula de
consciência ser invocada pela administração da empresa,
com o objetivo de os despedir. Muitos saíram, mas a
decisão do grupo empresarial manteve-se.   

O novo canal de informação, segundo os jornais Le
Monde, Libération e Ouest-France, passaria designar-se
News Factory.  A questão deu origem a uma greve de pelo
menos 50 dias, facto que o jornal Le Figaro noticiou como
"o segundo maior conflito na história do audiovisual". Os
profissionais reclamaram um código de ética e a sua inde-
pendência face à administração do grupo. No edifício,
podia ler-se "News Factory", ou fábrica de notícias, o que
nos remete para um simbolismo de operários submissos a
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quem paga os seus salários.  Os protestos dos jornalistas e
a queda das letras, apostas no prédio por uma grua,
acabariam por levar à substituição do nome, sendo adota-
do o de CNews.

Tais tendências levam-nos a recordar o relatório da OIT
de 1928, que qualificava o trabalho jornalístico como int-
electual e dotado de uma certa imaterialidade, porque
absorve o espírito do seu autor e torna a informação rica e
diversa. Com ela, ganha dinâmica a própria democracia.

"Se o jornalismo se apresenta como uma profissão destinada a
fazer ganhar a vida daqueles que a exercem, tem igualmente uma
certa faceta de idealismo que lhe confere uma natureza específica.
O jornalista não é apenas um homem que ganha a sua vida; é
geralmente também um homem que tem opiniões ou convicções
e que as põe em jogo na sua profissão" (Bureau International
du Travail, 1928).

CONCLUSÕES
A invocação da cláusula de consciência é uma opção, in
extremis, dos jornalistas profissionais, em circunstâncias
específicas: alteração editorial ou de natureza do órgão de
comunicação, que ofendam de forma profunda as suas
convicções ideológicas e morais e a sua dignidade profis-
sional. Não abrange jornalistas sem contrato, nem con-

templa violações às regras deontológicas que eventual-
mente o jornalista seja compelido a infringir. 

Existe uma grande assimetria na dualidade de poderes,
jornalista versus empresa. Esta quase sempre sai incólume,
porque exercendo maior poder sobre o jornalista subordina-
do encontrará outro, provavelmente mais barato e que, dev-
ido à precariedade, se adaptará sem contestações.  Símbolo
de integridade, torna-se quase heroico invocar a cláusula de
consciência, quando o receio de perder o emprego e não
encontrar outro constrange o jornalista a opções que põem
em causa a sua dignidade. Importa, pois, refletir sobre este
direito, no sentido da definição de critérios e da garantia de
que abranja violações a regras do Código Deontológico,
instituindo-a como um mecanismo que possa melhor servir
de "checks and balances", a nível interno e externo. 

É preciso garantir a ética jornalística, mas também da
própria empresa, no sentido de assegurar o respeito pelo
pluralismo informativo democrático, incluindo a vigilân-
cia cidadã. A História diz-nos que o jornalista, vulnerável
às vicissitudes transformacionais, políticas, económicas e
sociais que lhe atribuem o estereótipo de "sempre em pre-
cariedade", saberá adaptar-se às novas realidades.

* Jornalista, doutoranda em Ciências da Comunicação, com a
tese "A cláusula de consciência do jornalista na União Europeia".

A luta dos jornalistas e a amputação do nome obrigaram à substituição, passando o canal a designar-se CNews

JJ
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1.Os jornalistas não podem ser
constrangidos a exprimir ou
subscrever opiniões nem a

abster-se de o fazer, ou a desempenhar
tarefas profissionais contrárias à sua
consciência, nem podem ser alvo de
medida disciplinar em virtude de tais
factos. 

2.Os jornalistas podem recusar
quaisquer ordens ou
instruções de serviço com

incidência em matéria editorial
emanadas de pessoa que não exerça
cargo de direcção ou chefia na área da
informação. 

3.Os jornalistas têm o direito de
se opor à publicação ou
divulgação dos seus trabalhos,

ainda que não protegidos pelo direito de
autor, em órgão de comunicação social
diverso daquele em cuja redacção
exercem funções, mesmo que detido pela
empresa ou grupo económico a que se
encontrem contratualmente vinculados,
desde que invoquem, de forma
fundamentada, desacordo com a
respectiva orientação editorial. 

4. Em caso de alteração
profunda na linha de
orientação ou na natureza

do órgão de comunicação social,
confirmada pela Entidade Reguladora

para a Comunicação Social a
requerimento do jornalista,
apresentado no prazo de 60 dias sobre
a data da verificação dos elementos
constitutivos da modificação, este pode
fazer cessar a relação de trabalho com
justa causa, tendo direito a uma
indemnização correspondente a um
mês e meio de retribuição base e
diuturnidades por cada ano completo
de serviço e nunca inferior a três
meses de retribuição base e
diuturnidades. 

5.O direito à rescisão do
contrato de trabalho nos
termos previstos no número

anterior deve ser exercido, sob pena de
caducidade, nos 30 dias subsequentes à
notificação da deliberação da Entidade
Reguladora para a Comunicação Social,
que deve ser tomada no prazo de 30
dias após a solicitação do jornalista. 

6.Os conflitos emergentes do
disposto nos nºs 1 a 3 são
dirimidos pela Entidade

Reguladora para a Comunicação Social
mediante participação, instruída com
parecer fundamentado sobre a situação
que lhes deu origem, do conselho de
redacção, dos jornalistas ou
equiparados directamente afectados ou
das organizações sindicais dos
jornalistas.

Independência
dos jornalistas 

e cláusula de consciência 
(Artigo 12º do Estatuto do Jornalistas)

JJ
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Um referendo para dignificar
o Código Deontológico

São José Almeida *

O Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas promove
neste mês de Outubro um referendo sobre alterações ao Código
Deontológico do Jornalista. O objectivo é a sua actualização
e dignificação. 

A
iniciativa do Conselho Deontológico
foi motivada pelo facto de a última
modificação introduzida no Código
Deontológico datar de 4 de Maio de
1993 e, desde então, terem ocorrido
não só modificações relevantes no
contexto profissional dos jornalistas,

mas também importantes mudanças sociais e constitu-
cionais. Daí a necessidade de actualizar o Código
Deontológico, de forma a responder às questões, aos
problemas e às necessidades que se colocam hoje aos jor-
nalistas.
Para que a proposta de alteração ao Código

Deontológico não ficasse reduzida ao universo do
Sindicato dos Jornalistas, o Conselho Deontológico decid-
iu aproveitar a realização do 4.º Congresso dos Jornalistas
Portugueses para a submeter à aprovação de um universo
mais representativo. A moção do Conselho Deontológico
nesse sentido foi aprovada a 15 de Janeiro de 2017, por
maioria qualificada, sem votos contra e com apenas 53
abstenções, resultado que lhe confere uma legitimidade
genuína do universo dos jornalistas. 
Na perspectiva de manter essa legitimidade congressu-

al, O Conselho Deontológico decidiu convidar como enti-
dades fiscalizadoras do referendo as três instituições que
organizaram o Congresso: o Sindicato dos Jornalistas, a
Casa da Imprensa e o Clube de Jornalistas, que têm sido
representados nestes processo respectivamente pelos jor-
nalistas Sofia Branco, Goulart Machado e Cesário Borga.
O universo eleitoral voltará a ser, tal como há duas
décadas, o de todos os jornalistas com Carteira
Profissional.
Tendo em conta o mundo de hoje e o contexto de exer-

cício da actividade jornalística em Portugal, em que a pre-

sença dos jornalistas em redacções de órgãos de comuni-
cação social já não é a regra,  o Conselho Deontológico
tomou a iniciativa de realizar este referendo em formato
digital e não apenas recorrendo ao método tradicional de
votação, através de mesas de voto presencial. Para tal, será
criada uma plataforma digital de voto electrónico que per-
mita a todos os jornalistas com Carteira Profissional, este-
jam onde estiverem, exercerem o seu direito de voto.
Para isso, o Conselho Deontológico procedeu a uma

série de diligências, com resultados positivos. Assim, a
Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ)
passará a dispor de uma plataforma digital de voto elec-
trónico, cujos custos são suportados pelo Estado por-
tuguês, que servirá todas as votações que envolvam os jor-
nalistas, sendo a primeira a do referendo promovido pelo
Conselho Deontológico.
Salientamos que este passo de modernização dos

instrumentos que servem as organizações dos jornalistas
foi possível graças à receptividade encontrada pelo
Conselho Deontológico junto do Governo, mais concreta-
mente do ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, que
desde o primeiro momento se interessou pelo assunto e
compreendeu a importância da realização deste referendo.
Temos de destacar igualmente a disponibilidade e a

receptividade que o Conselho Deontológico encontrou
junto da CCPJ, quer na pessoa do seu presidente,
Henrique Pires Teixeira, quer do membro do Secretariado
Albérico Fernandes. Aliás, a parceria suscitada a propósito
deste referendo, entre o Conselho Deontológico e CCJP, é
um marco positivo que, esperamos, assinale o início uma
nova fase de relacionamento entre estes dois órgãos. 

* Presidente do Conselho Deontológico do Sindicato 
dos Jornalistas

QUOTIDIANO

JJ
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As três alterações

A proposta de alterações
apresentada pelo
Conselho Deontológico

e aprovada pelo 4.º Congresso
consiste em duas alterações de
fundo: a autonomização da
cláusula de consciência e a
compatibilização constitucional
do direito à igualdade de
tratamento e à não-
discriminação. Posteriormente,
decidiu o Conselho
Deontológico assumir
parcialmente como sua a
proposta aprovada em
Congresso, da autoria do
jornalista Paulo Martins,
concretamente no que
concerne à necessidade de

protecção dos menores.
A cláusula de consciência
ganhará dignidade ao ser
autonomizada em artigo
próprio (6.º), uma situação já
consagrada no Estatuto do
Jornalista e que é
fundamentada do ponto de
vista jurídico por vários
teóricos e investigadores.
Quanto ao direito à igualdade
de tratamento e à não-
discriminição, no actual
Código Deontológico a
formulação é inconstitucional
desde a revisão de 2003.
Assim, o futuro artigo 9.º
incluirá, de acordo com a
Constituição, a não-

discriminação por orientação
sexual, mas igualmente o
dever de não-discriminação
por idade, respondendo aos
novos padrões de
sensibilidade social.
Já sobre a protecção de
menores, e com o objectivo de
a garantir no jornalismo, o
artigo 7.º (futuro 8.º) passará a
tratar separadamente as
vítimas de crimes sexuais e os
menores. Em relação aos
menores, é eliminada a
expressão "delinquentes" e
consagrado o princípio de não
identificação, seja na condição
de vítimas, autores ou
testemunhas de crimes.

A moção do

Conselho

Deontológico foi

aprovada no

Congresso sem

votos contra

PEDRO MIRANDA
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Para que nunca
mais esqueçamos
Adriano Miranda nasceu em Aveiro em 1966. Fotojornalista do jornal
Público há 20 anos e professor, tem vários livros publicados. Fotografa
com prazer e paixão. As fotos que se seguem, do incêndio de
Pedrógão Grande, em junho, constituem a sua homenagem - e da
revista Jornalismo & Jornalistas - a todas as vítimas. Daquela e de
mais uma tragédia, que se abateu neste mês de outubro.
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JANELAS PARA O MUNDO
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JANELAS PARA O MUNDO
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JANELAS PARA O MUNDO
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Da rainha Isabel
à ursinha cor-de-rosa
Aos 83 anos, Fernando Corrêa dos Santos é o mais antigo repórter
fotográfico português no activo. Fotografou presidentes, rainhas,
actores, desportistas e gente simples. Estas são as memórias de uma
carreira irrepetível.

Gonçalo Pereira Rosa (texto) Fernando Corrêa dos Santos (fotos)

CLIC – PRIMEIRO INSTANTÂNEO

Agrande diva do teatro português “consumia-se ali,
quieta e serena, na aflição verdadeira de uma grande
mágoa”, escrevem os repórteres do Diário Popular

na madrugada do dia 2 de Dezembro de 1964. Batem as
duas horas da madrugada e a noite mostra-se “molhada e
triste, recortada em luz mortiça na velha Praça Dom Pedro IV,
atenciosa e dormente (…), com um fundo distante mas sem pers-
pectiva, plasmado num borrão escuro no negrume que tudo nive-
la”. Em primeiro plano, porém, um clarão imenso queima
a primeira sala de espectáculos do país.

Ninguém ousa aproximar-se de Amélia Rey Colaço.
“Todos, conhecidos e desconhecidos, respeitam aquela amargura
(…) de uma ‘representação’ única”, continuam os jornalistas.
Tantas vezes chamada para dar corpo e voz a tragédias, a
actriz e muitas outras vêem arder nesta noite infernal o
“seu” Teatro Nacional Dona Maria II, “a casa de Garrett”,
como lhe chamará o jornal desse dia. Para bombeiros,
polícias, espectadores e transeuntes, a ocasião exige res-
peito, comoção, até lágrimas. A silhueta de Amélia Rey
Colaço recortada, olhando, em desespero silencioso, para
a ruína ardente de cinco décadas de trabalho, torna-se
emblemática da tragédia lisboeta. Para Fernando Corrêa
dos Santos, porém, esta é uma oportunidade de ouro – afi-
nal, na gíria cruel dos jornais, uma tragédia é bem-vinda
para a primeira página.

“Morava perto, no Chiado, onde ainda resido”, conta o repór-
ter. “Vinha da festa de aniversário de uma amiga e senti o cheiro a
queimado. Percebi que se tratava do Teatro Dona Maria. Lembrei-
me de um miradouro na Passerelle, perto do elevador de Santa
Justa e foi dali que obtive uma fotografia panorâmica das labare-
das, uma perspectiva impossível de obter do solo onde trabalhavam
os outros fotógrafos”. A máquina capta a silhueta do edifício
sinistramente envolvida num véu de fumo e chamas.

A diferença substancial para outros camaradas da foto-
grafia é o facto de Corrêa dos Santos não trabalhar ainda
para qualquer jornal. Esse pormenor não o trava. Na
manhã seguinte, leva as fotografias à redacção do Diário
Popular, onde Abel Pereira, subchefe da redacção, primeiro
reticente mas rapidamente convencido, as compra.
Publicam-se nessa edição, na primeira página, “com crédito
e tudo. Em jornalismo, estar mais perto não implica sempre fazer
melhor”, diz, com desarmante simplicidade, este veterano
dos jornais. 

CLIC – SEGUNDO INSTANTÂNEO

Recuemos no tempo. Em Fevereiro de 1957, a rain-
ha Isabel II visita Lisboa, reencontrando na capital
portuguesa o marido depois de algumas semanas

de périplo pela Commonwealth. O governo português
não poupa despesas para impressionar a soberana, como
bem documentou António Simões Brás em “Os dias por-
tugueses de Isabel II”. A segurança é apertada.

Fernando Corrêa Santos, jovem freelancer, recebe uma
encomenda de um cliente britânico que pretende uma
fotografia da rainha à passagem de um estabelecimento
comercial inglês da Rua Augusta. “Começou por correr mal”,
conta o fotógrafo. “A rainha olhou para outro lado nesse preci-
so local”. Com o vigor dos seus 24 anos, Corrêa dos Santos
decide continuar a correr do Cais das Colunas até ao
Parque Eduardo VII, sempre a acompanhar o ritmo da
carruagem real. “Ainda tinha fôlego nessa altura”, brinca. 

Perto do Parque Mayer, a rainha compensa-o. Talvez
espantada com este vulto que a persegue, acena, olhando-
o com um sorriso e um aceno. A máquina dispara. “Não sei
se Isabel II estava a olhar para mim ou para as pessoas para lá
dos cordões de segurança. Sei que a fotografia foi tão feliz que tem
sido republicada em toda a Commonwealth desde então”.

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
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(Em cima)Esta

fotografia de um

homem que se

barricara no seu

apartamento com

reféns e finalmente

trazido para o exterior,

algemado, valeu a

Fernando Corrêa dos

Santos o Prémio

Gazeta de Fotografia. 

No mesmo episódio

dramático, o fotógrafo

antecipou-se aos

restantes camaradas

de fotografia e

operadores de câmara,

captando de frente uma

mulher alvejada pelo

raptor, que foi

galardoada com o

prémio do Clube

Português de

Imprensa.
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Mesmo com esse êxito internacional, as portas das
redacções não se abrem. “Existia uma certa ‘mafia’ entre os
repórteres fotográficos. Quatro ou cinco nomes dos grandes jor-
nais repartiam os cargos e tinham muitos fotógrafos a trabalhar
para eles, sem qualquer vínculo, compensando serviços que
pudessem ter falhado”, conta Corrêa dos Santos. No Diário
Popular, a direcção da secção de fotografia cabe a Marques
da Costa, filho de um velho repórter de A Época. Para lá do
chefe, há espaço no jornal apenas para Judah Benoliel,
filho de Joshua Benoliel, José Antunes, Miranda Castela e
Nelson Vasconcelos. Fortuitamente, em Setembro de 1968,
Corrêa dos Santos é convidado a trabalhar durante as
férias de Judah Benoliel. De súbito, no dia 29, Benoliel
falece. “Entrei automaticamente para os quadros, uma promo-
ção muito difícil naqueles tempos, mas aprovada pela adminis-
tração de Francisco Pinto Balsemão”, conta Corrêa dos
Santos.

CLIC – TERCEIRO INSTANTÂNEO

Como nos velocistas do atletismo, a carreira dos
repórteres-fotográficos  decide-se ao segundo.
Um segundo marca a diferença entre a fotografia

icónica, histórica, memorável e a oportunidade perdida.
Mas há também um mundo de escolhas e instintos que
se treinam e constituem o arsenal profissional de cada
fotógrafo. Na mesma redacção, convivem dois tipos de
profissionais – “Marques da Costa reagia lentamente às notí-
cias de última hora. Vestia-se, penteava-se, engraxava os sapa-
tos e só depois saía. O José Antunes, colega inesquecível, saía
para a rua como estava vestido. E eu, de certa forma, fazia-o
também”.

É esse instinto que leva Corrêa dos Santos a Camarate
em 1980, na noite terrível da queda do avião que transpor-
tava Sá Carneiro e Amaro da Costa, entre outras vítimas.
Ali recolhe uma fotografia trágica, como um paparazzo no
interior de uma ambulância onde jaz um corpo carboniza-
do. Esse mesmo instinto guia-o na noite em que outro
incêndio define a sua carreira, no Chiado, em 1988.
“Estava no coração da notícia e reagi, primeiro como uma barata
tonta, sem saber se haveria de avisar o jornal para o incêndio à
minha porta ou se deveria sair para a rua. Acabei por sair e devo
ter sido o primeiro fotógrafo a chegar ao local”.

Capta instantâneos trágicos da destruição, das cha-
mas, do trabalho dos bombeiros. Já com a madrugada a

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Fernando Corrêa dos Santos

A célebre fotografia de Isabel II em Lisboa, em 1957, obrigou Fernando Corrêa dos Santos

a uma longa corrida, do Cais das Colunas até ao Parque Mayer. A recompensa foi uma fotografia

republicada em toda a Commonwealth desde então.
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romper, apercebe-se de um homem debruçado sobre
uma janela, inanimado, encurralado por uma parede de
fumo no interior da sua habitação. Clic – fotografa-o. No
segundo seguinte, o vulto cai da janela, desamparado,
para a morte certa. A máquina de Corrêa dos Santos, fiel
companheira de tantas aventuras, encrava nesse segun-
do. “Falhou quando não poderia falhar. Essa foi uma das duas
vítimas do incêndio do Chiado e eu poderia ter captado uma
fotografia melhor”, lamenta, como se ainda visse o corpo
em queda. Em contrapartida, a sua fotografia de um
bombeiro a chorar por não ter conseguido salvar essa
vítima corre mundo.

AVENTURAS DE UM FOTÓGRAFO IRREQUIETO

Iniciado na fotografia em 1947, com 13 anos, Fernando
Corrêa dos Santos presenciou os acontecimentos his-
tóricos do país nas últimas sete décadas. Fotografou

líderes políticos e gente simples – tanto captou Salazar
num invulgar momento em que o chefe de Estado beijava
a mão do cardeal Cerejeira como surpreendeu, logo após
o sismo que abalou Lisboa, em 1969, um casal traumatiza-
do, protegido por cobertores, após o edifício em que se

O espectáculo erótico de Cicciolina no Coliseu deveria ter sido exclusivo do semanário Tal & Qual,

mas os enviados-especiais do Diário Popular tinham outra ideia: captada de forma dissimulada,

foi publicada no DP.

A primeira página do Diário Popular de 2 de

Dezembro de 1964. Embora ainda não trabalhasse

para o jornal, Corrêa dos Santos conseguiu publicar

fotografias suas do incêndio do Teatro Nacional Dona

Maria II.

(À direita) Uma das duas vítimas do incêndio do

Chiado foi este homem, já inanimado sobre o caixilho

da janela. No instante seguinte, cairia desamparado.
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encontravam quase ter ruído. “No dia seguinte, soubemos
que a minha fotografia tinha sido inconveniente”, diz, com um
sorriso. “O casal que ali pernoitava não era propriamente legí-
timo”.

Corrêa dos Santos tem dificuldade em selecionar as
reportagens mais emblemáticas da sua carreira, embora
tenha publicado, em 2015, “Portugal, da década de 50 aos
nossos dias”, um repositório de 100 fotografias memorá-
veis da sua carreira que viria a ser exposto no hall princi-
pal do Casino do Estoril.

Na verdade, nada motiva mais este veterano do que a
restrição, a interdição imposta à fotografia. É nesse con-
texto que o seu génio inventivo desperta. Sucedeu, por
exemplo, durante a rodagem de um filme na Praia do
Abano. A produção proibiu qualquer fotografia, pelo que
os repórteres do Diário Popular penetraram pelas silvas e
dunas sintrenses até chegarem a um ângulo susceptível
de captar o décor e algumas personagens vestidas de mili-
tares. Na linha da frente, estava, claro, Fernando Corrêa
dos Santos.

O fotógrafo gosta igualmente de contar a inesquecível
rábula da vinda a Lisboa de Cicciolina, a artista erótica

que o semanário Tal & Qual convidara para um espectácu-
lo exclusivo no Coliseu. “Estava tudo negociado para que o
jornal publicasse as fotos que todos queriam ver, mas ninguém
conseguira captar”, conta Corrêa dos Santos, com uma pis-
cadela de olhos. Na redacção do Diário Popular, monta-se
um plano que só poderia sair do génio inventivo de

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Fernando Corrêa dos Santos

No pânico que se seguiu à queda do avião em Camarate, em 1980, os fotógrafos procuravam

igualmente retirar sentido da tragédia. No interior desta ambulância, Corrêa dos Santos captou

um corpo carbonizado.
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Acácio Barradas, então chefe da redacção.
O jornal compra um camarote e envia repórteres para

o espectáculo da “ursinha cor-de-rosa”, como lhe chamará
Manuel Neto em título inesquecível. “O Acácio teve a ideia
de dividir a máquina em segmentos. Ele levava o corpo da máqui-
na escondido na gabardina, a Cristina Baptista e outro colega
levavam a lente e eu entrava a assobiar no Coliseu, como se nada
fosse, sem equipamento. Funcionou. Revistaram-me de alto a
baixo e não encontraram nada”.

Quando as luzes se apagam no interior do anfiteatro,
Corrêa dos Santos deita-se no chão do camarote, remonta
o equipamento e dispara na direcção da “porno-chancha-
da” – outro título memorável do jornal. Capta a exibição,
tema de reportagem burlesca, mas provocatória, da edição
de 29 de Novembro de 1987 do Diário Popular, o seu jornal
de sempre, que viria a fechar portas menos de quatro anos
depois. 

Veterano incansável, Corrêa dos Santos não pensa em
pendurar de vez as máquinas. Gosta até de citar o lema do
Diário Popular, criado na altura em que o jornal encomen-
dou uma rotativa mais potente: “Venha a máquina que nós cá
estaremos!”

Num instantâneo raro, Salazar beija a mão do cardeal Cerejeira. A

atenção ao pormenor inesperado é a marca de água da carreira de

Corrêa dos Santos

Residindo no Chiado, Corrêa dos Santos testemunhou em

primeira mão o incêndio de 1988. Captou ali algumas das

imagens mais dramáticas da tragédia. Ao lado, O corpo

inanimado da vítima já se precipitou para o solo e um

bombeiro não contém as lágrimas. JJ
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“O jornalismo é
umacto de amor”
Texto Helena de Sousa Freitas Fotos Luís Humberto Teixeira

Baptista-Bastos (1934-2017)

HOMENAGEM

Faleceu em maio passado, mas ainda está - e estará - entre nós. Em
homenagem a Baptista-Bastos, a JJ recupera a entrevista publicada no
nº 52, de outubro-dezembro de 2012, onde cheio de energia lançava
um grito que na actualidade ganhou ainda maior pertinência: o
jornalismo "precisa de ser defendido por quem o ama".
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Jornalismo & Jornalistas - Iniciou-se no jornal O Século,
tendo passado posteriormente por cerca de uma vintena de

órgãos. Em simultâneo, foi construindo uma obra literária na

qual, por vezes, encontramos a figura do jornalista...

Baptista-Bastos - Eu comecei a escrever contos infantis quando
era um miúdo de 14 anos, na página infantil do Diário Popular,
que o meu pai ajudara a fundar e onde era chefe de tipografia.
A relação com a literatura mantém-se até hoje, bem como a
relação com o jornalismo, que iniciei com 18 anos.
Quando publiquei O Secreto Adeus [primeiro romance,

de 1963, protagonizado por um jornalista revoltado com a
corrupção moral], queria fazer um ajuste de contas com o
jornalismo que então se praticava, e que não era muito
diferente do de hoje. Digo isto com tristeza. 
Mas, na altura, escrevia-se melhor. Os chefes de

redacção de todos os jornais - O Século, Diário de Notícias,
O Comércio do Porto, O Primeiro de Janeiro - eram muito exi-
gentes e as redacções tinham grandes jornalistas, que não
deixavam os mais novos pôr o pé em ramo verde.
Recordo-me de coisas que os mais velhos me diziam na
redacção d' O Século: "Você não se esqueça" - se fazíamos
asneira, tratavam-nos logo por você - "não se esqueça de
que está a trabalhar n' O Século e que cada jornal custa
cinco tostões". Isto era uma advertência. 
Posso dizer que pertenci a uma geração de grandes jor-

nalistas, de facto, mas também aprendi muito com as ge -
rações anteriores. Há uns tempos, um dos meus filhos
dizia-me: "Tu tens memórias desde o século XIX!". E é ver-
dade. Porque essa gente falava e eu absorvia. Alguns ti -
nham conhecido o Eça de Queirós, o Fialho de Almeida e
o Trindade Coelho, que iam à redacção d' O Século.
Trabalhei com homens de 80 anos que sabiam daquilo

a potes. O Acúrsio Pereira, chefe de redacção n' O Século,
tinha no gabinete a seguinte frase do Almeida Garrett:
"Fugi de palavras velhas, mas não desprezei as antigas". E
isto dá logo uma dimensão da possibilidade infinita que o
jornalismo tem. O Hemingway dizia: "O jornalismo per-
mite tudo, desde que saiamos a tempo". Mas eu continuo
a escrever nos jornais. É a minha vida, e gosto.
JJ - A referência ao Ernest Hemingway reconduz-nos ao diá-

logo entre o jornalismo e a literatura. Ainda temos exemplos

do designado "jornalismo literário"? Ou é de evitar a expres-

são, dado o estigma deixado pelos excessos do Novo

Jornalismo norte-americano?

BB - Todo o jornalismo é literário. Mas veja-se esse dis-
parate do Tom Wolfe [considerado um dos fundadores do
Novo Jornalismo] e a falta de conhecimentos que Portu -
gal, de uma forma geral, tem sobre as suas coisas. As pes-
soas esquecem-se de que o inventor do Novo Jornalismo
foi um português do século XIX, precisamente o Almeida
Garrett, com as "Viagens na Minha Terra". Está lá tudo: a
reportagem, a invenção, a poesia, o romantismo... e a
aproximação às pessoas. Aliás, é um livro a que recorro
com frequência, para me recauchutar de tanta coisa mal
escrita que vejo por aí.
A mim, não me interessa muito ficar na história do jor-

nalismo ou da literatura - interessa-me é fazer o meu tra-
balho bem feito.
JJ - Em 1995, em entrevista à revista "Ler", disse que o jor-

nalismo português é "um jornalismo com muito pouca alma".

Década e meia depois, mantém essa opinião?

BB - Mantenho essa opinião e acrescento: está com uma
alma cada vez mais desmaiada, mais desvanecida. E é
pena. Quando foi o 25 de Abril, um grupo de jornalistas
pensou que a sua experiência podia ser útil à formação de
novos jornalistas, que teriam, necessariamente, outros con-
ceitos e outras visões do mundo, mas isso não aconteceu. 
A minha geração também foi um bocado, ou altamente,

responsável por isso. Embrenhámo-nos em política, o
tempo exigia-nos a participação no que estava a aconte-
cer... E é preciso não esquecer que nós estávamos a ser
protagonistas da História e que as leis se faziam no meio
da rua, mal ou bem.
JJ - Esse cinzentismo, essa falta de alma, decorre da falta de

garra, de paixão ou - se podemos usar o termo - de militância?

BB - Não há perigo nenhum em usar a palavra militância.
Eu sou a favor de um jornalismo comprometido e irrito-
me solenemente quando vejo uns preopinantes a dizerem
que o jornalista não tem nada que defender causas.
Também sou, evidentemente, contra o jornalismo de dis-
tanciação, essa aberração incluída na nossa cultura jor-
nalística que levou o leitor a afastar-se dos jornais e à con-
sequente queda das tiragens. 
A verdade é que o leitor não se sente reflectido na

imprensa e, no fundo, não sabemos o que se passa entre
nós. Por exemplo, aconteceu este caso da Grécia e, como
não estávamos informados do que ali se passava, acusáva-
mos os gregos de serem culpados de tudo, quando não
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eram. Como tenho acesso a jornais em duas ou três lín-
guas, tentei perceber o que se passava. Aquilo foi uma
punição que os alemães quiseram aplicar aos gregos, um
povo superior que, na História recente, pegou em armas
várias vezes para lutar pela liberdade. 
Todos os dias, compro três jornais - o Diário de Notícias,

o Público e o Jornal de Negócios - e utilizo a Internet para
consultar outros. Mas aquilo não é o reflexo da nossa
imagem e das nossas preocupações. À medida que vou
envelhecendo, estou cada vez mais preocupado... e não
consigo isentar-me disto.
Em 1969 fui cobrir as cheias nos arredores de Lisboa

e o meu directo competidor era o Joaquim Letria, do
Diário de Lisboa. Recordo-me da paixão que pusemos ao
des crever o que víamos... Isto apesar de sabermos que ia
ser tudo cortado pela Censura, como foi. Até o número
de mortos. Mas havia paixão, havia a agressividade
compulsiva de quem se emociona e de quem ama as
pessoas. 
Ainda temos meia dúzia de jornalistas com uma

grande intensidade de trabalho e de vocação. São sobretu-
do mulheres, muito competentes e que fazem coisas
muito bem feitas. Os homens não gostam que eu diga isto

mas, hoje, na imprensa, as mulheres são melhores. Porém,
no geral, falta paixão aos jornais portugueses. Parece que
já ninguém gosta de ninguém.
JJ - Lembro-me de, em Fevereiro de 2004, a poucos dias de

fazer 70 anos, ter expressado à agência Lusa o seu ânimo

face a uma nova geração de jornalistas, destacando os traba -

lhos de Alexandra Lucas Coelho, Bárbara Reis, Ana Lourenço

ou João Adelino Faria. Era neles que estava a pensar?

BB - Sim, são alguns. Juntava-lhes a Ana Sá Lopes, embora
ache que ela podia ter feito uma carreira de repórter abso-
lutamente extraordinária, pois tinha faro. Mas depois
começou a escrever sobre política... São bons artigos, evi-
dentemente, mas a vocação dela era para escrever sobre
aquilo que via e que sentia.
Todos esses nomes são, ainda hoje, nomes de gabarito,

mas que se fixaram e, às vezes, se repetem um bocado.
Com excepção da Ana Lourenço e do Adelino Faria, que,
pela própria natureza do trabalho que fazem, na televisão,
são obrigados a outra maleabilidade.
Agora, para se trabalhar numa redacção de jornal e não

cair na rotina é preciso uma grande imaginação.

UM SECRETO ADEUS À MEMÓRIA
JJ - Foi também à Lusa que, em Novembro de 2007, num

comentário sobre a morte do jornalista e escritor Norman

Mailer, o definiu como o homem que "desmistificou a teoria

da distanciação do jornalista em relação aos factos", tema

que ainda há pouco aflorou...

BB - A distanciação é uma obscenidade que me põe fora
de mim! Como se o jornalista não tivesse nada a ver com
aquilo que está a escrever! Então, o jornalista é uma cane-
ta? O jornalista é um microfone? O jornalismo é aproxi-
mação. O jornalismo é até amizade!
Depois, temos uma escola anglo-saxónica que fez um

certo êxito junto daqueles que não têm criatividade, que
esquecem que, quando se olha, já se começa a seleccionar
e que, quando se escreve, se selecciona ainda mais. As
próprias palavras escolhidas são diferentes de umas pes-
soas para as outras. O olhar é selectivo, como os sentimen-
tos, como as emoções, como a memória. Tudo é selectivo
na condição humana. Além disso, quando se começa a
olhar, começa-se logo a interpretar.
Fala-se na imparcialidade e na neutralidade... Não há

jornalismo neutro - o jornalismo é o lado humano das
coisas. E expliquem-me como é que um locutor de futebol
pode ser imparcial. Não pode! A emoção que transparece
quando ele relata é a que passa para os ouvintes.
Expliquem-me como é possível afastarmo-nos. Então

um tipo vê uma desgraça, escreve um artigo e depois vai

beber um uísque? Não me venham com essa conversa. Eu
sei que há pessoas assim, mas essas não deixam marca no
jornalismo.
JJ - Em 2009, escreveu no Jornal de Negócios que as agen-

das e os alinhamentos dos órgãos de comunicação justifi-

cam "uma vigilância crítica dos próprios profissionais",

inexistente e substituída pela "subserviência aos imperativos

do que dizem ser as exigências do público". Os interesses

das empresas de Media e do público dividem o jornalista?

BB - As pessoas que trabalham nas redacções vivem nessa
contradição. Faz-me uma certa confusão haver jornalistas
que aceitam os desígnios da agenda sabendo perfeita-
mente que vão ferir os interesses de quem lê.
Não se pense que não sei o preço das abdicações, das

subserviências, das servidões que é preciso fazer para man-
ter um lugar, mas isso indigna-me porque o homem não foi
feito para essas coisas - o homem nasceu para ser livre.
Quando não o deixam ser, ele tem de se bater por isso.
Ainda hoje sinto um arrepio ao lembrar-me de quando

ia no carro d' O Século e as pessoas olhavam e diziam:
"Olha, O Século". Sentíamos uma força interior muito
grande, porque sentíamos que estávamos a ajudar alguém.
Entretanto, a razão dominante impôs outros padrões e

novos valores. Há pessoas - nem vale a pena referi-las -
que eu já não leio porque o que fazem não tem nada a ver
com jornalismo. Para se ser jornalista, também é preciso

HOMENAGEM Baptista-Bastos
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ter autoridade moral. Às vezes tentam desacreditar os jor-
nalistas por isso mesmo. Mas o bom profissional, aquele
que nada tem a esconder, sacode a água e vai-se embora,
continua o seu trabalho. Só que, como dizia o Acúrsio
Pereira, os verdadeiros jornalistas são uma minoria; o
resto, são umas adjacências.
JJ - Frequentemente, afirma-se preocupado com a falta de

memória a que se assiste em Portugal, considerando que,

sem memória, temos um país condenado. O jornalismo tem

culpas no cartório nesta amnésia?

BB - O jornalismo tem culpas no cartório porque devia
reavivar os factos e a natureza dos factos. Por exemplo, a
RTP Memória passa coisas espantosas e, embora não dese-
je ver o jornalismo transformado numa lista de
efemérides, considero que ele devia falar de coisas que
ocorreram, que são importantes e que podem explicar a
origem de acontecimentos a que hoje assistimos.
Continuo convencido de que o jornalista é o histori-

ador do quotidiano, mesmo quando há censura. 
JJ - Detentor da carteira profissional n.º 17, tem lamentado

o afastamento dos jornalistas veteranos das redacções. A

perda da memória no jornalismo também decorre daí?

BB - Decorre. Hoje despede-se, hoje descura-se e destrói-

se a memória das redacções.
No tempo em que o Cavaco Silva esteve como

primeiro-ministro, havia uma espécie de amnésia históri-
ca e um culto da juventude pela juventude, que é um
culto cripto-fascista. Foi então que arrancou um projecto
ideológico - ninguém me tira esta ideia da cabeça - de afas-
tamento de certos jornalistas das redacções. Porque a
memória é uma coisa perigosa, perigosíssima. 
JJ - Há momentos referiu-se à Censura. Teve muitos textos

cortados, como um sobre o assassinato de Kennedy, a que

dera por título "Mataram a Liberdade". O que recorda dos

tempos da mordaça? 

BB - O fascismo português era tão esperto que era o único
fascismo europeu sem um código. Nós é que tínhamos de
saber o que seria previsivelmente cortado. O que eu e ou -
tros da minha geração fazíamos era escrever à vontade e a
Censura que cortasse. E isso, às vezes, era doloroso. 
Entre vários casos, ainda tenho atravessada uma

reportagem de quando tinha 19 anos. Na Nazaré, onde
não havia porto de abrigo, os naufrágios eram uma cons -
tante. Certa vez, telefonam para O Século às tantas da
noite a dizer que um camarada que cobria um naufrágio
não ia entregar a peça porque, como se dizia então na gíria
jornalística, "o acontecimento tinha-lhe ido para cima". Ou
seja, o homem estava a chorar na praia e não conseguia
enviar uma linha. Então, o Acúrsio disse-me: "Vai imedi-

atamente para a Nazaré e, se tiveres dúvidas, telefona-
me". E eu lá fui. Quando lá chego, o cenário era terrível,
com as mulheres, vestidas de negro, aos gritos perante um
mar cachão. Toda a gente tentava puxar um barco para a
areia. Ao fim de várias horas conseguiram agarrá-lo, e foi
então que se ouviu esta voz: "Eh mulheres! Deixem-se
ficar onde estão porque nós estamos como viemos ao
mundo". A força do mar arrancara a roupa do corpo àque-
les pescadores. Isto emocionou-me muito - no meio
daquela desgraça, o escrúpulo e o pudor dos homens e a
honra e a grandeza das mulheres. Ao telefone, disse isto
tudo ao Acúrsio, que respondeu: "Hoje vais pôr este país
a chorar".
Quando cheguei de manhã ao jornal, ele disse-me

"Afinal, não pões ninguém a chorar. A Censura cortou
tudo". Caramba, eu não podia crer. Quis logo andar à por-
rada, ir à sede da Censura tirar satisfações. Era muito
miúdo e impetuoso e aquilo foi um choque.
JJ - Actualmente não há Censura, embora os Media sejam

acusados de silenciar certos assuntos, mas teremos real-

mente liberdade de expressão e de opinião e liberdade de

imprensa? 

BB - Não há comparação possível entre os tempos da

Censura e o presente. Hoje sempre podemos escrever
umas coisas. Mas corremos riscos, claro. A minha crónica
"Um fascista grotesco", escrita quando o Alberto João
Jardim disse que não queria chineses e indianos na ilha,
valeu-me um processo uns anos depois. Fui à Madeira e lá
veio um subordinado dele ter comigo a dizer: "Você faz aí
uma declaração em como retira o que disse". Eu respondi-
lhe que não retirava nada e que o senhor é que se insul-
tara a si mesmo com o que afirmara. Aquilo não deu em
nada, só em maçada.

ORGULHO NAS PALAVRAS DOS OUTROS

JJ - Apesar de assegurar que, no quotidiano, não sente von-

tade de regressar a uma redacção, reconhece que certas

reportagens o fazem desejar estar ao lado dos jovens jorna-

listas. Mesmo sem o antigo clima de camaradagem, o

bichinho da profissão nunca deixa de roer...

BB - Há muitos anos que não frequento redacções. Aqui
há tempos estive no DN, senti que aquela gente gosta de
mim e senti saudades, embora as redacções de agora não
tenham o ambiente de antes. Não estou a defender o pas-
sado, mas havia um companheirismo e uma solidariedade
que se perderam completamente. 
Tenho uma história, entre várias, que posso contar. Eu

estive envolvido na Revolta da Sé e por pouco não fui
preso. Isso complicou bastante a minha vida profissional.

       o, são umas adjacências.”
   a profissão desta índole sem uma boa dose de loucura.”
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Então, o João Coito - jornalista de enorme categoria, por
cuja memória tenho uma grande veneração e que era
muitíssimo meu amigo - tentou pôr-me a traba lhar no DN,
onde tinha um grande poder. E se ele era salazarista! 
Outra pessoa próxima do regime que me ajudou foi o

Manuel Figueira, que me convidou a escrever nos noti-
ciários da televisão sob o pseudónimo de Manuel
Trindade. E eu lá fui. Isso era solidariedade.
JJ - E as tertúlias de café, que a sua geração, a de 60, tão

bem conheceu, eram um contributo para esse espírito que

não volta mais?

BB - Os jornalistas hoje quadruplicaram. Há muito mais
gente na profissão. Era nos cafés que nos encontrávamos
e sabíamos das patifarias ou das grandezas uns dos ou -
tros. Mas não tenho saudades desses tempos. Gosto muito
do momento em que vivo, com todas as precauções que
este gosto determina. Gosto, mas com cuidado, porque
não gosto do que vejo - do desemprego, dos miúdos
novos à nora. Depois, há uns mitos que se colocam em cir-
culação, como o de que esta é a geração mais preparada.
Não é. Dei aulas numa universidade e, em termos de cul-
tura geral, o nível era assustador. Na área específica que
queriam seguir, tudo bem, mas, no resto, zero. Fiquei
muito chocado com isso. Por isso, levava para as aulas

molhos de livros de poesia, para os alunos lerem. Eu não
entendo como é que um jornalista não lê poesia. O meu
filho Miguel elogia a minha memória, que já fraqueja, e
essa capacidade de fixação que tenho deve-se a ter lido
muita poesia. 
Não recordo um jornalista d' O Século que não

trouxesse um livro debaixo do braço ou não tivesse, na
secretária, um livro ou uma ou duas revistas estrangeiras.
E o gosto que tinham por perguntar: "Já leste isto?". Era
uma espécie de corrida de estafetas, em que passávamos
o testemunho aos outros. Quando eu era rapaz, trocavam-
se livros nas redacções. Todos os grandes jornalistas que
conheci tinham lido muito. E, no jornalismo, aprende-se
muito ao ler os outros. 
JJ - As aulas em causa foram no curso de Apresentação

Televisiva na Universidade Independente, certo? Como é do

tempo da tarimba, a pergunta torna-se irresistível: nasce-se

jornalista, aprende-se o ofício nos bancos de escola ou é

necessário conciliar vocação natural e formação académica?

BB - Antes de tudo, é preciso uma grande vocação ou uma
grande paixão. 
Não sou muito favorável às escolas de Comunicação

Social, embora considere que deve existir uma cadeira de
História da Imprensa, que fale de D. João IV, de D.
Manuel, da Gazeta "da Restauração", das "Relações" [dois

anuários do cónego Manuel Severim de Faria, publicados
em 1626 e em 1628]... Então as "Relações" não são jornalis-
mo? 
Também considero que, sobretudo nas faculdades de

letras, deve haver pelo menos uma cadeira de Sociologia
da Informação. Mas não é necessário ser doutor para se
ser bom jornalista. O conhecimento do Português, esse é
que é fundamental! Escreve-se muito mal em Portugal. A
qualidade da escrita sempre foi, para mim, uma obsessão.
Se calhar sou um bocado exigente demais.
Mas, como eu dizia, o essencial é ter vocação. E um

certo romantismo. Não pode haver uma profissão desta
índole sem uma boa dose de loucura.
JJ - Independentemente das críticas, parece ter um certo

orgulho na história do jornalismo e naqueles que para ela

têm contribuído. É impressão minha?

BB - O jornalismo é um acto de amor e precisa de ser
defendido por quem o ama. Eu trabalhei com jornalistas
que pareciam defender uma coisa que era deles. E no
fundo era, como percebi mais tarde. Para muitos de nós, a
redacção do jornal era a nossa fortaleza e eu, até certa
altura, passei mais tempo nas redacções do que em casa.
Ao longo dos anos, comprei livros de jornalistas como

o Artur Inês, com quem trabalhei no República, onde

percebíamos qual era a sua visão do mundo e das coisas.
Se os jornalistas lessem livros de memórias de quem pas-
sou pelos jornais, ficariam a conhecer os grandes jornalis-
tas que tivemos. O Mário Neves, presente em todas as
histórias da Guerra Civil de Espanha, que foi o primeiro
jornalista do mundo a denunciar os massacres da Praça de
Touros de Badajoz. O José de Freitas, do Diário Popular, o
primeiro jornalista a revelar que a China tinha a bomba
atómica. Deviam ler-se os textos destas pessoas, que estão
tumularmente dispersos nos jornais e que, pela sua
beleza, nos deixam siderados. É importante saber que
houve tipos com a paixão do jornalismo que se bateram e
fizeram coisas giras. Isso reforça a nossa vaidade. Eu sinto-
me muito orgulhoso por pertencer a uma profissão que
teve esta estirpe. 
JJ - Ou seja, não obstante algumas decepções, o jornalismo

continua a fasciná-lo. É por isso que ainda escreve crónicas,

para manter um vínculo ao ofício?

BB - Certa vez, declarei que tinha deixado o jornalismo e
o Expresso publicou isso na primeira página. Quando me
encontrei, por mero acaso, com o Eduardo Lourenço, ele
saiu-se com isto: "Você disse uma coisa absurda. Jornalista
e padre nunca deixam de o ser". (risos) E é verdade.
No que respeita às crónicas, escrevo-as porque preciso

do dinheiro, já que a minha reforma é baixíssima, mas

HOMENAGEM Baptista-Bastos
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também porque não quero defraudar o leitor. Sei que
tenho muitos leitores e sinto a responsabilidade de estar
ao lado deles. É uma responsabilidade moral e uma
posição ética de que não abdico. Moral em relação às cir-
cunstâncias e ética em relação ao jornalismo.
Posso já ter escrito coisas deploráveis e injustas, mas

coisas moralmente reprováveis penso que nunca escrevi.
Assim como nunca escrevi coisas que ferissem a minha
consciência.

A IMPRENSA PELAS RUAS DA AMARGURA
JJ - Numa crónica que publicou no em 2008 escreveu que

as grandes tiragens se destinam "a um público menos exi-

gente ou mais propenso à leveza do que à reflexão". Isso

explica o cenário a que assistimos, em que os jornais ditos

de referência são os que menos vendem? A imprensa está

em crise ou sempre esteve? 

BB - A imprensa sempre esteve em crise. E não apenas em
Portugal. Temos o exemplo clássico do Le Monde, um jor-
nal de referência que tem enfrentado problemas gravíssi-
mos, pois, apesar das tiragens de 300 mil, 400 mil exem-
plares, a concorrência da outra imprensa, a tirar um mi -
lhão, um milhão e meio de cópias, tornava-se insuportá -
vel. E, apesar de os franceses serem tidos como um povo

culto, isso não corresponde bem à verdade. Basta ver a
televisão francesa, que é um horror. A nossa ainda vai
tendo umas boas reportagens, em que não há a tal distan-
ciação. O que me preocupa é a privatização da RTP, que, a
concretizar-se, fará desaparecer muitas memórias e alguns
debates. 
Quanto à imprensa, tenho a impressão de que se vai

aguentar. Em termos de suportes, a mudança foi grande
nos últimos anos, mas ainda subsiste o gosto de tocar no
papel, de mexer nas folhas.
E se na Revolução Francesa o jornalismo se fazia até a

escrever nas paredes, alimento a esperança de que o jor-
nalismo nunca acabe, qualquer que seja a sua expressão.
JJ - Tendo sobretudo uma ligação à imprensa, como surgem

as "Conversas Secretas" na SIC? 

BB - Foi o Emídio Rangel quem me desafiou para um pro-
grama de 50 minutos na televisão, dizendo-me: "Falas
com quem quiseres, sobre o que quiseres e fazes como
quiseres". Eu tinha saído do Diário Popular, onde estivera
23 anos, porque tinham adulterado completamente o jor-
nal e os seus princípios, e estava empenhado até ao
pescoço. Saí sem um tostão, apenas com a máquina de
escrever, pelo que, um tanto levianamente, aceitei logo a
proposta. Só quando cheguei a casa é que caí em mim e
pensei: "Estou lixado". Mas lá me safei e o programa, que

era para durar dois ou três meses, esteve três anos no ar.
Levei lá muita gente. E como é que eu encontrava aquelas
pessoas? Através da imprensa regional. Descobri histórias
fabulosas!
JJ - Na capital, nota-se, por vezes, um certo desdém pelos

órgãos regionais, como se estes fossem uma espécie de

segunda divisão dos Media. Creio que tem um ponto de

vista distinto...

BB - Tenho. Na minha opinião, é tudo imprensa e é tudo
regional. Os jornais do Porto vão até Coimbra, sobretudo.
Os jornais de Lisboa dão notícias da Grande Lisboa e
pouco mais. Um ou outro tem correspondentes.
Portanto...
Só nunca percebi porque é que não há um grande jornal

do Sul. Houve a Democracia do Sul, mas estes projectos ten-
dem a acabar. Viu-se isso também na imprensa do Norte. E
se ali havia grandes jornais, com profissionais notáveis! O
Primeiro de Janeiro chegou a ser de nível europeu - muito
bem paginado, com grande qualidade de texto.
E lembro-me sempre de que foi o Pinto de Azevedo,

um patrão de jornais do Norte, quem deu trabalho ao
Jaime Brasil, um grande jornalista que não conseguia
lugar em Lisboa por motivos políticos. Aliás, continuamos
a ver grandes jornalistas no desemprego, numa situação
muito difícil. Depois, vemos também o inverso: há direc-
tores de jornais que nunca foram outra coisa senão direc-
tores. Não sei como é que isto acontece, mas acontece.
JJ - É comum ver o seu nome em abaixo-assinados sobre os

mais diversos temas: na contestação à portagem da Ponte

25 de Abril (1994), a exigir uma intervenção da ONU em

Timor (1999), em solidariedade com o povo palestiniano

(2001), contra as praxes (2003), contra os projectos para

uma nova lei dos partidos (2003). Encontramos aqui o cida-

dão, o escritor, o jornalista ou todos são indissociáveis?

BB - Ando sempre a protestar, não é? (risos) É completa-
mente impossível dissociar a pessoa que sou daquilo que
faço. Independentemente do que as pessoas possam pen-
sar de mim. Já fui vítima de duas ou três armadilhas bem
organizadas, que me chatearam mas não me fizeram calar
nem demover. Isto está em mim, não há nada a fazer. 
Há uns meses, li um texto do José Gomes Ferreira, da

SIC, em que ele dizia: "Não pensem que não me preocupo,
que não me indigno e que não protesto". Neste viveiro de
emoções que é o jornalismo - em que por vezes assistimos
a coisas terríveis sabendo que não devemos interferir ou
ajudar, por muito cruel que isso pareça - o indivíduo não
pode, de repente, desligar. 
Eu vi coisas na minha vida, da tragédia e da grandeza

humanas, que fizeram de mim o homem que sou.
Imperfeito, evidentemente, mas muito próximo disso que
é a condição humana. Não o esqueço.
Todos os dias leio, estudo, quero saber o que se passa,

para tentar transmitir o melhor possível a quem me lê
aquilo que julgo ser contra a razão dominante. Para mim,
esta é a função do jornalista. 

       sciência.”
      jornalismo nunca acabe.”

JJ
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O incurável
resistente

Paulo Martins

"Estou disponível e estou presente". Já cego e fisicamente muito
debilitado, Alípio de Freitas ainda oferecia o seu farnel para ajudar,
como José Mário Branco na canção, durante a sessão de homenagem
a uma vida ímpar, realizada a 3 de junho deste ano, no Museu do
Aljube, em Lisboa. 

I
nseparável da sua boina basca, tantas vezes asso-
ciada aos combatentes da Guerra Civil espanho-
la, não perdera a simplicidade, ainda que a
doença abafasse o ar bonacheirão. E mantinha
intactas a tenacidade e a coragem. Uma person-
alidade de antes quebrar que torcer. Um incuráv-
el resistente a todas as injustiças.

Sacerdote, revolucionário, combatente antifascista, jor-
nalista, professor universitário: em todas as facetas de
Alípio morou a palavra resistência, que por isso não podia
deixar de percorrer o documentário "A causa e a sombra",
emitido em janeiro de 2016 pela RTP 2. Repositório de
memórias, a obra do realizador Tiago Afonso merece ser
revisitada, para que melhor se compreenda o perfil da
personagem e a sua vida aventureira, em que conheceu a
prisão e a tortura e privou com figuras como Pablo
Neruda, "Che" Guevara ou Dolores Ibárruri, "la
Pasionaria". 
Nascido na vila de Vinhais, em 1929, parecia reservado

a Alípio Cristiano de Freitas o destino de tantos outros
jovens do interior deprimido de Portugal: seguir a carreira
eclesiástica para escapar à pobreza. Ordenado padre aos
23 anos, passou, todavia, pouco tempo nas igrejas trans-
montanas. A convite do arcebispo do Maranhão, partiu
para o Brasil em 1957. Na cidade de São Luís do
Maranhão, dedicou-se à docência - de História Antiga e
História Medieval da Filosofia - e empreendeu atividade
pastoral em bairros pobres. 

O contacto com a vida miserável dos seus habitantes
abriu-lhe os olhos, como reconheceria numa entrevista ao
semanário Sol, em 2009. Não tardou a entregar-se a rebel-
dias, como o uso da língua portuguesa na missa. Os ven-
tos do concílio Vaticano II ainda nem sopravam, mas
Alípio de Freitas teimava em violar a "cartilha": "Se Deus é
sábio, percebe português. Se só entende latim, está mal",
diria, muitos anos mais tarde, justificando a atitude. Um
dos mais ativos "sacerdotes do povo", acabaria por ser
afastado da paróquia em 1961, por celebrar a missa do
galo com uma imagem de um menino Jesus preto. 
À distância, de mãos atadas, a PIDE não deixava de

registar os textos críticos de Salazar que publicava no
Brasil. A liberdade política de que então usufruía o
imenso país contrastava com o clima repressivo em
Portugal, mas foi sol de pouca dura. Em 1962, Alípio
atreveu-se a participar, em Moscovo, no Congresso
Mundial da Paz. Terá sido o primeiro padre ocidental a
visitar a Rússia bolchevique e não o escondeu da hierar-
quia católica. Até porque estava já decidido a abandonar
a vida religiosa.

"LEVOU NO CORPO E NO ESPÍRITO"
De regresso ao Brasil, opta pela naturalização. E envolve-
se, em finais de 1962, na bem sucedida campanha eleitoral
de Miguel Arraes para governador do estado de
Pernambuco. Sequestrado e detido durante 40 dias, não
hesita em bater-se pela população mais carenciada e em

HOMENAGEM

Alípio de Freitas (1929-2017)
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participar na ocupação de terras. Associado a Francisco
Julião, um advogado nordestino, cria as ligas camponesas,
animadas por gente que sonha com a reforma agrária,
muitos anos antes de florescer o movimento dos sem-
terra. 
Ainda antes da queda do presidente João Goulart, é

alvo do primeiro processo judicial, aberto em abril de 1963
pelo próprio ministro da Guerra. Acusação: pregar a refor-
ma agrária e defender a revolução cubana e a luta armada.
Quando ocorre o golpe militar, um ano depois, o inquérito
contra si ainda está em curso. Com o cerco a apertar-se,
percebe que tem de partir para o exílio - primeiro no
México, depois em Cuba, onde recebe treino militar. 
Volta clandestinamente ao Brasil em 1966, apostado

em derrubar a ditadura. Dirigente da Ação Popular, orga-
nização política de esquerda, naturalmente clandestina,
percorre o país em conspirações. Em finais de 1968, torna-
se pela segunda vez dissidente, ao integrar o grupo que
criou o Partido Revolucionário dos Trabalhadores. A linha
de demarcação era a recusa do maoísmo; a ambição um
modelo de ação direta contra os militares no poder.
Os processos judiciais de índole política em que se viu

envolvido estão vastamente documentados, entre cente-
nas de outros, no Tomo I - "O regime militar", da obra
integrada no projeto "Brasil - nunca mais", publicada em
1985 pela Arquidiocese de S. Paulo, disponível em
http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=REL_BRASIL&PagFis=1&Pesq=. A partir do minu-

cioso relato, constata-se que ainda era militante da Ação
Popular - ou era-lhe atribuída essa condição -  quando
enfrentou, juntamente com o líder camponês José Porfírio
de Sousa, a acusação de incitar à luta de classes e à revolta
camponesa. No seu caso, foram recuperadas atividades
anteriores a 1964, incluindo a participação em palestras.
Uma deslocação à região de Goiás, com o objetivo de reor-
ganizar o partido, na sequência da vaga de prisões de
setembro de 1967, foi um dos elementos supostamente
probatórios.
Também nas garras da "justiça" por causa de um discur-

so na Faculdade de Direito João Pessoa, proferido em abril
de 1963 no âmbito de uma iniciativa evocativa da morte
de João Pedro Teixeira, um dos líderes das ligas campone-
sas, Alípio seria, em 1966, condenado a seis anos de prisão,
noutro processo. Bem mais dura se revelaria a prolongada
detenção de quase uma década, entre 1970 e 1980, em que
percorreu diversas cadeias. 
"Durante anos, levou no corpo e no espírito, com toda

a imaginação dos torcionários brasileiros - do 'pau de
arara' à 'cadeira do dragão', da panóplia de choques elétri-
cos às agressões psicológicas", escreveu Victor Bandarra
no Correio da Manhã, em 2016. Foi um dos presos políticos
mais torturados de sempre, mas nunca vergou. Pelo con-
trário, ousou resistir a murro a um torcionário, o triste-
mente célebre "Dr. Leo". Pagou, é claro, com cargas suces-
sivas de porrada. 
Alípio, que só mais tarde soube da canção que Zeca

RUI GAUDÊNCIO
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Afonso lhe dedicou (ler caixa), escreveu pouco depois de
sair da prisão o livro "Resistir é preciso", dado à estampa
em 1981, pela Editora Record, do Rio de Janeiro. Nesse
ano, viajou para Moçambique, onde também prestou
apoio a camponeses. De volta a Portugal, converteu-se ao
jornalismo com a energia de sempre, entrando para os
quadros da RTP, empresa a que se manteve ligado até
1994, e deu aulas de Economia Política. 
Tomou Alvito como terra adotiva, mas não virou as

costas às lides da militância cívica, afinal a sua praia de
sempre. Participou na fundação da Casa do Brasil em
Lisboa e do Bloco de Esquerda; presidiu à Associação José
Afonso; envolveu-se em atividades do Fórum Social
Mundial; foi membro da Comissão Coordenadora do
Tribunal Mundial sobre o Iraque (audiência portuguesa).
A 13 de junho partiu. Não pôde assistir ao já aprazado

espéculo em sua homenagem, que teve lugar quatro dias
depois - ao qual o Sindicato dos Jornalistas, de cujo
Conselho Geral fez parte entre 1998 e 2008, fez questão de
se associar. Entre os diversos artistas presentes, a cantora
Luanda Cozetti, filha da sua ligação com Wanda Cozetti
Marinho. Revolucionária que trilhou os caminhos da luta
armada contra a ditadura militar brasileira, Wanda foi, tal
como o companheiro, submetida a espancamentos e
choques elétricos.

HOMENAGEM Alípio de Frei tas

A homenagem
de Zeca 

"Baía da Guanabara
Santa Cruz na fortaleza
Está preso Alípio de Freitas
Homem de grande firmeza

Em Maio de mil setenta
Numa casa clandestina
Com companheira e a filha
Caiu nas garras da CIA

Diz Alípio à nossa gente:
"Quero que saibam aí
Que no Brasil já morreram
Na tortura mais de mil

Ao lado dos explorados
No combate à opressão
Não me importa que me matem
Outros amigos virão"

Lá no sertão nordestino
Terra de tanta pobreza
Com Francisco Julião
Forma as ligas camponesas

Na prisão de Tiradentes
Depois da greve da fome
Em mais de cinco masmorras
Não há tortura que o dome

Fascistas da mesma igualha
(Ao tempo Carlos Lacerda)
Sabei que o povo não falha
Seja aqui ou outra terra

Em Santa Cruz há um monstro
(Só não vê quem não tem vista)
Deu sete voltas à terra
Chamaram-lhe imperialista

* Canção incluída no álbum de José Afonso
"Com as minhas Tamanquinhas", editado em
1976.

RUI GAUDÊNCIO
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A Crise do Jornalismo em Portugal
JOSÉ NUNO MATOS, CARLA
BAPTISTA E FILIPA SUBTIL
(ORGANIZAÇÃO)
Deriva Editores e Outro Modo, 2017

Texto Marisa Torres da Silva

Pouco mais de um mês depois
da realização do 4.º Congresso
dos Jornalistas Portugueses,

no momento particularmente penoso
que a profissão atravessa, surgiu esta
obra de leitura obrigatória no negro e
multifacetado diagnóstico que traça
do atual panorama jornalístico
português. 
No âmbito de uma parceria editorial
entre a Deriva Editores e a Outro
Modo (cooperativa cultural
responsável pela edição portuguesa do
Le Monde Diplomatique), José Nuno
Matos, Filipa Subtil e Carla Baptista são
os organizadores desta coletânea de 17
textos assinados por 20 autores
(individualmente ou em coautoria),
todos jornalistas e/ou investigadores da
área dos media. Reunindo artigos
publicados em edições recentes do Le
Monde Diplomatique em Portugal, mas
também escritos inéditos, o livro está
dividido em quatro partes, que
conferem uma estrutura coerente à
obra e que convidam a uma leitura
sequencial dos textos. 
Na primeira parte (“Discurso e agenda:
hegemonia e manipulação”), encontra-
se a síntese da investigação realizada
por José Castro Caldas e João Ramos
de Almeida que, com base na análise
de crónicas e editoriais publicados por
seis jornalistas económicos entre 2010 e
2014, mostram como foi fabricado o
consentimento em torno das políticas
de austeridade, misturando medo com
persuasão, na defesa permanente do
ajustamento, mesmo quando é
criticado. Na mesma linha, Pedro
Cerejo aborda no seu artigo o “pequeno
mundo do ‘comentarismo’” nacional e o
seu caráter “gritantemente tendencioso”
na concretização da “terrível
possibilidade, não prevista nem sequer
imaginável, de um governo de esquerda”
(p. 40-41). 

Contando também
com textos de José
Rebelo (“Liberdade de
imprensa e
comunicação social”) e
de Carla Baptista
(“Balanço de uma
década de jornalismo
cultural em Portugal”),
a primeira parte do
livro completa-se com
duas importantes
reflexões sobre a
relação entre os media
e o terrorismo. José
Goulão alerta para a abordagem
restrita e redutora do fenómeno
terrorista por parte dos media
dominantes, fazendo com que a
informação/explicação do terrorismo
chegue aos cidadãos “em versão
maniqueísta: branco e preto, bom e mau –
dois pesos e duas medidas que deturparam
a essência do fenómeno” (p. 50),
atualmente cada vez mais direcionada
para a versão única do “terrorismo
islâmico”. Tomando de empréstimo o
inquietante título de um artigo da
revista L’Express publicado em março
de 2016, Jacinto Godinho pergunta
ainda se não serão os media, na sua
“demolidora máquina do espectáculo” (p.
71), o oxigénio dos terroristas. 
Na segunda secção do livro, que coloca
em perspetiva os territórios e as
fronteiras do jornalismo e que contém
uma proposta de Frederico Pinheiro
para perceber as notícias, Joaquim
Fidalgo demonstra os três domínios
em que se concentram, hoje, as
principais tensões nas fronteiras do
jornalismo (e que, aliás, não só
questionam essas mesmas fronteiras
como também podem ocasionar
“trabalhos de fronteira”, mistos ou
híbridos): o alargamento da atividade
aos cidadãos em geral; a confluência
entre jornalismo, humor e
entretenimento; e a porosidade do
jornalismo face às atividades de
marketing, publicidade, relações
públicas ou assessoria. Neste contexto,
Vasco Ribeiro explica, aliás, que a
influência das relações públicas no
processo de produção noticiosa “é quase

sempre superior ao que
vem nos manuais, ao que
os jornalistas admitem ou
ao que os leitores
percecionam” (p. 101).   
A desigualdade de
género nos media é o
tema em foco na
terceira parte da obra.
Carla Martins fala no
seu breve texto desta
desigualdade “fáctica,
efectiva, com múltiplas
manifestações na sociedade
portuguesa avançada,

democrática, moderna” (p. 119) como o
elefante na sala, por não ocupar um
lugar central na agenda pública
dominante. Esta ideia é reforçada no
artigo de Carla Baptista, que menciona
a recorrência da forma como esta
desigualdade de género é
transversalmente desconsiderada, “seja
por desinvestimento (‘não é um problema’),
universalização de uma experiência
singular (‘nunca fui vítima disso’) ou
desvalorização (‘há outras coisas mais
importantes para falar’)” (p. 136). Filipa
Subtil e Maria João Silveirinha
mostram, com efeito, que a
feminização da profissão de jornalista
em Portugal é, “como se verifica noutros
contextos, um processo incompleto e
obstaculizado por diversas dificuldades” (p.
128), com uma maior exposição das
mulheres à precariedade e à
instabilidade profissional. 
As condições de trabalho dos
jornalistas portugueses são discutidas
na quarta e última parte do livro. No
quadro do “imobilismo gerado por medos,
inseguranças, pressões e ameaças”,
mencionado por Sandra Monteiro (p.
180), encontra-se um lado sombrio do
jornalismo, assente na proletarização e
desprofissionalização, que afeta em
grande medida as novas gerações de
jornalistas, como mostra Liliana
Pacheco. 
Um exemplo flagrante deste cenário é
vivamente descrito por José Nuno
Matos, quando analisa a gravação do
plenário que se seguiu à retirada da
Newshold da estrutura acionista dos
jornais Sol e i. Sob a ameaça da tecno-

Jornal|Livros
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mercantilização da informação
debatida por Sara Meireles e José Luís
Garcia, entre outros desafios, Carlos
Camponez sugere que os jornalistas
encontrem um quadro organizativo e
institucional no qual possam fazer um
urgente debate existencial sobre as
suas funções e responsabilidades
presentes e futuras.

Depois do fim: Crónica dos
primeiros 25 anos da guerra de
civilizações
PAULO MOURA
Elsinore, 2017

Texto Carla Baptista

Paulo Moura, jornalista,
vasculhou no baú e escreveu
este livro a partir das

anotações recolhidas laboriosamente
em centenas de cadernos de
reportagem realizadas ao serviço do
jornal Público. A narrativa começa em
1991, na Argélia, e termina em 2016,
na Turquia. Pelo meio, distribuem-se
12 capítulos que abarcam os conflitos
mais sangrentos e absurdos da
história recente da humanidade. Há
lugares impossíveis, como a
Tchetchénia em 1995 ou o Sudão em
2004; outros onde a esperança
democrática foi avassaladora, como o
Iraque em 2003 e o Egipto em 2011. A
Europa surge numa versão basfond,
através de um périplo por Madrid,
Paris, Londres e Hamburgo, onde já
em 2004 se desenhava o mapa do
ódio islamita que hoje continua a
matar e a planear atentados
terroristas. 
Este livro é para esses que morreram
sem compreender. As marionetas, os
ingénuos, os inocentes da história. O
olhar de Paulo Moura alimenta-se das
impressões e das vivências recolhidas
nos locais visitados, alguns deles várias
vezes (como o Iraque em 1995, 1997 e
2003), mas também de uma reflexão
posterior a essas experiências. Este é
por isso um relato híbrido – entre o
livro de reportagem e o ensaio de
história contemporânea – que

identifica movimentos
transfigurados pelas
particularidades
culturais, mas
reconhecíveis por
alguns dos seus traços
genéticos. “Salta à vista
que o modelo de protesto
criado na Praça Tahir do
Cairo é replicado na praça
do tribunal de Bengazi e,
depois, na Praça Taksim de
Istambul e na Maidan de
Kiev. Os jovens egípcios já
tinham aprendido com o Otpor de Belgrado
e a Revolução Verde de Teerão. Os
mujahidin da guerra do Afeganistão de
1979 surgem entre os integristas da Argélia
em 1992; estes estarão entre os
independentistas tchetchenos, em 1995, e
com os elementos da Al-Qaeda que
planearam os atentados de Nova Iorque em
2001, que estarão de novo no Magrebe com
os revolucionários do Facebook das
Primaveras Árabes, em 2011”. 
É óbvio que a compreensão destes
acontecimentos complexos não
dispensa a leitura dos livros de história,
mas Paulo Moura oferece algo que só
está ao alcance do repórter: um clarão
da realidade iluminada por momentos
significativos, cheios de vida e
presença, preenchidos pelo rasto de
tantos seres humanos que apenas
serão lembrados pelos seus próximos.
E talvez por nós, leitores afortunados
deste livro. Nem só com episódios
trágicos se conta uma guerra. 
Fomos capazes de sentir um pouco da
angústia de Majid Shams, exímio
arqueólogo iraquiano, chamado à
presença de Saddam Husseim no auge
do seu poder e convocado para uma
missão impossível: “Descobre onde
mandou Nabucodonosor construir os
jardins suspensos da babilónia e como
conseguiu elevar a água do Eufrates a 30
metros de altura para irrigar o jardim”.O
arqueólogo, autor de 24 livros e, além
disso, físico e especialista em história
da ciência, ficou dividido: por um lado,
o seu conhecimento teórico de que os
jardins suspensos da Babilónia são
uma lenda; por outro, a sua certeza
prática de que o raio de dez metros à

volta de Saddam
Husseim não era o
local propício para um
homem dar largas ao
seu espírito crítico. 
Na mesma
reportagem, realizada
no Iraque em 1997,
quando o povo sofria
com as restrições
impostas pelo
embargo internacional
que vigorava desde
1990, podemos

também imaginar a mistura de medo,
resistência e farsa impostas pelo
regime, através das palavras
sussurradas de um menino desnutrido
de 4 anos, levado pela mãe para junto
dos jornalistas: “Quero dizer ao
presidente Clinton que escolho resistir.
Escolho Saddam Husseim para toda a
minha vida. Escolho não comer fruta, nem
comer carne, nem beber leite”.
O livro de Paulo Moura pode ler-se
como um guia off path recheado de
indicações sobre geografias que
concorrem pela medalha do “pior
lugar do mundo”. Seria preferível
debandar primeiro de Grozni, em
1995, destruída pelas tropas russas e
patrulhada pelos rebeldes
independentistas que exibiam
orgulhosamente os seus lança-
granadas: “A granada perfura a
blindagem do tanque e mata todos os
soldados que lá vão dentro. O tanque
continua a andar, a deitar fumo, mas nós já
sabemos o que é: um túmulo ambulante”.
Ou de Tirana, em 1999, uma cidade
com uma persistente vocação para
provocar nos visitantes um
irreprimível desejo de fugir, devido à
altíssima probabilidade de esbarrar
com traficantes (de droga, armas,
Mercedes e pessoas), como Basri, um
“empresário médio” que confessou ao
repórter a essência do seu lucrativo
negócio: “Iniciei esta actividade em 1991,
quando o comunismo caiu. Até essa altura,
só eles podiam roubar. Agora, todos
podemos”. 
Não há dúvidas sobre qual o lugar do
mundo onde melhor se compreende o
significado da expressão “sol

JJ

JJ|Out/Dez 2017|53

52_LIVROS_65_9x_52_LIVROS_65.qxd  22/10/2017  22:42  Page 53



inclemente”: Cartum, no Sudão. A
reportagem aconteceu em 2004, na
altura em que decorria uma gigantesca
operação de limpeza étnica no Darfur,
perpetrada por milícias de pastores
nómadas de origem árabe, os janjawid,
contra os camponeses africanos
sedentários. Mas é provável que as
alterações climáticas e o avançar do
deserto do Saara para sul, que já
estavam na origem da disputa por
terra e água, não tenham desde aí
aliviado, antes pelo contrário, a única
certeza que uma pessoa pode ter no
Sudão: vão estar sempre 50 graus
centígrados, sejam 7 da manhã ou 10
da noite. 
Paulo Moura explica na introdução
que já assistiu várias vezes “ao princípio
do mundo”. Ao longo das mais de 500
páginas, trilhamos um pouco dessa
viagem de fins violentos ditados pela
guerra e recomeços forçados pela
esperança. Há tantos exemplos de
coragem que nos deixam
envergonhados. Por exemplo, como é
que uma rapariga afegã de uma família
de 11 pessoas pode receber um
jornalista no pátio de uma casa
destruída, tapada por panos negros,
oferecer chá e comida e contar a sua
história: “Estávamos todos cá fora. Não
sabemos de onde veio a bomba. Fiquei sem a
mão direita, a mãe, a irmã e o tio”. 

Quando Portugal ardeu – Histórias
e segredos da violência política no
pós-25 de Abril
MIGUEL CARVALHO
Oficina do Livro, 2017

Texto Paulo Martins

Pode o Jornalismo, sem
pretensões de se substituir à
investigação histórica,

resgatar a História? Miguel Carvalho
acredita que sim e nesta obra prova-o
à saciedade. Logo nas primeiras
linhas da introdução, explica, sem
rodeios, ao que vem: propõe-se
desvendar o lado oculto do período
pós-revolucionário de 1974, a
violência política dissolvida na

interpretação dos
vencedores. Porque não
aceita “apagões”, nem a
“memória concordante”,
que removeu o
bombismo de Extrema-
Direita para debaixo do
tapete, produzindo
narrativas únicas.
Porque considera ser
sua obrigação,
precisamente enquanto
jornalista, “interrogar o
passado e dar aos
esquecidos da História o seu próprio
direito ao passado”. 
Empreende a tarefa respeitando
escrupulosamente os métodos
jornalísticos, mas assumidamente
“subvertendo versões instituídas, sem
maniqueísmos nem ajustes de contas
retroativos”, na medida em que se move
pelo propósito de emprestar
pluralidade à leitura histórica, tantos
anos volvidos. “O jornalismo pode e deve
dessacralizar a memória coletiva, combater
visões homogéneas e simplistas da história,
estereótipos sobre o passado, e desassossegar
os mitos”, escreve.
Não é a primeira vez que jornalistas se
dedicam a analisar os anos de
democracia em aprendizagem, nos
quais o confronto político descambou
para o sangue. João Paulo Guerra e
Eduardo Dâmaso já tinham publicado
livros sobre esse lado negro do nosso
passado coletivo. A investigação de
Miguel Carvalho, que dá um passo em
frente, deparou-se com obstáculos que
os seus camaradas também terão
experimentado. Parece evidente que
quando mais se remexe, mais portas se
fecham. A legislação que oferece aos
protagonistas a faculdade de
impedirem o acesso a documentos, na
qual o Arquivo Geral do Exército e a
Assembleia da República
fundamentaram a sua recusa, municia
as sombras, em vez de favorecer as
luzes. Mas não teve o condão de levar
o autor à desistência. Pelo contrário:
estimulou-o a encontrar vias
alternativas para apurar os factos.
O ataque à bomba na Embaixada de
Cuba, os atentados que vitimaram

Rosinda Teixeira e o
padre Max, os assaltos a
sedes de partidos de
esquerda – tantas vezes
nas barbas de agentes
da polícia –, o assassínio
de Joaquim Ferreira
Torres, até o sequestro
do escultor Francisco
Simões pela Flama, que
o próprio recorda sem
azedume e com algum
humor, são alguns dos
episódios percorridos.

Como se sabe, quase ninguém foi
responsabilizado pelos crimes do ELP
e do MDLP. O general Spínola, o
cónego Melo, o capitão Mota Freitas, o
industrial Abílio de Oliveira ou o
próprio Ferreira Torres saíram
incólumes. Só o operacional Ramiro
Moreira, o “bombista diletante”,
cumpriu parte da pena a que foi
condenado, antes de refazer a vida em
Espanha, como diretor comercial da
Petrogal.
A pesquisa levada a cabo, que em
parte aprofunda episódios contados
por Miguel Carvalho em reportagens
na revista Visão, revela a dimensão das
cumplicidades da estrutura do Estado,
a vários níveis, nos crimes cometidos
ou na forma como foram investigados.
Neste plano, adquire especial
significado o conjunto de depoimentos
inéditos. Mesmo passadas quatro
décadas, há gente que prefere manter-
se em silêncio. Mas há também quem
aceite abrir o livro. Assim se tornam
documentos essenciais ao
conhecimento histórico as entrevistas
realizadas, cuja riqueza de informação
confere enorme valor a esta obra.
Rodrigues Soares, que passou à reserva
como capitão de mar e guerra,
descreve a sua participação nas
operações de vigilância às atividades
do ELP, na Espanha franquista.
António Ferreira da Silva, da Polícia
Judiciária Militar, autor de um diário
que fixou os contornos dos processos
abertos, ajudando a perceber como
evoluíram, assume ter cometido atos
de ingenuidade no decurso da
investigação. O juiz Álvaro Guimarães

Jornal|Livros
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Dias, diretor da PJ do Porto que criou
uma brigada para investigar a rede
bombista – cujo trabalho foi várias
vezes sabotado – fala das pressões
sofridas e da interferência no poder
político. 
No seu depoimento, Vernon Penner,
que assumiu funções de cônsul dos
Estados Unidos no Porto em janeiro de
1975, no dia do cerco ao congresso do
CDS no palácio de Cristal, dá conta da
sua participação na “cruzada
anticomunista” que o embaixador
Frank Carlucci conduzia, a partir de
Lisboa. Ao falar da morte de um
jovem, vítima inocente da bomba
colocada por Ramiro Moreira num
automóvel, junto ao Centro de
Trabalho do PCP, na Avenida da
Liberdade, em Lisboa, já em 1976, Silva
Santos nem disfarça o desprezo: “Era
um prostituto, parece. Ali naquela zona, à
noite, é só travestis e maricas… E maricas
não fazem cá falta nenhuma”, diz o
entrevistado, um dos envolvidos, mais
ou menos na sombra, na rede
bombista de Extrema-Direita.

Apanhados – As investigações
judiciais às fortunas escondidas
dos ricos e poderosos
ANTÓNIO JOSÉ VILELA
Manuscrito, 2017

Texto Eduardo Dâmaso

Porque é que o livro
“Apanhados”, do jornalista
António José Vilela, é tão

importante e deveria ser uma obra de
referência no ensino do jornalismo?
Por muitas razões que vou tentar
enumerar neste artigo. Primeiro, antes
do jornalismo, ele comporta uma
narrativa essencial sobre o regime
político, económico e judicial do país
construído nas últimas três décadas
de democracia. 
Pela primeira vez, temos um livro que
nos conta com grande coerência,
simplicidade, objectividade e rigor
absoluto, a história de um País onde uma
parte pequena, mas muito poderosa, da
elite política e económica dominou – e

em muitos aspectos
ainda domina – o
Estado, as maiores
empresas públicas
(privatizadas de forma
desastrosa) e uma boa
parte da comunicação
social. Um livro que nos
mostra, como se fosse
um romance, como é
que o fio do dinheiro
vai unindo sucessivos
processos judiciais, os
mesmos protagonistas e
os mesmos esquemas de dilapidação de
dinheiro público, construindo o retrato
implacável de uma elite predadora e
apenas movida a gula. Da “Operação
Furacão” ao processo “Marquês”,
passando pelo “Monte Branco” e por
um conjunto de casos de burla,
corrupção, peculato e, no fundo, de todo
o catálogo de crimes económicos,
António José Vilela vai montando o
puzzle que dá coerência a tudo o que
fomos vendo em mais de duas décadas
nos relatos soltos de “casos” que foram
sendo publicados na generalidade da
imprensa.
Por este livro percebe-se tudo. Porque
enriqueceram alguns personagens,
porque é que a evasão fiscal é
endémica ao mais alto nível, porque é
que estamos perante uma luta
desigual, em que a justiça é o lado
mais fraco no capítulo dos meios mas
também, por vezes, não prima nem
pela eficácia nem pela coerência.
Percebe-se, sobretudo, porque é “isto
anda tudo ligado”, como escreveu há
muitos anos o jornalista e escritor
Eduardo Guerra Carneiro. Percebe-se,
também, porque temos um jornalismo
perigosamente caído nas malhas da
cumplicidade com os poderosos ou
mesmo capturado por estratégias de
envolvimento, através da concessão
de regalias e prebendas, organizadas
por agências de comunicação.
O livro “Apanhados” conta-nos tudo a
partir de um trabalho jornalístico de
perfil quase monástico, permita-se-nos
a metáfora. O labor silencioso,
sistemático e detalhado do jornalista
perpassa toda a escrita. António José

Vilela consultou
centenas de processos e
documentos, cruzou a
informação por outro
tipo de fontes, cultivou
o rigor, o contraditório e
o distanciamento de
todos, incluindo dos
actores judiciais.
Com este livro, António
José Vilela faz também,
de forma implícita, uma
proclamação sobre o
jornalismo. Diz-nos que

o jornalismo deve ser distanciado,
rigoroso, que não aspira à vocação de
Quarto Poder mas, sobretudo, não deve
dormir no quarto do poder, coisa que
uma parte muito significativa da actual
classe jornalística com poder editorial
nas redacções não compreendeu ou
nem quer compreender. Basta analisar o
silêncio, a omissão ou, mesmo, o ataque
organizado que foi feito a dois títulos do
grupo Cofina, a Sábado e o CM, que
mais investigaram o caso Sócrates,
mesmo quando ainda não existia
sequer processo judicial algum, quando
este tentou silenciar as duas publicações
com uma providência cautelar. 
Uma boa parte da classe jornalística,
sobretudo a que tem poder dentro das
redacções, não só se distanciou da luta
contra aquela obtusa censura por via
judicial, que contou também com a
cumplicidade de uma juíza, como a
combateu activamente. Foram alguns
dos dias mais negros a que assisti em
mais de 30 anos de profissão e a
razão é simples de entender: o
jornalismo que António José Vilela e
mais uns pouquíssimos jornalistas
portugueses praticam tem hoje os
seus principais críticos dentro da
própria classe. Tem esses críticos
entre os defensores de um jornalismo
asséptico, bonzinho e barricado
numa absurda ideia de neutralidade
que é uma forma muito mais
confortável de estar na melhor
profissão do mundo. E que é, também,
uma espécie de droga doce – na feliz
expressão do cientista Yves Méni para
qualificar a corrupção – para entrar e
estar bem instalado nas teias do poder. JJ
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Onovo ambiente
competitivo na
informação “online”,

com a atualização de notícias
ao minuto e o envio de
notificações para os telemóveis,
veio criar um clima mais
propício ao erro em que “factos” que são divulgados
num minuto aparecem desmentidos no minuto
seguinte. É um sintoma de um mundo inundado de
informações muitas vezes de proveniência incerta e
que, por vezes, são utilizadas em estratégias de contra
informação ou para simplesmente melhor atrair as
atenções do público.
Os tempos são de declínio acentuado e generalizado

da confiança nas instituições, incluindo nos meios de
comunicação, e a Internet, pela sua própria natureza,
não foge à regra. Vinton Cerf, vice-presidente da Google e
um dos criadores do Protocolo de Internet, reconhece
que a rede não foi pensada tendo em atenção questões
de confiança e de segurança. “Não nos focámos em como o
sistema podia ser utilizado intencionalmente com maus
intuitos”, afirmou, num questionário do Pew Research
Center. “A confiança está a desaparecer rapidamente da
Internet. E a menos que se reforce a capacidade dos
fornecedores de conteúdos e de serviços para proteger a
informação e os utilizadores, isso vai continuar a acontecer”,
acrescentou. 
Vinton Cerf foi um dos 1233 inquiridos que

respondeu à seguinte questão do Pew Research Center:
“Milhares de milhões de pessoas utilizam hoje os telemóveis e a
Internet, e muitos outros milhões deverão começar a fazê-lo na
próxima década. Ao mesmo tempo, mais de metade das pessoas

que usam a Internet e os telemóveis
não o fazem para comprar,
operações bancárias, outras
transações importantes ou para
estabelecer interações sociais (…) A
confiança das pessoas nas relações
‘online’ (…) na informação que é

veiculada e noutras atividades [em rede] vai-se reforçar ou
reduzir nos próximos dez anos?”
O relatório com as conclusões desse inquérito já está

disponível no ‘site’ do Pew Research Center e a maior parte
(48%) vaticinou, talvez inesperadamente, que a confiança
vai aumentar na Internet, porque haverá mudanças
técnicas e regulatórias que permitirão combater os
problemas de segurança e privacidade.
Mais interessante ainda é a quantidade de inquiridos

que dizem que a confiança dos utilizadores na Internet
não aumentará mas que isso não terá a mesma
importância que atualmente, porque a utilização da
Internet, com todos os seus problemas de confiança e de
segurança, será “o novo normal”. Ou seja, a questão da
confiança tenderá a ser desvalorizada num contexto em
que a tecnologia e as redes se vão impor em definitivo ao
conjunto dos cidadãos e em que não utilizar os meios
tecnológicos e não estar ligado em rede será
praticamente como não existir. No que diz respeito ao
consumo de informação, não será já assim? Não se estará
já a desvalorizar a importância de as notícias serem
verdadeiras ou falsas, de ser informação verificada ou
não, credível ou não? Não estarão já as pessoas a integrar
nas suas vidas como o “novo normal” – e portanto a
aceitar – este mundo de factos noticiosos que podem sê-
lo ou talvez não? 

www.pewinternet.org/2017/08/10/the-fate-of-online-trust-in-the-next-decade  

O que vai acontecer
à confiança “online”
na próxima década
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Sabendo que a aplicação para telemóveis Snapchat
chega a nove vezes mais pessoas entre os 18 e os
34 anos, nos EUA, do que os quinze canais de

televisão mais vistos pelos norte-americanos, os
proprietários das grandes cadeias televisivas, na
América do Norte, têm procurado encontrar formas de,
naquela e noutras redes sociais, conquistarem a
simpatia desses adolescentes e jovens adultos. 
É o caso da NBC News, que começou a transmitir dois

programas de notícias diários, de manhã e à tarde,
exclusivos no Snapchat Discover, para já apenas no
Canadá e nos EUA. O Stay Tuned é um mini telejornal,
com um máximo de três minutos, em que se apresentam
cinco ou seis segmentos noticiosos separados por
transições rápidas e pontuados por oráculos feéricos. 
No episódio inaugural, transmitido na manhã de 12

de Julho, o apresentador explicava as implicações do
encontro secreto entre Donald Trump e Vladimir Putin
à margem da cimeira do G-20 (num segmento de 33
segundos); as dificuldades em eliminar e substituir o
Obamacare (39 segundos); os confrontos e as eleições
para a assembleia constituinte na Venezuela (37
segundos); mais 16 segundos dedicados a dois assuntos
locais e outro meio minuto a explicar como o hip-hop

está a dominar as tabelas de vendas de música nos
EUA. 
A abordagem é aquela que está muito em voga no

mundo das notícias actualmente e que privilegia “o que
interessa às pessoas”. Ou como afirma Andrew Springer,
produtor do Stay Tuned e director da NBC News para as
redes sociais, “afastámo-nos do modelo da pirâmide invertida,
em que começamos por dizer uma coisa nova e a seguir damos
algum contexto, e virá-mo-nos para o contexto e o impacto das
histórias: como é que uma história nos afecta e porque é que nos
devemos preocupar?” 
É uma tendência irreversível. Em Agosto de 2016, o

Snapchat Discover começou a disponibilizar conteúdos
informativos, nas áreas de entretenimento e “lifestyle”. A
empresa contratou Peter Hamby à CNN, para chefiar a
secção de notícias, e a adesão popular ao formato foi de
tal ordem que outras redes sociais, como o Instagram,
seguiram o exemplo (Instagram Stories). 
A adesão de milhões de jovens utilizadores do

Snapchat a estes formatos torna-os reminiscentes do
tempo em que os americanos se sentavam, à noite, em
frente à televisão e se deixavam conduzir pelo
apresentador através das notícias do dia. É um pouco o
mesmo, mas agora para a geração Snapchat. 

www.nbcnews.com/news/us-news/nbc-news-launches-stay-tuned-snapchat-news-show-n784156

Notícias para a geração
‘Snapchat’ 

58_SITES JJ65_9x_58_SITES JJ65.qxd  22/10/2017  22:45  Page 59



60|Out/Dez 2017|JJ

Jornal|Sites

Apágina de Facebook do diário alemão Die Welt
transformou-se num caso de estudo no que
respeita ao modo como um meio de

comunicação se relaciona com os seus seguidores nas
redes sociais. Este jornal ensaiou, há três anos, uma
tentativa de solução original para o problema dos
comentários repletos de ódio que enxameiam os “posts”
no Facebook. E obteve resultados tão extraordinários que
a ideia manteve-se até hoje. 
A abordagem inicial passou por tentar contrariar

falsidades e comentários agressivos deixados nas
publicações do Die Welt contrapondo-lhes outros
comentários, assinados pelo próprio jornal e feitos num
registo diferente, apontado ao coração. Desta forma o Die
Welt quis constituir-se como um verdadeiro “amigo” de
Facebook dos seus seguidores, não se limitando a publicar
conteúdo mas participando de forma plena como
elemento da comunidade, interagindo na rede social,
respondendo a cada comentário aos “posts” da
publicação. 
Neste momento, o Welt tem cinco editores rotativos

que, com as respectivas equipas, monitorizam de manhã
à noite, incluindo aos fins de semana, tudo o que vai
sendo publicado nas caixas de comentários dos “posts”

da publicação. O registo adoptado varia de acordo com o
teor dos comentários dos leitores. Um “hater” ou um
“troll” que deixe um comentário agressivo pode ser
brindado com um “meme” ou um “gif” jocoso como o da
imagem em anexo. Os comentários que acrescentam
informação podem merecer um agradecimento especial
do jornal e, noutros casos, o tom adoptado é de diversão
ligeira e popular. 
Mas o foco principal é no chamado “contra discurso”,

ou seja nos comentários de leitores que aduzem
determinados elementos para contraditar aquilo que é
dito no “post”. Nesses casos, o Welt nunca deixa de fazer
“fact checking” para depois responder a esses
comentários. 
Quando esta ideia começou, em 2014, o Die Welt tinha

220 mil seguidores no Facebook e hoje tem 930 mil.
Inclusivamente   apareceu uma página de fãs do jornal,
em www.facebook.com/weltpraktikant, que já tem 60 mil
seguidores. A editora de redes sociais da publicação,
Niddal Salah-Eldin, sublinha que o efeito último
esperado é o reconhecimento da marca Die Welt no meio
do ruído da Internet: “A marca é importante. Não
queremos que as pessoas digam ‘li no Facebook”, mas sim
‘li no Facebook do Die Welt”. 

www.facebook.com/welt 

Die Welt: um amigo
no Facebook

58_SITES JJ65_9x_58_SITES JJ65.qxd  22/10/2017  22:45  Page 60



JJ|Out/Dez 2017|61

www.nexojornal.com.br 

Jornalismo
contra a corrente

Numa altura em que a produção de notícias é
cada vez mais rápida e volumosa, uma
publicação brasileira digital, que existe há

apenas dois anos, o Nexo Jornal, tem conseguido crescer
sustentada numa abordagem editorial nos antípodas:
lenta, baseada num Jornalismo que explica e
contextualiza os assuntos. 
Quando o Nexo foi criado, no verão de 2015, estava-se

no início da crise política. Lula da Silva começava a ser
investigado por corrupção. “Estávamos no meio de um
turbilhão, no Brasil. O volume de trabalho, nas redacções, era de
loucos. As coisas evoluíam tão depressa, em termos noticiosos,
que se alguém fosse à nossa página acharia que vínhamos de
Marte”, afirma Renata Rizzi, fundadora do jornal. 
Mas o Nexo não vacilou no tipo de Jornalismo

proposto na sua carta de princípios. Insistiu numa oferta

de qualidade, e não em quantidade. E, em apenas um
ano, conquistou um número de leitores suficiente para
experimentar o conceito de acesso pago.
Paula Miraglia, directora-geral do Nexo, explica que o

foco do jornal é em “conteúdo que dure, que as pessoas
aceitem pagar por ele. Estamos cada vez mais apostados em
elevar o contexto e a explicação a um nível radical”, afirma. 
Neste momento, o Nexo Jornal é pago pelos

subscritores, exceptuando cinco artigos abertos, por mês,
e outros conteúdos de acesso livre, como “podcasts” e
vídeos. Não tem publicidade. 
É um caso de sucesso – mas um sucesso ancorado em

condições excepcionais. De acordo com a Digital News
Report 2017 (www.digitalnewsreport.org), da Reuters, 22 por
cento de brasileiros urbanos pagam por conteúdos
“online”, um valor só ultrapassado pela Noruega. 
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Sofia Branco *

OCongresso dos Jornalistas
era um compromisso
eleitoral da atual Direção

do Sindicato dos Jornalistas. Mas era
também uma vontade antiga e um
desejo adiado por muitos jornalistas
em Portugal.

Quase duas décadas depois do
último congresso, só o facto de este
encontro se ter cumprido é notícia. 

O jornalismo conhece:
- a mais alta taxa de desemprego de
sempre,
- os salários são indignos para uma
profissão com a responsabilidade
social que esta tem - um terço dos
jornalistas ganha hoje menos de 700
euros líquidos,
- a precariedade não escolhe idades e
este tipo de vínculos - que, na
verdade, não o são - é já uma
realidade para um terço dos
jornalistas,
- as redações esvaziam-se de gente e,
com esta, vai-se a diversidade de
olhares,
- o lema passou a ser fazer muito em
menos tempo,
- o exercício da profissão está muito
condicionado a agendas e decisões
impostas por chefias e
administrações,
- pertencer a sindicatos, comissões de
trabalhadores e conselhos de redação
tem um preço demasiado alto,
- o espírito crítico está adormecido,
- o medo e a autocensura instalaram-
se.

Os inscritos no Congresso
chegaram aos 800 e o encontro foi
muito participado. Foram aprovadas
algumas dezenas de propostas.

Não tínhamos a pretensão de
encontrar uma solução milagrosa
para todos os problemas que o

jornalismo enfrenta hoje. As
preocupações são muitas e persistem. 

Portanto, impõe-se agora que nos
concentremos em executar o que foi
aprovado pela maioria dos
participantes, começando pelas
propostas que não encontraram
oposição, desde logo a do combate à
precariedade laboral, que pode
assumir várias formas, dos
despedimentos aos falsos recibos
verdes ou prestadores de serviços,
passando por salários baixos e
esvaziamento das redações.

O reforço dos órgãos
representativos dos trabalhadores -
delegados sindicais, comissões de
trabalhadores e conselhos de redação
- também foi pedido por muitos
congressistas.

O Sindicato dos Jornalistas - numa
parceria inédita com outras duas
associações representativas da classe,
a Casa da Imprensa e o Clube de
Jornalistas - assumiu o compromisso
de realizar um congresso e cumpriu. 

Esperamos agora que outros o
assumam, sem que seja preciso
esperar outros 20 anos para nos
voltarmos a encontrar.

Temos o dever de, juntos, refletir
sobre o exercício de uma profissão
que desempenha um papel
fundamental em democracia. E de a
tornar melhor, apresentando soluções
para os desafios que enfrenta.

O exercício livre e independente
da liberdade de imprensa não é uma
causa de jornalistas, é uma causa de
cidadãos. É a democracia que está em
jogo.
(versão integral do texto publicado
apenas em parte, por lapso, na última
edição da JJ)

* Presidente da Direção do Sindicato
dos Jornalistas

Aprecariedade laboral foi, sem
dúvida, o tema dominante
do 4.º Congresso dos

Jornalistas Portugueses – aliás, o
único que motivou uma moção
aprovada por unanimidade – e
aquele que mais depressa
desencadeou resultados concretos. 

O desemprego e a precariedade
estão a aumentar entre jornalistas,
sem escolher idade nem vínculo. Os
dados do inquérito realizado por
uma equipa do CIES-IUL (ISCTE-
Instituto Universitário de Lisboa),
em parceria com o Sindicato dos
Jornalistas, apresentado durante o
4.º Congresso, em janeiro, revelaram
que mais de metade dos jornalistas
tem um salário mensal abaixo dos
1000 euros líquidos.

O Congresso já está.
E agora? 

Precários:
só não os vê
quem não
quer
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O 4.º Congresso teve o condão de
expor, à vista de todos, uma
realidade que ninguém desconhecia,
mas dissimulada por muitos: o setor
da comunicação social sobrevive à
custa de trabalhadores com vínculos
demasiado precários para a
responsabilidade que assumem,
diariamente.

Durante o 4.º Congresso, esses
trabalhadores, mulheres e homens
de diferentes idades, não precisaram
que falassem em seu nome.
Assumiram-se e falaram com voz
própria. É, por isso, fundamental,
elogiar a coragem desse cada vez
maior coletivo. E importa fazê-lo,
publicamente, nas pessoas do João
Torgal, porta-voz dos trabalhadores
com vínculo precário na RTP, e do
Ruben Martins, que transmitiu os
anseios e preocupações dos
estagiários que dão os primeiros
passos na profissão.

Perante tamanha evidência, a
Autoridade para as Condições do
Trabalho (ACT), que, durante meses
a fio, não respondeu ao repto do
Sindicato dos Jornalistas no sentido
de verificar a regularidade dos
contratos de prestação de serviço nas

empresas de comunicação
social portuguesas, agiu
finalmente. Claro que a
versão oficial refere que já
estava assim decidido e
agendado, mas a
coincidência é muita. 

Dito isto, o que importa é
realçar que foram
desencadeadas ações
inspetivas em todo o
território continental, logo
nos meses de fevereiro e
março, tendo sido detetados
404 falsos recibos verdes em
35 órgãos de comunicação
social.

Na altura, o Sindicato
dos Jornalistas instou a ACT
a agir em conformidade
com as ilegalidades
detetadas nas ações
inspetivas. Saúda, portanto,
que tenha procedido ao

envio para tribunal dos casos
detetados. Esta ação só pecou por
tardia e a isso não foi alheia uma
evidente falta de meios e de
recursos, que o Sindicato tem
repetidamente assinalado. 

Não podemos esconder uma
evidência: a maioria dos casos
detetados pela ACT diz respeito à
RTP, estação pública de rádio e
televisão que todos financiamos.

Reconhecendo que a situação é
mais gritante na RTP, o Sindicato
lamenta que a ACT não tenha
encaminhado para os tribunais os
casos relativos à Lusa, única agência
de notícias do país e igualmente com
uma participação maioritária do
Estado. Isto apesar de o Sindicato ter
feito chegar uma lista de
correspondentes da Lusa em
território nacional – que, por razões
óbvias, não se encontravam nas
instalações da empresa visitadas
pelos inspetores – que reclamam ter
direito a um vínculo contratual
efetivo. Apesar de estes jornalistas
terem comunicado estar em
condições de apresentar provas que
o sustentam, a ACT decidiu não os
ouvir sequer. 

Na sequência do 4.º Congresso, o
Sindicato dos Jornalistas reuniu-se
com o ministro do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social,
Vieira da Silva, instando-o a
combater sem tréguas a precariedade
e os falsos prestadores de serviço.
Simultaneamente, apelou ao
ministro que procedesse à
regularização da situação destes
trabalhadores, na realidade efetivos,
e defendesse intransigentemente a
contratação coletiva e os acordos de
empresa.

É com expectativa que o Sindicato
aguarda os resultados do Programa
de Regularização Extraordinária dos
Vínculos Precários na Administração
Pública (PREVPAP), lançado pelo
Governo, esperando que este possa
dar resposta aos quase 400
trabalhadores com vínculos precários
na RTP e na Lusa (344 e 48,
respetivamente) que a ele se
candidataram.

O Sindicato espera que a
sobreposição de processos – jurídico
e político – não se converta em
perdas para os trabalhadores que,
legitimamente, querem ver o seu
vínculo reconhecido. Ou seja, que se
confirme a garantia dada pelo
ministro do Trabalho, em audiência
realizada em junho, de que são
“processos paralelos”, que “não se
contaminam”.

O Sindicato insta a uma melhor
coordenação entre organismos com
responsabilidades na avaliação e
integração dos falsos recibos verdes,
articulando ação política e ação legal.
Espera ainda que o ministro do
Trabalho cumpra com a garantia de
que os processos do PREVPAP serão
avaliados a tempo do próximo
Orçamento do Estado e estarão
concluídos no primeiro trimestre de
2018.

Trata-se de centenas de
trabalhadores que têm aspirações
legítimas no trabalho e na vida
pessoal. Que têm o direito de saber
com o que podem contar. De saber
se aquilo que lhes prometeram se
cumpre. Sofia Branco

JOÃO MIGUEL RODRIGUES
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Clube de Jornalistas e APIFARMA
entregaram prémios “Jornalismo em Saúde”

OClube de Jornalistas e a
APIFARMA – Associação
Portuguesa da Indústria

Farmacêutica entregaram os
Prémios “Jornalismo em Saúde” no
dia 30 de Maio, às 18h00, no Palácio
Foz, em Lisboa.

Os vencedores da 1.ª edição do
“Prémio APIFARMA/ Clube de
Jornalistas” foram anunciados a 7 de
Abril, Dia Mundial de Saúde.

Catarina Gomes, jornalista do
Público, venceu na categoria
Imprensa, com o trabalho “Catarina
saiu de um mês em que
praticamente não estava viva”.

Arlinda Brandão, jornalista da
Antena 1, venceu na categoria Rádio,
com o trabalho “Diabetes, ameaça
silenciosa”.

Isabel Moiçó, jornalista da TVI,
venceu na categoria Televisão, com o
trabalho “Um pedaço de ti”, com
imagem de Paula Fernandes e edição
de imagem de João P. Pereira.

Marlene Carriço, jornalista do

Observador, venceu na categoria
Jornalismo Digital, com o trabalho
“Temos médicos a menos ou a mais?”

O Grande Prémio APIFARMA/
Clube de Jornalistas, eleito pelo júri
entre os vencedores das quatro
categorias referenciadas, foi
atribuído a Isabel Moiçó, jornalista
da TVI, que nos termos do
regulamento, acumula esta distinção
com o prémio de Televisão.

O Júri atribuiu Menções Honrosas
a Vânia Maia, jornalista da Visão, pelo
trabalho “Zona Wi-fi: Perigo”, a Filipa
Simas, jornalista da RTP, pelo trabalho
“(Des)Ligados” e a Ana Carrilho,
jornalista da Rádio Renascença, pelo
trabalho “Alzheimer: Uma doença
esquecida pela Europa”.

As distinções foram entregues por
Francisco Moura-George, Director
Geral da Saúde, Ana Paula Martins,
bastonária da Ordem dos
Farmacêuticos, Mário Zambujal,
presidente do CJ, e João Almeida
Lopes, presidente da APIFARMA.

O “Prémio Jornalismo em
Saúde” é uma organização do
Clube de Jornalistas, promovido
com o apoio da APIFARMA –
Associação Portuguesa da
Indústria Farmacêutica.

A iniciativa pretende contribuir
para promover a qualidade e a
profusão do trabalho jornalístico
dedicado à Saúde com enfoque em
aspectos relevantes do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), na
inovação em Saúde e no
desenvolvimento económico e
social na área da Saúde.

O prémio distingue trabalhos
jornalísticos publicados ou
difundidos nos órgãos de
comunicação social portugueses
na área da Saúde, realizados por
profissionais da comunicação
social, em quatro categorias:
Imprensa, Rádio, Televisão e
Digital.
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Estado
português 
condenado 
em
Estrasburgo

OTribunal Europeu dos
Direitos Humanos (TEDH)
condenou o Estado

português, por ter violado a
liberdade de expressão de José
Manuel Fernandes. Em causa, a
indemnização de 60 mil euros ao
juiz Noronha do Nascimento,
imposta ao ex-diretor do Público, na
sequência de um editorial
publicado em 29 de setembro de
2006, quando o magistrado foi eleito
presidente do Supremo Tribunal de
Justiça.

A decisão, unânime, adquiriu
caráter definitivo em junho passado.
O TEDH reconheceu que Fernandes
tinha fundamento factual suficiente
para exprimir as opiniões que
exprimiu, pelo que determinou o
pagamento das custas judiciais
suportadas. “A estratégia da aranha”
era o título do artigo que deu origem
à saga judicial. “Querem um símbolo,
um expoente, um sinónimo, dos males da
justiça portuguesa? É fácil: basta citar o
nome da Noronha de Nascimento e tudo
o que de mal se pensa sobre
corporativismo, conservadorismo,
atavismo, manipulação, jogos de sombras
e de influências, vem-nos imediatamente
à cabeça”, escreveu José Manuel
Fernandes. 

O Tribunal da Relação de Lisboa
fixou o valor da indemnização e,
numa decisão sem precedentes, até a
mulher do autor do texto foi
envolvida. “A condenação de Portugal
em Estrasburgo põe termo a um dos
processos mais lamentáveis da história
recente dos nossos tribunais”, sustentou
Teixeira da Mota, o advogado que
representou José Manuel Fernandes
no processo, nas páginas do Público.

Leis mais
apertadas 
para punir 
agressões

OConselho de
Redação (CR) da
RTP defendeu em

abril passado junto dos
grupos parlamentares uma
alteração legislativa tendente
a qualificar como crime
público as agressões a
jornalistas no exercício de
funções. A classificação
permitiria ao Ministério
Público agir logo que tome
conhecimento de ocorrências
dessa natureza,
independentemente de
queixa do ofendido.

A iniciativa resultou de
uma sucessão de casos
reveladores dos riscos que
tais condutas assumem no
plano do direito à
informação, como o que em
março atingiu uma equipa
da televisão pública junto a
uma escola de Lisboa. O CR
defende que se trata de
equiparar os jornalistas a
outros profissionais, como
membros de órgãos de
soberania e de organismo ou
serviço que exerça
autoridade pública,
advogados ou docentes. 

“Como direito fundamental
que é, o direito à Informação,
torna-se tão importante como o
direito à saúde, o direito à
Educação ou o direito à Justiça,
pelo que o jornalista no
exercício da profissão deve ser
equiparado ao agente daquelas
áreas, gozando da mesma
proteção legal, quando no
exercício das suas funções ou
por causa delas”, sustentou o
órgão.

Público
lança
projetos
com apoio
da Google

Ojornal Público está a
desenvolver dois projetos
financiados pelo fundo de

inovação Google Digital News
Initiative: P 24 e Cidades. Lançado
em abril, o P 24 é um noticiário em
áudio personalizado para os
interesses de cada utilizador,
acessível através do site. A seleção
de notícias tem também em conta
escolhas do editor, com o objetivo –
anunciou o jornal – de criar um
sistema que não feche os
utilizadores “dentro daquilo a que
frequentemente se chama as suas
bolhas de interesses”.

Os podcasts, disponibilizados
através de plataformas como iTunes
e SoundCloud são outra aposta do
Público. Desde maio, é possível
acompanhar programas como O
Inimigo Público, Planisférico e
Reservado ao Público, além do
diário do P  24 com as escolhas do
editor. Em período de eleições
autárquicas, o podcast Poder Público
explorou curiosidades da
campanha.

A 12 de setembro, o Público lançou
o portal Cidades, um projeto de
jornalismo local em parceria com
vários órgãos de informação
regional. Acessível em
cidades.publico.pt – numa primeira
fase em versão experimental – o
portal agrega artigos do Público e dos
parceiros, permitindo aos leitores
escolherem o distrito e o concelho
cujas notícias pretendem consultar e
apresentando estatísticas
disponibilizadas pelo INE. Aline Flor

Jornal|Noticiário
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