01_capa_66_9x_01_capa_66.qxd 13/03/2018 16:27 Page 1

JJ é uma edição do Clube de Jornalistas >> n.º 66 Jan/Mar 2018 >> 2,50 Euros

O Congresso um ano depois

O que se fez
e o que está a ser feito

JANELAS PARA O MUNDO

As melhores fotografias do vencedor dos Prémios Gazeta 2017

HOMENAGEM

Pedro Rolo Duarte

HISTÓRIAS DE JORNALISTAS

José Agostinho
das Neves

8.000
Empregos
Directos

1.131
M€
Exportações

1.700
M€
Produção
Farmacêutica

75 M€

Investimento
em I&D

142

Ensaios
Clínicos

03_sumario_66_9x_03_sumario_66.qxd 12/03/2018 11:29 Page 3

N.º 66 JANEIRO/MARÇO 2018

Director

Mário Zambujal

Direcção Editorial

Eugénio Alves
Paulo Martins

Conselho Editorial

Fernando Cascais
Francisco Mangas
José Carlos de Vasconcelos
Manuel Pinto
Mário Mesquita

Grafismo
Secretária de Redacção

José Souto
Palmira Oliveira

Colaboram neste número

Carla Baptista, Carla Martins, Daniela Quintela, Edgar
Pereira, Enric Vives-Rubio, Gonçalo Pereira Rosa, Jacinto
Godinho, João Gobern, Joaquim Furtado, José Frade,
Leonete Botelho, Manuel Pinto, Maria Sá e Melo, Mário
Rui Cardoso, Marisa Torres da Silva, Pedro Coelho, Ricardo
Dias e Zita Moura.

A ortografia dos artigos publicados
nesta revista corresponde à opção
dos respetivos autores.

Propriedade

CLUBE DE JORNALISTAS
A produção desta revista só
se tornou possível devido aos
seguintes apoios:
l Santander Totta
l Casa da Imprensa
l Lisgráfica
l Fundação Inatel

Tratamento de
imagem

Alves & Albuquerque
Campo Raso, 2710-139 Sintra

Impressão

Lisgráfica, Impressão e Artes
Gráficas, SA
Casal Sta. Leopoldina,
2745 QUELUZ DE BAIXO
Dep. Legal: 146320/00
ISSN: 0874 7741
Preço: 2,49 Euros

Tiragem deste número
Redacção,
Distribuição,
Venda e
Assinaturas

2.000 ex.
Clube de Jornalistas
R. das Trinas, 127
1200 Lisboa
Telef. - 213965774
e-mail:
cj@clubedejornalistas.pt

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS SÓCIOS
DO CLUBE DE JORNALISTAS
E AOS ASSOCIADOS DA CASA DA IMPRENSA
PERIODICIDADE TRIMESTRAL

Site do CJ
www.clubedejornalistas.pt

7
8
10
12
14
20
26
34
42
48
50

SUMÁRIO

TEMA

UM DESPERTAR DE ENERGIAS

Um ano após o 4.º Congresso dos Jornalistas
Portugueses, constata-se quão significativo foi o seu
contributo para mexer com a classe. Berço de projetos
que se encontram em concretização, ficou provado que
não serviu apenas de catarse, após 18 anos de jejum.
Por Paulo Martins

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
REVISTO 24 ANOS DEPOIS

DA REDAÇÃO MULTIPLATAFORMA AO REC
Por Pedro Coelho

LITERACIA MEDIÁTICA
ABRIR UM TERRENO NOVO NA RELAÇÃO
DO JORNALISMO COM A SOCIEDADE
Por Manuel Pinto

Sofia Branco, presidente
do Sindicato dos Jornalistas
“O COMPROMISSO DO JORNALISTA
É COM A SOCIEDADE”
Por Carla Martins

“QUERO CONTINUAR A CONFIAR
NO JORNALISMO”
Por Joaquim Furtado

ANÁLISE

OS SUPORTES DIGITAIS NÃO SÃO
INIMIGOS DA IMPRENSA
Por Edgar Pereira

JANELAS PARA O MUNDO
13 anos, 13 fotos Por Enric Vives-Rubio

HISTÓRIAS DE JORNALISTAS

AGOSTINHO DAS NEVES
O prisioneiro 94250 de Dachau era
um jornalista português Por Gonçalo Pereira Rosa

HOMENAGEM

Pedro Rolo Duarte (1964-2017) Por João Gobern

A FESTA DOS PRÉMIOS GAZETA
JORNAL

[56] Livros
[60] Noticiário
[64] Sites
JJ|Jan/Mar 2018|3

Assine a JJ

04_ASSINE_9x_04_ASSINE.qxd 12/03/2018 11:29 Page 4

JJ – Jornalismo e Jornalistas
A única revista portuguesa
editada por jornalistas
exclusivamente dedicada ao
jornalismo

Pretende ter um acesso fácil e seguro à JJ?

Indispensável para estudantes,
professores, investigadores e
todos os que se interessam pelo
jornalismo em Portugal e no
mundo

Assinatura anual

( I N C L U I

>

Assine a nossa revista, recebendo em sua casa, regularmente,
os quatro números que editamos por ano,
num total de 256 páginas, por apenas 10 euros,
bastando enviar-nos os elementos constantes
do cupão junto

Dossiês l análises l entrevistas l notícias l recensões
l crónicas l comentários l memórias
Imprensa l Rádio l Televisão l Jornalismo digital
l Fotojornalismo l Cartoon

Ao longo de mais de quinze anos, a JJ tem-se afirmado, quer
nas salas de redacção quer nas universidades, como uma
ferramenta fundamental para todos os que pretendem estar
informados sobre a reflexão e o debate que, no país e no
estrangeiro, se vão fazendo sobre o jornalismo e os jornalistas.

4 números:

P O R T E S

D E

>

10 Euros

C O R R E I O )

Nome...........................................................................................................................
Número de Contribuinte.........................................................................................
Morada........................................................................................................................
Código postal............................Localidade..............................................................
Contactos.................................../........................................./......................................
Profissão (fac.).....................................................Idade (fac.)...................................
Desejo assinar a JJ com início no nº ......................................................................
Para o respectivo pagamento envio cheque nº.....................................................
Banco...........................................................................................................................
Data.............................. Assinatura.....................................................................
Clube de Jornalistas - R. das Trinas, 127 r/c - 1200 857 Lisboa
4 |Jan/Mar 2018|JJ

Uma edição do

Clube de Jornalistas

Rua das Trinas, 127 r/c 1200 857
Lisboa
Telef. 213965774
e-mail: cj@clubedejornalistas.pt

Site do CJ
www.clubedejornalistas.pt

5 ANOS DE
CONFIANÇA.
53%

BPI é Marca de Confiança BPI
na Banca pelo 5º ano
consecutivo.
2018

37%

2017

O BPI foi reconhecido, pelo 5º ano consecutivo, como a
marca bancária de maior confiança em Portugal, de acordo
com o estudo Marcas de Confiança que as Selecções do
Reader’s Digest organizam há 18 anos em 15 países. 53%
dos inquiridos considera que o BPI é o Banco de Confiança.
O BPI agradece mais uma vez o voto de confiança e tudo
fará para continuar a ser merecedor deste reconhecimento.

Este prémio é da exclusiva
responsabilidade da entidade
que o atribuiu.

2º BANCO

19 %

2018

29 %

2017
3º BANCO
2018

8%

2017

9%

A Lisgráfica imprime mais de 15 milhões de
exemplares por semana de revistas, jornais,
listas telefónicas e boletins.
A Lisgráfica é a maior indústria gráfica da Península Ibérica. Apenas na área de publicações, é responsável pela
impressão de mais de 100 títulos diferentes. O que significa dizer que todos os dias a maioria dos portugueses tem
contacto com os nossos produtos.
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Um despertar
de energias
TEMA

O

Um ano após o 4.º Congresso dos Jornalistas Portugueses, constata-se
quão significativo foi o seu contributo para mexer com a classe. Berço
de projetos que se encontram em concretização, ficou provado que
não serviu apenas de catarse, após 18 anos de jejum.
Paulo Martins

Código Deontológico foi revisto. Há
ações em curso no âmbito dos projetos Repórteres em Construção e de
Literacia dos Média. Bastariam estes
três domínios para confirmar o efeito
positivo da reunião magna de janeiro
de 2017, que tantas energias despertou. Mas foi também graças ao Congresso que ganhou
fôlego o combate à precariedade laboral, seta apontada à
independência dos jornalistas.
Nas páginas que se seguem, percorremos esse
património e, a fechar, publicamos a intervenção de Joaquim
Furtado na apresentação do livro "Tudo por uma boa
história", um olhar arguto sobre o jornalismo atual. Por estar
ainda em fase embrionária, não é abordada a reflexão em
torno da eventual criação de uma estrutura deontológica
independente. Dando sequência a uma proposta aprovada
pelos congressistas, um grupo de trabalho dinamiza a discussão.
O processo de revisão do código, nascido de decisão
soberana do Congresso, entretanto confirmada em referendo à classe, é revisitado. Para que permaneça como guia da
nossa prática profissional e do nosso compromisso com a
sociedade, publicamos o novo código, resultante das três
alterações operadas.
O Repórteres em Construção "alimenta-se do sonho de
tornar o jornalismo num lugar onde se possa viver sem os
constrangimentos que o fazem vacilar", escreve Pedro
Coelho. Assim sintetiza a rede interescolar aberta aos cursos
superiores de jornalismo, fruto da Redação Multiplataforma
montada no Congresso. Uma equipa desenvolve o projeto,
em parceria com o Cenjor e a Rádio Renascença, que vai
emitir um programa produzido por estudantes, sob supervisão de professores e do formadores.
Sobre o projeto de literacia mediática nas escolas, aposta

ZITA MOURA

O Congresso mexeu com a classe e foi o berço de projetos agora
em concretização

forte vertida na Resolução Final do Congresso, debruça-se
Manuel Pinto. Regista o que está a ser feito, no âmbito de
uma parceria entre o Sindicato e o Ministério da Educação,
com vista a formar jornalistas que habilitem os professores a
abordar a questão. "Se tudo correr como planeado, estar-seá a dar passos importantes não apenas para as escolas e os
alunos, mas também para os jornalistas e o jornalismo",
defende.
Todos estes temas são, naturalmente, tratados na entrevista a Sofia Branco. E mais um, incontornável: a situação
dos jornalistas sem vínculo estável às empresas onde trabalham. A presidente do Sindicato revela que são cerca de 400
os processos de profissionais da Lusa e do grupo RTP
enquadrados no Programa de Regularização Extraordinária
dos Vínculos Precários na Administração Pública. Sobre os
despedimentos em grupos de comunicação privados,
denuncia o facto de avançarem "sem respeito nenhum pelas
pessoas". JJ
JJ|Jan/Mar 2018|7
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Código Deontológico
revisto 24 anos depois
TEMA

Um ano depois do 4.º Congresso

Q

uase um quarto de século depois,
o Código Deontológico dos Jornalistas Portugueses deixou de ser
um decálogo, passando a incorporar 11 normas. A alteração foi, simbolicamente, aprovada no 4.º
Congresso, mas o Conselho
Deontológico decidiu submetê-la a referendo. A reduzida
participação na consulta não retira validade aos resultados,
como fez questão de sublinhar a entidade promotora, mas
expõe o profundo alheamento da classe em relação a um
instrumento de autorregulação fundamental para credibilizar os jornalistas perante o público.
A mudança incidiu apenas sobre três matérias, em todos
os casos com o objetivo de reforçar o compromisso com os
valores subjacentes. O Conselho Deontológico propôs a
autonomização da norma relativa à cláusula de consciência,
precisamente para lhe conferir maior peso, e a compatibilização com o texto constitucional da norma sobre igualdade
de tratamento e não-discriminação. Por outro lado, decidiu
assumir uma proposta do jornalista Paulo Martins, também
sufragada pelo Congresso, no âmbito de uma Carta de
Direitos e Deveres do Jornalista. Trata-se de reforçar a proteção de cidadãos menores de idade, de forma a evitar que
o tratamento jornalístico perturbe o livre desenvolvimento
da sua personalidade, respeitando o princípio da não identificação – sejam fontes, vítimas, autores ou testemunhas de
atos criminosos. Esta matéria deixou de figurar na mesma
norma da relativa a vítimas de crimes sexuais. Por outro
lado, foi eliminada do código a expressão “delinquentes”.
A votação no referendo, fiscalizado pelas instituições
promotoras do 4.º Congresso – Sindicato, Clube de
Jornalistas e Casa da Imprensa – teve lugar online, através
da plataforma organizada pela Comissão da Carteira
Profissional de Jornalista, entre 26 e 28 de outubro, e presencialmente, em urna, no dia 28 de outubro, na sede do
Sindicato, em Lisboa, e na delegação do Porto. Foi precedida de intenso debate, materializado em duas sessões abertas, em Lisboa e no Porto, e encontros em 17 redações.
Como mais tarde sublinharia o Conselho Deontológico, só
não ocorreram reuniões de discussão por ausência de resposta de algumas direções de meios de comunicação às
suas solicitações.
8 |Jan/Mar 2018|JJ

“Sem deixar de lamentar a reduzida participação dos
jornalistas e sem embargo das leituras ‘políticas’ que a
mesma mereça”, o órgão refutou publicamente críticas
quanto à suposta ausência de validade do referendo, pelo
facto de terem votado apenas 6% (347) dos 5746 jornalistas
detentores de carteira profissional à data de realização da
consulta.
A primeira pergunta submetida a referendo, sobre a
autonomização da cláusula de consciência, recolheu 331
votos a favor, dez desfavoráveis e 6 em branco. 324 votantes deram o aval à norma que inclui o reforço da proteção
de menores – dez exprimiram uma opinião negativa e 13
votaram em branco. Finalmente, na terceira pergunta
(compatibilização com a norma constitucional sobre a nãodiscriminação) registaram-se 325 votos sim; 12 não e 10 em
branco.
Trata-se da segunda revisão do Código Deontológico,
em vigor desde 1976. A anterior, efetuada em 1993, condensou normas, procedeu a um exercício de simplificação e
retirou a carga ideológica de que o original se revestia. O
texto aprovado durante o período pós-revolucionário – por
imposição legal, vertida na lei de Imprensa de 1975 – continha 22 normas e previa sanções, da censura à expulsão do
sindicato.
Não se tratou, contudo, do primeiro esforço de sistematização de normas ético-deontológicas: em 1967, não chegou a ver a luz do dia um regulamento profissional que
anexava um código deontológico; em 1972, durante a chamada “Primavera Marcelista”, também ficou pelo caminho
um projeto de Código de Deontologia Profissional. Este
texto incluía 24 direitos e deveres, sendo atribuída ao então
Conselho Técnico e de Disciplina a competência de aplicar
sanções, entre a advertência e a demissão, com cassação de
carteira e expulsão da profissão, medidas possíveis porque
na época cabia ao sindicato a credenciação.
No preâmbulo, o projeto sublinhava que “a Deontologia
profissional pressupõe a responsabilidade do jornalista, a
qual só existe quando e onde existir liberdade”. Sob o regime marcelista, o censório “lápis azul” constituía, por si só,
uma poderosa limitação da liberdade de Imprensa. Como
não fazia sentido os jornalistas darem a outra face, a
Assembleia Geral do Sindicato suspendeu a aprovação do
código. Só a democratização desataria o nó. JJ
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1.

O jornalista deve relatar os factos com rigor e
exatidão e interpretá-los com honestidade. Os
factos devem ser comprovados, ouvindo as partes
com interesses atendíveis no caso. A distinção entre
notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do
público.

2.

O jornalista deve combater a censura e o
sensacionalismo e considerar a acusação sem
provas e o plágio como graves faltas profissionais.

3.

O jornalista deve lutar contra as restrições no
acesso às fontes de informação e as tentativas de
limitar a liberdade de expressão e o direito de informar. É
obrigação do jornalista divulgar as ofensas a estes
direitos.

4.

O jornalista deve utilizar meios leais para obter
informações, imagens ou documentos e proibir-se
de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A
identificação como jornalista é a regra e outros processos
só podem justificar-se por razões de incontestável
interesse público e depois de verificada a impossibilidade
de obtenção de informação relevante pelos processos
normais.

5.

O jornalista deve assumir a responsabilidade por
todos os seus trabalhos e atos profissionais, assim
como promover a pronta retificação das informações que
se revelem inexatas ou falsas.

6.
7.

O jornalista deve recusar as práticas jornalísticas
que violentem a sua consciência.

O jornalista deve usar como critério fundamental a
identificação das fontes. O jornalista não deve
revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de

O novo texto
informação, nem desrespeitar os compromissos
assumidos, exceto se o usarem para canalizar
informações falsas. As opiniões devem ser sempre
atribuídas.

8.

O jornalista deve salvaguardar a presunção de
inocência dos arguidos até a sentença transitar em
julgado. O jornalista não deve identificar, direta ou
indiretamente, as vítimas de crimes sexuais. O jornalista
não deve identificar, direta ou indiretamente, menores,
sejam fontes, sejam testemunhas de factos noticiosos,
sejam vítimas ou autores de atos que a lei qualifica como
crime. O jornalista deve proibir-se de humilhar as
pessoas ou perturbar a sua dor.

9.

O jornalista deve rejeitar o tratamento
discriminatório das pessoas em função da
ascendência, cor, etnia, língua, território de origem,
religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução,
situação económica, condição social, idade, sexo, género
ou orientação sexual.

10.

O jornalista deve respeitar a privacidade dos
cidadãos exceto quando estiver em causa o
interesse público ou a conduta do indivíduo contradiga,
manifestamente, valores e princípios que publicamente
defende. O jornalista obriga-se, antes de recolher
declarações e imagens, a atender às condições de
serenidade, liberdade, dignidade e responsabilidade das
pessoas envolvidas.

11.

O jornalista deve recusar funções, tarefas e
benefícios suscetíveis de comprometer o seu
estatuto de independência e a sua integridade
profissional. O jornalista não deve valer-se da sua
condição profissional para noticiar assuntos em que
tenha interesse.

JJ|Jan/Mar 2018|9
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Da Redação
Multiplataforma
ao REC
TEMA

Um ano depois do 4.º Congresso

M

“

Pedro Coelho *

esmo que o congresso
corra mal, esta redação
já é um sucesso”.
Estávamos nas vésperas
do 4.º Congresso dos
Jornalistas e a sala do
Cinema S. Jorge, que
acolhia a redação multiplataforma responsável pela cobertura jornalística da reunião magna da classe, era um palco
(literalmente) de agitação. Adelino Gomes comoveu-se. O
jornalista olhou à volta, sentiu o pulso e fez o voto.
Adelino acertou: a jovem redação foi um dos inúmeros
sucessos do 4.º Congresso.
A aventura de juntar 80 alunos, de dez escolas de jornalismo, a 20 professores e a 20 jornalistas era, nas vésperas do congresso, um esboço que, só nesses dias, começava, finalmente, a assumir forma física. As dúvidas da
Comissão Organizadora (CO) do congresso precisavam
de terra firme. O voto de Adelino Gomes, um dos faróis
da profissão, iluminou a saída do túnel de incerteza em
que mais de uma centena de pessoas – gente, ainda assim,
tão diversa – de livre e espontânea vontade entrara.
A ideia da redação multiplataforma, formada por
jovens estudantes de jornalismo, foi lançada nas primeiras reuniões da CO do 4.º Congresso. Estávamos em abril,
faltavam mais de oito meses para o início da reunião, mas
essa terá sido uma das propostas mais acarinhadas por
todos os membros do grupo de trabalho.
10 |Jan/Mar 2018|JJ

A CO apresentou a intenção, ainda a precisar de muito
cimento, a dez escolas de jornalismo. O acolhimento terá
ultrapassado as expectativas dos mais céticos; sinal claro
de que os muros que separavam mundo académico e
mundo profissional estavam a desaparecer. O grupo
estendeu-se da CO às escolas. Mas a ideia precisava de um
instrumento agregador, algo que lhe desse consistência. A
associação do Cenjor à iniciativa deu ao esboço da redação
multiplataforma a solidez de que ela precisava para conquistar o traço preciso de um projeto.
A CO, presidida por Maria Flor Pedroso, tinha, nas suas
fileiras, jornalistas das várias gerações a representarem
todas as plataformas e a ocuparem todos os lugares do
espetro profissional – de jovens promessas a ex-diretores,
de editores a repórteres veteranos. A uni-los, o grupo
tinha a preocupação pelo estado do jornalismo e a vontade absoluta de transformar o congresso no palco da afirmação da profissão. Ter integrado, de forma natural, a academia nesse quadro de intenções foi a primeira conquista.
O sucesso da redação multiplataforma era o desejo de
todos; a prova de que o esforço, lançando semente, valeria
a pena.
A redação multiplataforma foi formada a pensar no
modelo de redação onde cada um dos membros da CO
gostaria de trabalhar: um lugar de desafio, de ação, de
suor... Mas, sobretudo, um lugar de pensamento, de reflexão, de debate; de muito debate.
No segundo dia de cobertura houve um momento em
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RICARDO DIAS

O projeto nasceu da Redação Multiplataforma que funcionou durante o congresso

que toda a máquina de produção parou. Na rua, junto à
porta de acesso ao S. Jorge, um grupo de apoiantes do
PNR rebelava-se contra o que considerava ser o défice de
cobertura jornalística das ações do partido de extremadireita. A redação multiplataforma dividiu-se entre o desejo de não ouvir a voz dos manifestantes, excluindo-a da
agenda do dia, e a necessidade de abrir os olhos ao protesto, recusando classificá-lo como mero aparato cénico sem
expressão real. A voz dos alunos misturou-se com a dos
jornalistas e a de ambos com a dos professores. O grupo
decidiu não cobrir a manifestação, mas nenhuma opinião
precisou de se esconder atrás da vontade da maioria.
A última tarde, passada entre abraços e descompressão, precisou pouco de palavras.
O remate desta aventura lançou, nessa mesma hora, o
ponto de arranque do REC, muito longe, ainda, de ser
REC. Mergulhado no fulgor do momento, facilmente esse
desejo se dissolveria, ante o efeito da passagem do tempo.
Resistiu. Transformou-se em vontade. E a vontade desenhou um esboço e do esboço nasceu novo projeto.
Parte do grupo que montou a redação multiplataforma
do 4.º Congresso começou a criar a base de uma rede interescolar aberta aos 28 cursos superiores de jornalismo.
Apenas cinco, por razões diversas, entenderam recusar
integrar a cadeia. Os 23 que resistem formaram o grupo
Repórteres em Construção – REC.
O REC estabeleceu uma parceria com a Rádio
Renascença (RR), fortaleceu a parceria com o Cenjor, divi-

diu-se em núcleos regionais, criou uma coordenação geral
e estruturou um projeto nacional assente em quatro pilares – Formação, Pensamento, Discussão, Ação – cujo resultado pretende ser a produção jornalística distintiva.
O REC concretizará quinzenalmente um programa de
reportagem radiofónica, que a RR difundirá. As reportagens serão feitas pelos alunos das 23 escolas parceiras. Os
jornalistas, os professores de jornalismo e o Cenjor supervisionarão todos os trabalhos. Antes da emissão, cada um
desses trabalhos será discutido em ações de formação,
lideradas pela coordenação geral, onde o Cenjor está
representado. Ao programa de rádio, o REC associará a
criação de um site, que alojará trabalhos jornalísticos mais
desenvolvidos. As ações de formação, já em curso, colocam, por isso, o foco na reportagem multiplataforma.
O Clube de Jornalistas, a Casa da Imprensa e o
Sindicato dos Jornalistas, as entidades promotoras do 4.º
Congresso, admitem dar ao REC a solidez que um projeto
tão ambicioso requer para se tornar sustentável.
O REC alimenta-se do sonho de tornar o jornalismo
num lugar onde se possa viver sem os constrangimentos
que o fazem vacilar. O REC alimenta-se da certeza de que
nenhuma sociedade livre e sã consegue viver sem JORNALISTAS. JJ
* Membro da Comissão Organizadora do 4.º Congresso
dos Jornalistas Portugueses.
JJ|Jan/Mar 2018|11
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Um ano depois do 4.º Congresso

Literacia mediática
Abrir um terreno novo
na relação do jornalismo
com a sociedade

N

Manuel Pinto

a sua Resolução Final, o Congresso
surpreendeu muita gente, de dentro
e de fora do campo jornalístico, com
a aprovação, por unanimidade, de
um ponto que defende a urgência da
aposta na literacia mediática, como
um dos caminhos para o reconhecimento do jornalismo como pilar da democracia. Neste
texto, procura-se retomar esse ponto e responder a três
perguntas: como surge a literacia mediática no Congresso,
que seguimento foi dado à aprovação do pronunciamento
sobre o assunto e qual o significado e o alcance do seu
reconhecimento e assunção pelos jornalistas.
A proposta de Resolução Final incluía um ponto que
recomendava: "É urgente a promoção da literacia mediática, com iniciativas no domínio da educação pré-universitária e da população em geral". Tal como os restantes,
este ponto foi aprovado sem votos contra e sem
abstenções.
A literacia mediática constituiu o tema de duas moções
setoriais igualmente aprovadas por maioria qualificada. A
primeira, de Luís Humberto Marcos, salienta que "o jornalismo e os jornalistas perdem com públicos pouco esclarecidos e [pouco] conscientes da importância da informação
nas suas vidas". Afirmar o jornalismo implica "aprender a
ser crítico e participativo face aos média deve constituir
uma dimensão da formação dos cidadãos, em particular
dos mais jovens". A moção apelava às instituições de ensino superior e aos responsáveis das redações que "estudem
e lancem projetos orientados para a literacia relacionada
com as notícias e os média" e exortava o Ministério da
Educação a incluir uma disciplina de Educação para os
Média, ao longo de dois anos, que abranja todos os alunos
da escolaridade obrigatória.
Por sua vez, o jornalista Pedro Tadeu propôs também
que se recomendasse à Assembleia da República e ao
Governo a criação, no sistema de ensino público básico, de
uma disciplina de "literacia da comunicação de massas",
12 |Jan/Mar 2018|JJ

que possa dar aos jovens "competências fulcrais para
lidarem responsavelmente e conscientemente com os
novos sistemas comunicacionais”. Tal disciplina deveria
ensinar os jovens "a interpretar, a descodificar, a criticar e a
valorizar as mensagens da comunicação social, dos jornais,
da TV, da rádio, mas também da web, das redes sociais, e
do que os poderosos dizem através de todos estes meios".
O QUE ESTÁ A ACONTECER

Para quem se bate há muitos anos por uma política de
educação para os média que envolva também os profissionais dos meios de informação, é evidente que posições
tão vincadas dos congressistas foram motivo de esperança. No entanto, as expectativas quanto à sequência a
dar não eram grandes, até porque o ponto da Resolução
Final, ainda que assertivo, era razoavelmente vago.
Escassos meses depois do Congresso, porém, a Direção
do Sindicato dos Jornalistas (SJ) já preparava uma proposta sobre literacia mediática, a apresentar ao ministro da
Educação. E, no final de julho de 2017, o Público dava
destaque a uma notícia segundo a qual se havia acordado
numa parceria entre o SJ e o ministério, centrada na participação de um grupo de jornalistas num programa de
Literacia Mediática. Mais: o presidente da República dava
o seu patrocínio ao projeto que ganhava forma.
Esse projeto, entretanto apurado e definido, propunha
"uma parceria com vista ao desenvolvimento de competências de professores e alunos em matéria de consumo
informado e crítico dos conteúdos difundidos pelos meios
de comunicação social", criando, ao mesmo tempo,
"pontes entre os estabelecimentos de ensino, os jornalistas
e os média.
Como objectivos, visa "preparar as futuras gerações para
uma apreensão crítica da informação, num mundo crescentemente mediatizado" e "participar no processo de
aquisição de conhecimentos dos professores (e posteriormente dos alunos)" em torno de tópicos como: "procurar
informação; distinguir fontes credíveis e não credíveis;
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quem produz a informação e como; caracterizar o contexto
de produção da notícia; identificar os interesses que estão
por trás dessa produção; apreender os efeitos das tendências do mercado na produção jornalística; usar a informação de forma responsável; proporcionar um uso crítico
e esclarecido dos média e da produção de informação".
O plano prevê, numa primeira fase, o acompanhamento de experiências-piloto em sete escolas/agrupamentos,
uma por região educativa, incluindo as regiões autónomas, e, a seguir, a formação de professores-pivot de cerca
de 800 agrupamentos. Como resultados, perspectiva-se,
até 2019, a criação de uma bolsa de especialistas-jornalistas, à qual, no futuro, os professores possam recorrer na
preparação de aulas relacionadas com jornalismo e literacia mediática, na organização de visitas de estudo e nas
intervenções em sala de aula. Perspetiva-se ainda a criação de um "banco" de planos de aula, disponível online
para os professores.
Foi entretanto criado um Comité Executivo, para
acompanhar a execução do projeto. Todavia, o envolvimento de jornalistas nessas tarefas implicava sua formação, a qual contou com a colaboração do Cenjor: cerca
de oito dezenas de professores de diferentes regiões do
país estiveram envolvidos, em dezembro de 2017, em
Lisboa e no Porto, num total de 14 horas e contando com
o contributo de especialistas estrangeiros.
RELEVÂNCIA PARA O FUTURO DO JORNALISMO

Se tudo correr como planeado, estar-se-á a dar passos
importantes não apenas para as escolas e os alunos, mas
também para os jornalistas e o jornalismo. Uma maior ligação entre as redacções e o universo dos adolescentes e
das escolas pode trazer, a prazo, frutos para os dois lados.
As novas plataformas digitais e, em especial, as redes
sociais vieram criar oportunidades de encontro entre os
média e os seus públicos e multiplicar as vozes e formas
de expressão, mas também novos problemas. A torrente
de imagens, dados, posts e comentários cresceu exponen-

cialmente; cada vez mais pessoas se
contentam com o que encontram
nas redes sociais, sem a percepção
do valor do que desfila diante dos
seus olhos. E sem grandes ferramentas que as habilitem a distinguir o que é confiável daquilo que
não merece crédito.
Infelizmente, o próprio jornalismo tem sido submetido a um vendaval de pressões e de entraves que
faz com que nem sempre mereça
confiança e requeira capacidade de
análise crítica da parte de quem o
utiliza. A pressa em ser o primeiro;
a falta de verificação; as limitações
decorrentes do trabalho precário e
sem requisitos mínimos que acautelem condições de rigor
são factores que afetam muitas redacções. Em todo o caso,
ainda continua a ser o jornalismo livre e pautado por
princípios éticos que pode alimentar as sociedades com
informação vital para as decisões individuais e colectivas.
Todos podem - e porventura devem - contribuir para um
melhor jornalismo e exercer face a ele os seus direitos,
mas nem todos podem ser jornalistas, já que esta profissão, para ser exercida como serviço público, carece de
tempo, dedicação, pesquisa, reportagem, confronto de
fontes, compromisso com a verdade. Requer, enfim, uma
vinculação escrutinável ao Código Deontológico da
profissão.
A literacia mediática tem uma base minimalista que se
adquire com a experiência. Mas envolve gramáticas, códigos e competências que carecem de formação. Ler as imagens, por exemplo, supõe aprender a ver, o que é bem
mais do que ter olhos e dispor de luz. Avaliar a fiabilidade
de uma informação ou de um site requer conhecimentos
e ferramentas que não se desenvolvem por geração
espontânea.
Faz sentido os jornalistas participarem neste processo
de educação para a cidadania. É claro que aos professores
cabe o papel formativo nas escolas. Mas tanto melhor se
puderem contar com o testemunho, a visão e o saber
prático dos jornalistas. De resto, não é por acaso que, por
exemplo em França, jornalistas da Agência France Presse,
desde 2016, e do diário Le Monde, desde maio de 2017, no
total de cerca de uma centena, se implicaram na educação
para os média e a informação.
Esta proximidade e colaboração irão seguramente
enriquecer o trabalho pedagógico dos professores e as
actividades das escolas. E, ao mesmo tempo, criarão as
condições para escutar os mundos, os anseios e inquietações de uma franja da população que anda aparentemente distante da informação e da actualidade. Nesse
sentido se pode considerar que este projeto é um caminho para recriar o futuro do jornalismo. JJ
JJ|Jan/Mar 2018|13
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Um ano depois do 4.º Congresso

“O compromisso do jornalista
é com a sociedade”
Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas

Um ano após o Congresso, o panorama das condições laborais não
melhorou e tem afetado particularmente os maiores grupos. "Reverter
a situação é muito difícil", admite Sofia Branco, na sua voz firme, com
pronúncia do Norte. Os processos de despedimento são conduzidos
"sem respeito nenhum pelas pessoas", acusa a presidente da Direção
do Sindicato. Nesta entrevista, aborda a intervenção da Autoridade
para as Condições do Trabalho na sequência do congresso, a revisão
do Código Deontológico e o projeto de literacia mediática, de que fala
com entusiasmo. Sofia Branco, recandidata às eleições de fevereiro,
faz um balanço do mandato de três anos, "muito duro em termos de
condições laborais".

D

Carla Martins Texto José Frade Fotos

urante o Congresso foram apresenta-

Os grupos vêm dizer que falta dinheiro, não há sustentabili-

que se procurou caracterizar as condi-

Certo. Os trabalhadores acabam por negociar. Uns melhor,
outros pior. Mas estar naquela situação… Porque isto é
feito sem respeito nenhum pelas pessoas. Na Impresa, foi
uma coisa grotesca. Sobretudo porque é um grupo que
tem boa imagem. Francisco Pinto Balsemão continua a ser
considerado um dos mais influentes e importantes patrões de media em Portugal. E é alguém que as pessoas respeitam, a quem reconhecemos algum mérito. É, de facto,
um patrão de imprensa. Esperava-se algo diferente. Esta
coisa de se dizer às pessoas que se vão embora, assim,
numa sala... Chama-se, diz-se “adeus, já não contamos
contigo”… Não há carta enviada para casa, não há nenhum respeito pela formalidade. Estamos a falar de casos –
já soubemos disto há um mês – de fotojornalistas que
foram chamados a um gabinete. Ainda não têm uma carta
formal de despedimento. É inacreditável!

das as conclusões do inquérito em

ções de trabalho dos jornalistas. O

retrato mostra-nos alguma degrada-

ção da profissão: jornalistas mal
remunerados, sobrecarregados, stres-

sados, que se sentem condicionados, insatisfeitos... Há

também um momento que marca o congresso, quando jor-

nalistas da RTP expuseram a sua situação de precariedade.
A resolução final enfatiza que a precariedade pode pôr em

causa a liberdade de imprensa. Um ano depois, começo por

te pedir um balanço da atuação do Sindicato nesta matéria
específica da precaridade. Não foi um ano fácil…

Não foi um ano fácil. E piorou nalguns aspetos ou continuou num caminho, que já vinha de trás, de despedimentos, reduções. E em grandes grupos, o que tem um impacto social muito grande. Agora estamos sobretudo às voltas
com a Impresa, mas na Cofina continua algo que começou
em 2016, com a fusão de redações, o que quer dizer que
continua a haver gente a sair. Nesse aspeto da precariedade, 2017 é aquele em que os passos dados… Quer dizer,
nós até demos passos, mas a questão é que reverter a
situação é muito difícil.
14 |Jan/Mar 2018|JJ

dade, não podem assegurar melhores condições.

A direção do Sindicato foi recebida pela Impresa.

A relação com a Impresa é boa. Aliás, diretamente com
Francisco Pinto Balsemão. Ele respeita o sindicato, responde às nossas perguntas de forma bastante atempada, o
que não acontece com outros grupos, e recebeu-nos para
falar do negócio [de venda da maioria das publicações do
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grupo], antes de existir. Para nos dizer coisas generalistas,
claro, porque não deu detalhes sobre o negócio. Nem hoje
sabemos detalhes. Mas, na altura, disse-nos que havia
várias propostas – umas incluíam todas as revistas, outras
não, umas incluíam os trabalhadores, outras não. Mas
sempre deu a garantia de que as propostas que incluíam
os trabalhadores seriam privilegiadas. Tentariam optar
por uma proposta dessas, se fosse boa. Já nesta fase, voltámos a questioná-lo: “esqueceu-se deste compromisso?”
Porque há aqui uma fase de transição, em que se estão a
passar coisas que não deveriam ocorrer numa transmissão
de estabelecimento. E é neste meio que estão a tentar
mandar pessoas embora.

dical, quer como comissão de trabalhadores. Na Impresa
organizaram-se e criaram uma comissão de trabalhadores
conjunta, entre os vários órgãos, que é bastante atuante
nesta fase do negócio. Faz perguntas e está a cumprir o
seu papel. Foi a comissão de trabalhadores que organizou
o plenário para o qual convidou os sindicatos, coisa que
nunca aconteceu no grupo Impresa. O plenário foi muito
mal recebido pela administração, porque não foi só o
Sindicato dos Jornalistas que lá foi, mas também a CGTP,
na pessoa do secretário-geral, Arménio Carlos. A comissão
de trabalhadores correu esse risco, fez o plenário, e estavam centenas de pessoas.

da representação do sindicato?

lismo é fundamental para melhorar as condições de trabalho

Vão tendo essas informações através da empresa ou através

A Impresa é daqueles grupos económicos que tem muito
poucos delegados sindicais. O único sítio abrangido nesta
transmissão de estabelecimento que tem delegados sindicais, é a Visão. De todas aquelas publicações. Há sítios
assim. Quando a situação na Cofina começou, só conseguimos ir à empresa falar com os trabalhadores porque
havia dois delegados sindicais no Record. Não há mais, o
que também é um problema. Os representantes dos trabalhadores estão a diminuir, quer na versão delegado sin-

A propósito da questão do sindicalismo, um inquérito da
Federação Internacional de Jornalistas conclui que o sindica-

dos jornalistas. Neste contexto de precariedade, os jornalistas estão mais mobilizados para o sindicalismo?

Estão mais mobilizados quando as coisas lhes acontecem.
Aí, mobilizam-se rapidamente. Há muita requisição do
Sindicato quanto percebem que estão numa lista, que vão
ser despedidos. E aí, como há a questão do apoio jurídico,
se estiverem no Sindicato têm vantagens, porque é gratuito. Normalmente, tentam entrar no Sindicato nessa altura.
Ou seja, não é por perceberem de uma forma macro como
JJ|Jan/Mar 2018|15
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é importante serem representados por um sindicato. Claro
que isto não é verdade para todos. Há pessoas de uma nova
geração que foram entrando com esta direção, felizmente.
Não é na proporção que gostaríamos, mas há muitos precários da RTP sindicalizados há muito mais tempo, que continuam na empresa e se organizaram. É importante dizer
que há bons casos. A RTP, enquanto organização coletiva de
trabalhadores, é um bom caso. É excelente ter havido no
Congresso um porta-voz daqueles trabalhadores. Neste
momento, são 344 os processos que estão no PREVPAP
[Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários na Administração Pública]. Na Lusa são 48.
São cerca de 400, entre a RTP e a Agência Lusa. Números
muito significativos.

É brutal.

Os trabalhadores ainda não tiveram resposta.

Ainda não estamos sequer nessa fase. O processo de regularização da precariedade proposto pelo Governo foi muito
bem recebido por toda a gente, mas criou uma expetativa
elevada. E os prazos não estão, de todo, a ser cumpridos.
Esta situação está a arrastar-se há mais tempo do que inicialmente previsto pelo ministro do Trabalho. Ele, aliás,
chegou a colocar a fasquia no último Orçamento do Estado
[para 2018]. Mas a discussão na área da Cultura ainda nem
sequer chegou à RTP e à Lusa. Ainda vai nos museus e no
património… Há centenas de entidades que têm trabalhadores com vínculos precários e, portanto, acho que não
deveriam ter sido assumidos certos prazos e dadas expetativas às pessoas. Houve pessoas na RTP e na Lusa que esperavam que as coisas se resolvessem até ao final do ano, mas
isso não vai acontecer. Neste momento, nem sequer temos
ideia de quando vai acontecer, dado o volume de processos
implicados. Em simultâneo, houve processos na ACT
(Autoridade para as Condições do Trabalho).
Em 2017, a ACT realizou fiscalizações em 35 órgãos de
comunicação social, nos quais foram detetados 404 falsos
recibos verdes.

A resposta da ACT tem sido surpreendentemente negativa. Já há casos de rejeição, no sentido de dizerem que as
pessoas não encaixam no perfil, sem nós conseguirmos
perceber como é que isso acontece. Sabemos que a atuação da ACT tem de se enquadrar legalmente de uma
forma quase “chapa 4”. Há uma espécie de formulário, no
qual a pessoa tem de se encaixar. É óbvio que o processo
político é mais abrangente e suponho que regularizará
alguns destes casos. A Lusa enviou toda a informação que
tinha de enviar sobre as 48 pessoas e deixou nas mãos do
Governo a decisão. Nas mãos da ACT, de forma igual. A
RTP contestou, o que é extraordinário.

Contestou o acesso de pessoas ao programa de regularização?

Contestou vários casos. Contesta que efetivamente sejam
trabalhadores que ocupam necessidades e funções permanentes. No caso da RTP, são mesmo. De uma forma mais
clara até do que na Lusa, porque aqui estamos a falar da
rede. Não é aqui em Lisboa nem no Porto, não é nas insta16 |Jan/Mar 2018|JJ

lações físicas da agência. Estamos a falar de jornalistas que
representam a Lusa nas capitais de distrito, que trabalham
sozinhas. Os inspetores da ACT diziam-me que é um problema para eles em termos de análise. Porque supostamente têm de estar nas instalações, cumprir horário. O o
que não quer dizer que não estejam a cumprir horário,
que não tenham computador, telemóvel, e que não integrem escalas… Mas não está no formulário e isso para a
ACT coloca um problema. No caso da RTP, isso não é verdade. Eles estão lá todos! Portanto, não sei que tipo de
análise a RTP faz dos casos.
Seguramente, houve trabalhadores a contestar.

Sim. Já é nessa fase de contestação que a RTP está a contestar também. Eu não esperava que a RTP contestasse,
porque há casos muito óbvios.
O que leva a mais atrasos na resolução dos processos.

Exatamente, é tudo muito moroso.

Como é que ACT tem atuado quando deteta situações de fal-

sos recibos verdes? Abre um processo, mas também tem
prazos para decidir…

A ACT atua de forma rápida após as inspeções. O que
acontece é que atua muito no local. Por exemplo, no caso
da Lusa, nenhuma das pessoas em causa estava presente.
Por acaso, estava eu, que fui ter com os inspetores e lhes
disse: “em nome das pessoas não que estão aqui, que eu
sei quem são, tenho de vos explicar qual é a situação em
que trabalham”. Depois, cada um dos trabalhadores, porque lhes disse para o fazerem, enviou o seu processo e a
explicação, mas nunca foram chamados pela ACT para
uma conversa. Não acho normal. Os casos da Lusa foram
todos arquivados pela ACT. Estes trabalhadores agora só
têm a hipótese de regularização do PREVPAP, que não é
um processo muito fácil, porque na comissão de avaliação
deste programa só têm lugar as centrais sindicais. Os sindicatos independentes, não filiados numa central, não
podem lá estar diretamente. No caso dos jornalistas, isso é
grave, porque somos o sindicato mais representativo do
setor. Temos boas relações com o representante da CGTP,
que vai fazendo a ponte connosco, mas não é a mesma
coisa. Sinceramente, acho que ainda vai levar muito
tempo e é muito complicado para as pessoas, porque as
empresas sabem que colocaram estes processos.
O Sindicato tem conhecimento dos demais casos detetados
nas inspeções da ACT?

Não sabemos, estão em análise. O que sabemos é que as
pessoas não são chamadas ao processo. Isso é bastante
estranho.

Voltando ao Congresso e à sessão de encerramento. A ideia
de convidar os responsáveis dos principais grupos de comunicação visou envolvê-los na procura de soluções para o
estado do jornalismo?

Essa mesa gerou grande discussão na comissão organizadora, que era independente e onde estavam representadas as
três instituições que organizaram o Congresso – Sindicato,
Casa da Imprensa e Clube de Jornalistas. Ainda hoje, dentro
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da própria comissão, há pessoas favoráveis e outras que são
contra. A ideia não era só envolver, era dizer: “este é o resultado do Congresso que fizemos depois de 20 anos. O que
concluímos durante estes dias foi isto”. A primeira ideia era
mostrar-lhes, confrontá-los com o retrato traçado. Depois,
sim, ter esse envolvimento, que foi, se calhar, o mais criticado, sobretudo por parte de quem tem uma visão do sindicalismo “nós deste lado e vocês desse”. Mesmo dentro da direção do Sindicato nem todos pensam da mesma maneira
sobre isso. Há uma visão que continua a dividir, do tipo “nós
tratamos da nossa parte e vocês da vossa”.
Os jornalistas cada vez menos podem estar des-

ligados dessa dimensão de gestão e de saber
de onde vem o dinheiro.

Do modelo de negócios, do contexto. Isso é
verdade. Ali tinha a ver com o facto de ser o
fim do Congresso. Mas costumo recordar uma
coisa muito importante. Eu estava naquele
painel, bem como o regulador e o ministro da
tutela. Não eram só patrões, nem a discussão
foi feita só por patrões. Considero, até, que
eles estiveram na mira de muitas intervenções. Foi criada uma oportunidade para se confrontarem diretamente com os congressistas e
alguns, com certeza, não gostaram. No final de
contas, acho que foi importante. E eu não era
das pessoas mais favoráveis a que fosse assim
a conclusão do Congresso, ainda que tenha a
ideia de que o sindicalismo deve envolver as
várias partes.

Depois é preciso que exista um público-alvo que siga e que
esteja disposto a pagar.

É um bocado isso. Sabemos, por exemplo, que o Guardian
se mantém assim, e as pessoas o financiam. Isso é
extraordinário. Acho que em
"Neste momento, são 344 Portugal há muito pouco
essa cultura. Começa a evoos processos [de
luir nesse sentido, mas ainda
jornalistas] que estão no
há pouca gente que financia.
PREVPAP [Programa de
Um dos caminhos vai ser por
Regularização
aí, quando toda a gente perExtraordinária dos
ceber – e acho que já perceVínculos Precários na
beu – que aquilo que os
Administração Pública].
Na Lusa são 48… A Lusa média tradicionais têm para
enviou toda a informação oferecer é muito “mais do
mesmo”, são todos muito
que tinha de enviar e
parecidos.
deixou nas mãos do

Governo a decisão. A
RTP contestou, o que é
extraordinário"’

Sobre a questão da sensibilidade para o modelo de negó-

cios: a sustentabilidade económica da atividade deve ser
uma preocupação para os jornalistas?

Não sei se usaria o verbo preocupar. Têm de ter conhecimento, e têm muitas vezes pouco, também porque esse
conhecimento é pouco partilhado por quem gere os negócios. A brincar, costumo perguntar aos camaradas da
Global Media Group: “Tu sabes quem é o chinês?” Nós não
sabemos quem é o chinês, quem é o angolano. Não sabemos verdadeiramente quem é aquela pessoa [que adquiriu
posição acionista]. Sabemos quem é o representante dele
aqui. Não lhes queria chamar “testas de ferro”, porque o
termo tem uma conotação negativa, mas são representantes, intermediários. Não são as pessoas do dinheiro.
No futuro, os jornalistas poderiam ser mais ativos inclusivamente na criação da sua própria empresa?

mação local sobre Lisboa, que deixou de existir nos vários
jornais. O Corvo dá notícias, mas é um projeto sempre em
risco porque nunca teve patrocínios, apoios. São os jornalistas que o sustentam. Isso dá uma grande garantia de
independência, porque não há ninguém a interferir, mas
é difícil. Acho que a Internet abriu imensas possibilidades,
isso é verdade. O acesso é muito mais democrático e é
mais fácil de financiar.

Sim, seria excelente. Em Portugal há bons exemplos de
organização e de grupos que se formaram para fazer o jornalismo que queriam, mas nenhum é muito sustentável.
Ainda que haja apoio de mecenas, por exemplo, são muitos os jornalistas que põem dinheiro. É uma forma de
negócio como outra qualquer, no sentido em que estão a
investir numa coisa na qual pensaram, que criaram e onde
querem trabalhar juntos. Mas tenho pena de projetos, por
exemplo, como O Corvo, um projeto fantástico de infor-

Outra das propostas aprovadas no Congresso, também

muito importante, tem a ver

com a revisão do Código

Deontológico (CD), cujas alterações foram recentemente
referendadas. Teria sentido fazer uma revisão mais ampla do
código?

Achamos que não. O CD tem tudo o que é preciso, não
necessita de grandes alterações. Deve ser discutido o que
efetivamente lá está. Com esta revisão, propôs-se sobretudo modernizar o Código. Ele era, desde logo, inconstitucional, como costumo dizer, porque não estava de acordo
com o artigo 13.º da Constituição, sobre o princípio da
igualdade. Tnha de ser ajustado nesse aspeto. Depois,
tinha uma noção desfasada da realidade dos menores
delinquentes e da forma de tratamento das crianças, cuja
proteção nós alargámos, porque estava muito centrado
nos crimes sexuais. Demos uma visão ampla da proteção
de menores. E, depois, havia a questão da cláusula de
consciência. Aproveitámos para fazer uma mudança substancial, porque o código passa de 10 para 11 pontos. Muita
gente não gostou disso, porque achava que o decálogo era
intocável. Costumo dizer a brincar que nos Estados
Unidos foi ao contrário. Quando [Bill Kovach e Tom
Rosenstiel] escreveram “Os elementos do Jornalismo”,
elencaram nove elementos, porque dez só a Bíblia é que
tem. Demoraram anos para fazer o décimo e o 11.º!
Pareceu-nos importante autonomizar a cláusula de consciência por variadíssimas razões, uma das quais é porque
JJ|Jan/Mar 2018|17
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é pouco conhecida e os jornalistas usam-na ainda menos.

De facto, fala-se pouco e há poucos casos em que se tenha
feito apelo à cláusula de consciência.

São 12, 13 casos. Parece-nos uma alteração importante, até
porque há várias coisas que apontam para aí, nomeadamente o livro, que acho fantástico, da Felisbela Lopes,
“Jornalista, profissão ameaçada”, baseado em muitas
entrevistas. Confesso que fiquei surpreendida com o
reconhecimento que toda a gente faz da autocensura.
Surpreendida e preocupada. Ainda bem que reconhecem
que há um condicionalismo forte autoimposto. Acho que
a cláusula de consciência ajuda a isso. Quantos de nós não
fazem diariamente várias coisas que violam princípios? É
preciso começar a pensar nisso. Porque o compromisso do
jornalista não é com quem nos dá ordens. Isso não pode
ser! Isso é uma reversão total do papel do jornalista. O
compromisso é com a sociedade. Esta cláusula é das mais
detalhadas no Estatuto do Jornalista. Fizemos a adaptação
do Código, num referendo
pouco participado.
Esperavam esse nível de participação, 6% dos jornalistas? Como
o interpretas?

Não sei o que dizer sobre isso,
não sei explicar. Quando avançámos com o projeto da literacia
mediática, a receção foi extraordinária. A única diferença que
vejo é que um chegou por email
e outro por telefone diretamente para a própria pessoa.

Sim. Não exatamente com as mesmas pessoas. Há algumas mudanças, o que é normal. Era impossível, desde
janeiro, pegar num processo de alteração legislativa e
fazer a coisa num olhar macro. Concentrámo-nos sobretudo nas propostas saídas do Congresso que eram executáveis em menor tempo e que não passam por alterações
legislativas. Para a discussão destas, gostaríamos de envolver a classe.
O presidente da República tem sido uma voz importante nos
alertas sobre o estado do jornalismo. Foi assim quando

abriu o Congresso, discursou na entrega dos Prémios

Gazeta – onde alguns dos premiados também se manifestaram no mesmo sentido. É preciso criar maior conscienciali-

zação social para os problemas que estão a afetar a classe?

Temos de saber utilizar o facto de o presidente da
República ter sido jornalista e ser alguém muito próximo
dos jornalistas. É claramente alguém a quem se pode recorrer para uma ligação à sociedade, que ele tem, até de uma
forma emotiva, e ao mesmo tempo institucionalizar algumas ideias. Foi isso que fizemos com o projeto da literacia mediática.
Podes explicar em que consiste esse projeto? Está agora a começar?

O projeto começou por ser apresentado ao
secretário de Estado da Educação, que estava a reavaliar os conteúdos da cadeira de
Cidadania, de Educação Cívica nas escolas.
Nesse âmbito, entregámos-lhe um projeto
praticamente “chave na mão” e com a indi"Quantos de nós não
cação de que gostaríamos de participar
fazem diariamente várias
neste esforço da literacia mediática.
coisas que violam
Queremos ser sujeitos ativos e garantimos
Independentemente do número princípios? É preciso
jornalistas preparados para formar profesde votantes, consideram que começar a pensar nisso.
sores. Jornalistas! Eles acharam interessante
houve legitimação das alterações. Porque o compromisso
e começámos a desenvolver o projeto.
Total, porque já saíram do do jornalista não é com
Depois há uma parte institucional-formal
Congresso, que é legítimo e quem nos dá ordens. O
que nunca mais anda, porque é preciso que
soberano. O que o Conselho compromisso é com a
a Direção-Geral da Educação operacionaliDeontológico quis fazer foi alar- sociedade"
ze. Esse passo só foi dado quando Marcelo
gar e promover discussão. Eles
foram às redações e houve reuniões que correram muito Rebelo de Sousa deu o alto patrocínio. Mas sentimos sembem – no Público, em algumas televisões. Mas, por exem- pre da parte do Ministério da Educação que havia todo o
plo, na RTP, onde até há muita gente sindicalizada, apare- interesse. E depois acabámos também por envolver o da
ceram pouquíssimas pessoas. Fenómenos... Parece-me Cultura, através do Cenjor. Há aqui vários atores que
óbvio que, se as pessoas estivessem contra as mudanças, começaram a dialogar e a concertar-se.
teriam votado em maior escala. Parece-me mais aquela Como se vai desenrolar o projeto?
coisa de “nem vou votar porque para mim é pacífico”. Não Fizemos já duas ações de formação dos jornalistas, em
acho que a legitimidade esteja, de todo, em causa. O Lisboa e no Porto. Temos pronta uma bolsa de formadoEstatuto é outra conversa, porque obriga a uma alteração res. As duas ações correram muito bem. São grupos com
legislativa. Várias propostas aprovadas no Congresso pessoas muito diversas, em termos etários, geográficos, de
implicam com várias coisas, não apenas com o Estatuto, todas as regiões educativas, que são sete, e duas estão na
porque há aspetos relacionados com a Comissão da Madeira e nos Açores. Tivemos a preocupação de ir buscar
Carteira. Isso já não será feito por esta direção, porque as jornalistas no desemprego, porque pode ser uma bela
eleições são em fevereiro. Tem de ser feito num início de saída profissional, são pessoas ainda capazes de lutar pela
mandato, não poderia ser feito agora a correr.
profissão. O projeto tem duas vertentes. Uma é a formação de professores, mais formal e que obriga a uma série
Irás recandidatar-te?
18 |Jan/Mar 2018|JJ

07_Tema_9x_07_Tema.qxd 12/03/2018 11:37 Page 19

de competências de formação. Há várias pessoas envolvidas no projeto que as têm. Desde logo, o projeto tem o
apoio de dois dos maiores especialistas em literacia mediática do país, Manuel Pinto e Vítor Tomé. Ao mesmo
tempo, vão existir sete projetos-piloto nas escolas, em
cada uma das regiões educativas. Duas das escolas – uma
do Porto e outra de Águeda – autopropuseram-se imediatamente, mal souberam que estávamos a tentar fazer algo
sobre isto, ainda numa versão muito preliminar. A ideia
do Ministério da Educação é iniciar a formação de professores ainda em 2018. E os projetos-piloto também podem
começar.

Essa figura praticamente desapareceu, com exceção do serviço público.

É inacreditável, numa altura destas. A própria Lusa também deveria ter um provedor, e já o propus à administração, até porque é responsável por 70% do noticiário do
país. Portanto, há aqui várias questões. Além da conjuntura, que não é fácil em termos negociais, acho que houve
uma demissão, se se quiser, da força coletiva que os jornalistas poderiam ter. Acho efetivamente que o jornalista tem
esse dever de defender o interesse público e de transformação social. Costumo dizer nas minhas aulas, assumo-o,
que o jornalismo é das profissões mais conservadoras e até
Que balanço fazes do mandato como presidente do reacionárias. A verdade é que acaba por ser um poder,
mais do que um contrapoder. Por acaso acho que temos de
Sindicato?
Muito duro. É muito duro em termos de condições labo- ser contrapoder. Poder é que não podemos ser! Por isso é
rais. Ao mesmo tempo, é duro perceber que há uma que ficamos com aquela ideia de que estamos sempre mais
grande falta de mobilização dos próprios jornalistas, próximos das elites. A quem é que damos voz? Temos de
muito pouca consciência individual sobre o poder que se começar a pensar nisto, porque foi isto que nos afastou das
pessoas. Depois queixamotem. Sabia isso, mas não estava à espera de
nos de que as pessoas não
uma demissão tão grande. Claro que, depois,
pagam para ter informação?
há coisas que me reconciliaram. Tenho um
Mas se as pessoas acham que
percurso. Já tive vários momentos neste per- "As listas de
curso em que sempre pensei pela própria despedimento tiveram um a informação é parcial ou
que não as envolve, que não
cabeça e acho que é isso que um jornalista impacto muito grande na
lhes diz nada... Ninguém
deve fazer. Custa-me imenso ver que há jor- mobilização dos
lhes perguntou o que afinal
nalistas que não o fazem, e muitos com noção jornalistas, por exemplo,
queriam saber. Acho que
de que o deviam fazer. Ou seja, que estão a para órgãos
ainda vivemos um bocadinser engolidos por um sistema e por essa representativos dos
ho numa torre de marfim.
estrutura. Depois, aquela ideia da profissão- trabalhadores. Não
Agora muito menos, porque
missão. Eu não escolhi uma profissão como querem fazer parte de
as circunstâncias a isso obrioutra qualquer. Recuso-me a vê-la dessa conselhos de redação,
garam. Não acho, de todo,
forma. É uma profissão que tem direitos comissões de
que tenha havido ainda uma
especiais, mas que tem, sobretudo, deveres e trabalhadores ou
reflexão interna, coletiva, de
responsabilidades especiais. Houve a proleta- delegados sindicais,
reconhecer que estamos
rização do jornalista. Muita gente trabalha porque acham que isso é
longe das pessoas.
naquele horário, faz aquilo que lhe mandam, sinónimo de ter
produz como produz, salta de um assunto problemas. E a verdade é
O contexto favorece que se
para outro, não é especialista em nada a não que é"
discuta o jornalismo de forma
ser em banalidades e generalidades… Os
radical? Voltar a questionar
próprios jornalistas alimentam o sistema e a estrutura, e para que serve, qual a sua missão social?
esse sistema e essa estrutura claramente mudaram. Hoje Este tempo tumultuoso e de confusão, entre muitas coisas,
não querem que haja crítica, discussão, reflexão. Eu sou vai acabar por ajudar. Quero ser otimista. Acho que o jorclaramente de uma geração de transição, que começa a nalismo bateu no fundo, mas acho também que há coisas
trabalhar quando o online está a nascer. Lembro-me per- que vão acabar por ajudar a distinguir o trigo do joio. Ou,
feitamente, quando cheguei à primeira redação onde de facto, entramos num esforço coletivo de pôr a sociedaestive, da discussão e do debate que havia. Isto agora é de também a pensar nisso ou, então, se só estivermos nós,
um silêncio ensurdecedor. Todas estas listas de despedi- não vamos a lado nenhum. Não vai ser um processo fácil e
mento tiveram um impacto muito grande na mobilização vai ser demorado. Não soubemos perceber que o nosso
dos jornalistas, por exemplo, para órgãos representativos espaço mediático estava a ser ocupado por outros atores.
dos trabalhadores. As pessoas não querem fazer parte de Afinal, não era controlado por nós na totalidade, e essas
conselhos de redação, comissões de trabalhadores ou pessoas estavam a reivindicar participar. Poderíamos ter
delegados sindicais, porque acham que isso é sinónimo sido muito mais inteligentes em tentar mediar essa particide ter problemas. E a verdade é que é. Também se per- pação e continuar lá. Agora estamos numa situação muito
deu a ligação com o público. Dantes havia respeito pela complicada, porque é quase do zero que temos de explicar
figura do provedor!
porque somos importantes para essa mediação. JJ
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A apresentação do livro “Tudo por uma boa história”, no decurso do
4.º Congresso dos Jornalistas, constituiu um pretexto para Joaquim
Furtado reflectir sobre o exercício da profissão. Um ano volvido, a JJ
publica a intervenção então feita. Um documento que permanece
válido para (nos) pensarmos em conjunto.

“Quero continuar
a confiar
no jornalismo”

A

Joaquim Furtado

Sofia Branco – que me convidou para
esta apresentação – e a Isabel Nery,
escrevem, na Introdução e no Prefácio,
respectivamente, que este livro, sendo
para o público em geral, pretende
constituir-se como um testemunho
para as futuras gerações de jornalistas.
Um testemunho, noto, assinado por várias gerações de
jornalistas, alguns da minha e a maioria das seguintes.
Talvez devido à idade, começo a tropeçar um pouco
nesta questão das gerações...
Quando cheguei à rádio, por onde iniciei a profissão,
era, tal como outros, bastante crítico em relação às gerações anteriores. Uma atitude talvez comum a todas as gerações, incluindo as que se seguiram à minha. E como são
essas, sobretudo, as que estão representadas no livro, já se
pode imaginar como é ingrata a minha tarefa...
Lendo as notas biográficas dos jornalistas que participam
na obra, começo por observar que uma boa parte tem formação académica superior, vários têm experiências em ambientes internacionais, de guerra ou não, metade tem livros
publicados e, last but not least, quase metade são mulheres. Se
juntarmos a Sofia, a Isabel e a Anabela, que organizaram esta
edição, o género fica em maioria o que, de resto, parece consentâneo com a realidade actual das redacções.
Claro que quaisquer estatísticas que se façam a partir
dos 24 jornalistas que escreveram para este livro, o mais
20 |Jan/Mar 2018|JJ

provável é não representarem os contornos da profissão
em Portugal – a qual, aliás, tem vindo a ser retratada através de diversos estudos. No entanto, os números sugerem-me uma nota comparativa com a minha geração
onde, desde logo, eram raríssimas as mulheres nas redacções, raríssimos os repórteres cobrindo acontecimentos
internacionais e, aliás, raríssimos os repórteres...
Praticamente, não havia jornalistas com formação
superior na área, uma vez que os cursos universitários de
comunicação social só chegariam a Portugal com o 25 de
Abril. E também eram em menor número aqueles que, a
par da profissão, escreviam livros a partir dos seus trabalhos jornalísticos. Obras de ficção sim, sempre houve, alimentando a ideia, também sempre desmentida, de que o
jornalista é um escritor frustrado.
Digo isto para assinalar que o panorama do jornalismo
em Portugal é hoje, radicalmente, diferente e que, sendo
muito preocupante em diversos aspectos – o que
Congresso vem demonstrando – é, na sua qualidade,
incomparavelmente, melhor do que aquele que existia
quando, há algumas décadas, cheguei à profissão. Daí a
minha tendência em analisá-lo, tendo presente esse contexto. Comecei por trabalhar na rádio, graças a uma oportunidade surgida através de um conhecimento e quando,
dois anos depois, o programa foi proibido pela censura
governamental, fui procurar trabalho no Diário de Lisboa
(DL), também através de um conhecimento: Mário
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Castrim, jornalista e crítico de televisão que coordenara
um suplemento do jornal – o Juvenil – para onde, em
tempos, eu enviara alguns poemas e que, por essa via,
viria a conhecer pessoalmente. Por seu intermédio, cheguei ao jornalista Nuno Rocha que, por sua vez, me marcou um encontro com o sogro, o senhor Lopes do Souto,
administrador e, ocasionalmente, director do jornal.
E foi assim que, num belo dia de Verão, eu e o Rui Pedro,
também candidato a um lugar no vespertino, comparecemos perante o senhor Lopes do Souto que, estando de
férias, nos recebeu em calções de praia. E nós muito compostos querendo causar boa impressão pelo aspecto, uma
vez que o currículo era escasso, sobretudo no meu caso...
O encontro, que presumíamos breve, foi aprazado para
depois do jantar no hotel onde o senhor Lopes do Souto
estava hospedado. Mal expusemos ao que íamos, o nosso
anfitrião iniciou uma longa explanação sobre o que era
para ele o jornalismo. E para ilustrar os seus conceitos, ia
exibindo exemplares recentes de jornais europeus e americanos que tinha amontoados no chão, a seu lado.
Assinalava as diferenças editoriais, as opções gráficas e
segundo o seu critério, as virtudes e os defeitos de cada
publicação.
Ao fim de umas quatro horas de monólogo, tinha deixado claras as suas ideias. Faltava apenas um último e
definitivo argumento. Pediu então à telefonista que lhe
ligasse à BBC. Era já madrugada e do outro lado atendeu-

o um Joaquim Letria porventura estremunhado a quem
Lopes do Souto, depois de um cumprimento rápido, perguntou que reportagem iria ele enviar para o suplemento
de fim-de-semana que o DL publicava então e em que
Letria colaborava. Satisfeito com a resposta, desligou,
exclamando com um ar triunfante: “aqui está o exemplo
de um jornalista!”. O telefonema ilustrava o que estivera a
exaltar: jornalista é aquele que está sempre disponível
para as exigências da profissão, que não olha a sacrifícios
para servir os seus leitores, que vai onde for necessário e a
qualquer hora, sempre no encalce da notícia. Lá está...
aquele que faz tudo por uma boa história.
Eu costumo contar este episódio explorando o seu lado
um tanto insólito, até cinematográfico, de um senhor em
traje de veraneio exibindo manchetes a dois engravatados
candidatos a jornalistas. E que, para culminar aquilo que
com tanto entusiasmo expusera, convocava o correspondente do seu jornal que trabalhava na BBC de Londres,
instituição em si mesma uma autoridade na matéria.
Hoje, porém, quero sublinhar o outro lado desta história: o senhor Lopes do Souto pode nunca ter escrito um
editorial do DL, como se comentava no meio jornalístico,
mas talvez tenha sido ele o primeiro a dar-me uma lição
formal de jornalismo e que perdura. O jornalismo é um
serviço público, para muitos uma missão, uma profissão
que tem uma ética. Talvez não o tenha dito desta forma
mas, no fundo, foi este o sentido da sua improvisada aula,
de uma “universidade” tão diferente das actuais.
E do episódio colho mais duas notas positivas: a primeira é que hoje ninguém consegue um emprego no jornalismo através de conhecimentos e empenhos sem que o
candidato apresente currículo profissional ou académico
que se veja. E mesmo apresentando...
O jornalismo cresceu com o país, em dimensão, em
qualidade, em recursos tecnológicos que ampliaram os
desafios, em plataformas de expressão, em reflexão filosófica. E tudo isto numa escala global.
A segunda nota é que, apesar de tudo o que enumerei,
os fundamentos do jornalismo, tal como o vejo, permanecem. E como um bom título deve ser capaz de resumir um
conteúdo, eis a frase Tudo por uma boa história. Subentendese fazer tudo por uma boa história, a lembrar o slogan que
é, há muitos anos, um lema da TSF: “Por uma boa história
vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo”.
É isso o que este livro ilustra: jornalistas que foram ao
fim da rua ou ao fim do mundo, sempre com o mesmo,
nobre, objectivo de informar. Sim, por vezes talvez também em busca de glória, o que é justo e humano.
Logo nas primeiras páginas, José Pedro Castanheira
parte no encalce de um português, pioneiro do terrorismo
da Al-Qaeda, e entrevista-o num fim do mundo – um país
que, conforme lhe foi pedido pelo entrevistado, não revela, nem passados os 16 anos que passaram; Catarina
Santos vai à Bósnia e, de certa forma, encontra Portugal.
Não era esse o plano, mas as reportagens têm vida própria
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Nuno Tiago Pinto escreve, precisamente, sobre palpitantes temas que foram chegando ao seu conhecimento e que
ele investigou na esperança de poder transformar em reportagens mas que, em obediência à verdade, nunca chegaram
a ser notícia. José António Cerejo conta-nos que fez tudo o
que estava ao seu alcance para demonstrar uma ilegalidade
fiscal relevantíssima – estamos a falar de um ex-presidente
da República, Cavaco Silva. O jornalista estava seguro dos
factos mas não tinha como prová-los porque, lamentavelmente, fora impedido de consultar documentação que
deveria estar acessível. No texto que elaborou para o livro,
completa de alguma forma a reportagem que o jornal
NEM TUDO POR UMA BOA HISTÓRIA
Neste fazer tudo por uma boa história, o tudo pode ser Público não quis então publicar “em obediência” – acusa
nunca desistir dela, esperar o tempo necessário, um, cinco, Cerejo – “a certos entendimentos da deontologia e da lei”. E
dez anos ou mesmo mais, como esperou Conceição afirma que hoje se teria “batido mais do que então para que
Queiroz, até conseguir reportar uma realidade de que a a reportagem saísse”.
Não é o único caso do livro
comunicação social não falava. E 11 anos foi o
que remete para o debate de
tempo de maturação do sonho de Ana Sofia
questões sobre a deontologia
Fonseca: fazer uma reportagem sobre tráfico
profissional. Num domínio
humano. Não sonhou apenas, preparou-se. "O panorama do
específico do jornalismo, o
Conceição e Sofia não queriam só contar. jornalismo em Portugal é
desporto, Carlos Daniel retoQueriam denunciar que é contar reforçando o hoje, radicalmente,
ma uma polémica que ele
sentido da responsabilidade social do jornalista. diferente e, sendo muito
próprio suscitou quando, por
O mesmo que Mário Cruz conseguiu, foto- preocupante em diversos
ocasião do Campeonato da
grafando crianças acorrentadas e escravizadas aspectos - o que
Europa de Futebol de 2004,
no Senegal, imagens que subiriam depois ao Congresso vem
usou um cachecol da seleccão
topo do World Press Photo e passaram a ser demonstrando - é, na sua
nacional em três programas
usadas na luta pela irradicação daquele flage- qualidade,
de televisão. No livro, reconlo. Mais compensador do que revelar é ajudar incomparavelmente,
hece que “não o deveria ter
a transformar.
melhor do que aquele
feito, para que não pudesse
O tudo pode ser suportar as maiores provaçõ- que existia quando, há
sequer parecer (...) que belises e adversidades. Maiores ainda se o jornalista algumas décadas,
cava a sua exigência de rigor e
for freelancer como Tiago Carrasco, que quis cheguei à profissão"
de espírito crítico”, já que se
cobrir o conflito dos Balcãs; o tudo pode ser sujeireclama de “obsessivo comtar-se a dormir duas semanas num saco-cama,
numa tenda montada no meio da rua, como aconteceu a prometimento com as regras deontológicas”.
Recordo-me de, a propósito, ter criticado o que então
Ana Cristina Pereira, quando decidiu reportar para os seus
leitores as manifestações estudantis em Hong Kong; o tudo chamei de cachecolização do chamado jornalismo desportivo.
pode ser reportar o caos, ou seja, um país em vazio de poder. Uma área que, julgo, justifica uma reflexão profunda, denAinda não há novo governo e já há um ditador em fuga. É tro da própria reflexão que todo o jornalismo exige.
Vitor Serpa considera que não existe jornalismo “despornessa Líbia que Cândida Pinto corre todos os riscos, em 2011.
O tudo pode ser insistir até chegar ao que, à partida, pare- tivo, económico ou político”, mas apenas jornalismo. “Um
cia uma miragem. Por exemplo, conseguir que o pai de um jornalista é sempre jornalista em qualquer momento ou cirfilho do vento soprado na guerra colonial, aceitasse dar cunstância” – acrescenta. É verdade, mas não vejo os jornais
nome próprio ao eufemismo. E fazê-lo viajando para desportivos ocupados a investigar os muitos casos, irregulaAngola a convite de Catarina Gomes, jornalista que, no pri- ridades e corrupções que, com justiça ou não, são apontados
meiro contacto com o ex-combatente, embora desejando ao mundo do futebol. Nem a investigar as permanentes
escrever tudo o que ele lhe disse, achou que devia ouvir acusações de clubes e dirigentes, matéria entretanto usada
apenas. Não escreveu nada porque queria dar-lhe o direito para intermináveis e exaltados debates sobre esses temas
de decidir se, realmente, aceitava que a sua história fosse donde não resulta uma única informação útil.
Por outro lado, dificilmente se pode chamar conferências
publicada.
de imprensa a encontros em que treinadores se sentem à
E isto, afinal, porque, nem tudo por uma boa história.
Em alguns testemunhos, não apenas neste, é como se o vontade para desrespeitar jornalistas que apenas os questiotítulo fosse não uma afirmação, mas uma pergunta: Tudo por nam sobre irrelevâncias que encherão páginas e páginas. Se
conferências de imprensa são, tecnicamente, pseudo-aconuma boa história? isto é: vale tudo, por uma boa história?
por mais que as preparemos. E o fim do mundo pode ser
em muitos sítios pois o jornalista é aquele que teima em
entrar nos lugares donde toda a gente quer sair - como
alguém disse e a Isabel Nery lembra no prefácio; Sofia
Lorena já foi a vários fins do mundo porque, como se
sublinha na sua nota biográfica, “o mundo são as pessoas
que tanto a emocionam”. Pessoas que sofrem, que
morrem, pessoas que são, por vezes, os próprios jornalistas, como testemunhou Pedro Caldeira Rodrigues nas
suas reportagens na Jugoslávia.
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tecimentos, o que chamar a estas (e aos black outs punitivos Sena Santos sentiu a certa altura, diante da tragédia de
Entre-os-Rios, que mais importante era o silêncio. Contra
que os jornalistas acatam com naturalidade)?
Um parêntesis para dizer que não estamos num domínio esse silêncio, esse respeito, foi aqui – não sei se se lembram
exclusivo do desporto. Bárbara Baldaia conta que o ex-pre- – que terá começado a morte, infelizmente, nunca consumasidente da República já aqui referido, então no exercício do da, da pergunta – “o que é que sentiu?” – que jornalistas
seu mandato, depois de ter feito esperar longamente uma fizeram então a pessoas em estado de choque pela perda de
conferência de imprensa marcada, às perguntas disse pouco familiares. Coisas que também matam o jornalismo, em
e aos perguntadores, disse: “senhores jornalistas façam um nome da sua sobrevivência.
Desse universo de tragédias e desastres, pessoais e colecbom ó-ó”.
Carlos Daniel, muito mais do que um competentíssimo tivos, em que tantas vezes o próprio jornalismo se vitima,
comentador de futebol, revela-nos que a “capacidade de fazer fala-nos Cesário Borga ao recordar o atentado de Atocha,
as apreciações que considerava justas e sobretudo as pergun- era então correspondente da RTP em Espanha: dez bomtas necessárias, por incómodas que fossem”, já lhe valeram “a bas, 191 mortos, numa acção logo atribuída à ETA pelo
inimizade de um seleccionador” e já levaram a que “o então governo de Aznar, tese de imediato repetida pelas rádios e
presidente da federação” tivesse ameaçado “abandonar o pro- pela manchete que manchou a reputação do El País. O
grama em directo, com incómodo mal disfarçado” dos seus atentado fora da responsabilidade da Al-Qaeda e só após
manifestações populares exi“superiores hierárquicos, então pouco imunes a
gindo a verdade – as tais pela
pressões externas”.
primeira vez convocadas por
Pergunto-me se não haverá mesmo um jornalismo desportivo. E se, havendo, não deveria "Quero continuar a confiar sms – foi desfeito o equívoco
que, entretanto, valeu a
ser também discutido.
no jornalismo, mesmo
Aznar a derrota nas eleições,
Para aprofundar um caso de suposta evasão sabendo que os
dias depois.
fiscal – exactamente no âmbito de um clube de jornalistas não são
futebol – um jornal generalista, lá está, destacou infalíveis e que erram
Tiago Salazar jovem repórter. E o resultado fez como qualquer ser
VIRADA DO AVESSO
lembrar o ambiente de algumas das tais conferên- humano, condição que,
30 ANOS DEPOIS
cias de imprensa, com o jornalista a ser expulso. aliás, este livro também
Vem a propósito, contar-vos
Uma história que só agora conhecemos e é pena, ilustra. Compete-lhes
uma história que eu podia
pois se tivesse sido publicada na altura, teria sido reconhecer os seus
ter escrito para este livro, se
em si mesma eloquente. E bastava a qualidade da próprios erros mas
tivesse correspondido ao
prosa para compensar o fracasso da reportagem. também identificar os
convite da Sofia Branco. Nos
Diga-se, a propósito, que é geral a elevada factores de descrédito a
primeiros meses de 1984,
qualidade dos textos deste livro. Aliás, alguns que possam ser alheios"
dirigiu-se à redacção do prosão assinados por escritores com obra reconhecigrama “Grande Reportada. Rui Cardoso Martins confessa o seu “arregem”, da RTP, um enviado
pendimento” por um dia ter cedido ao prazer de não cum- do presidente da Costa Rica, então Alberto Monge. Vinha
prir um dever. Ter uma reportagem para escrever e não o convidar um jornalista, e fez o mesmo em outros países
fazer!... – como diria Fernando Pessoa. Ana Margarida europeus, para ir à Costa Rica testemunhar a política de
Carvalho sofre ao reconhecer que ser-se jornalista pode não neutralidade que o país dizia praticar, relativamente ao
servir ao que precisa uma criança que vive de uma lixeira em governo sandinista da Nicarágua.
Moçambique e Ana Sousa Dias, destacada para cobrir um
A Frente Sandinista tinha derrubado a ditadura de
incêndio numa rua de Alcântara, lamenta que a velocidade Somoza, mas o processo de esquerdização do governo
do “dia a dia de um jornal diário” não a tenha deixado acom- provocara dissidências e entre elas a de Edén Pastora, o
panhar o futuro dos pobres desalojados pelo fogo. “Afinal os famoso Comandante Zero que não só abandonou a Frente
repórteres também sentem” – sublinha Vânia Maia, no con- como foi combatê-la para as matas, organizando os
texto de uma reflexão sobre como “são os Outros que através “Contra”. Com o mesmo propósito lutavam, também
dos seus olhos, da sua experiência de vida, do seu conheci- separadamente, os índios Misquitos e os antigos guardas
mento ou das suas opiniões contribuem para que os repórte- de Somoza.
res façam uma interpretação do mundo”. Um lema poderá
Tendo sido eu próprio destacado para a reportagem, o
sempre titular esta ou outras reflexões que façamos sobre o que logo me mobilizou não foi o tema da neutralidade,
jornalismo. É aquele que está inscrito no átrio do The mas a oportunidade de tentar chegar à guerrilha, instalada
Washington Post e que Miguel Carvalho traz para o livro: nas matas da Nicarágua e fazer tudo por uma boa história...
afligir os confortáveis, confortar os aflitos.
Já na Costa Rica, depois de muitas diligências e telefoNo meio de tamanho ruído do mundo e da pressão nemas meio cifrados, cheguei à fala com Orion Pastora,
informativa de manter altos e permanentes os decibéis, primo de Eden, que me marcou um encontro num hotel
JJ|Jan/Mar 2018|23
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TEMA

Um ano depois do 4.º Congresso

O diário costa-riquenho La Nácion noticiou
o atentado contra Edén Pastora

do centro de San Jose, a capital do país. Convencido de
que ia tratar do necessário para visitar uma base dos
“Contra”, apresentei-me num normal traje de passeio.
Acontece que encontrei o átrio do hotel pejado de pessoas
com câmaras e máquinas fotográficas, vestidas e calçadas
como quem vai para um safari ou para uma... reportagem
bem longe de um ambiente urbano. Eram jornalistas.
Quando, minutos depois, Orion Pastora me indicou
que entrasse num jeep, um de uma caravana já formada,
aceitei sem saber o seu destino.
Já no decurso dos primeiros 130 km, até à cidade de
San Carlos, fui então informado, pelos companheiros da
viagem, que o objectivo era um encontro com Eden
Pastora. Almoçámos, comprei roupa adequada à circunstância e a caravana seguiu mais cento e tal quilómetros até
ao rio San Juan na fronteira com a Nicarágua. Era fim de
tarde quando os cerca de 30 jornalistas, eu incluído,
embarcaram em dois botes com motor fora de borda, na
verdade não muito tranquilizadores...
Foi anoitecendo até que se abateu um escuro total por
onde fomos avançando, lentamente. Aos poucos foi-se
aproximando uma luz longínqua que iluminava uma casa
rústica junto à qual desembarcámos, escalando uma
escarpa enlameada.
Edén Pastora recebeu-nos, apresentados pelo primo
que, ao chegar a minha vez, me identificou como “um jornalista português”, ao que o “Comandante Zero” exclamou hospitaleiro: – “Ah! Portugal! Mário Soares!...”
Ainda os jornalistas não tinham tomado os seus lugares para ouvir Pastora, já a explosão de uma bomba matava sete pessoas e feria cerca de duas dezenas: jornalistas
(entre os quais eu), operadores e guerrilheiros.
Logo às primeiras investigações, as suspeitas recaíram
24 |Jan/Mar 2018|JJ

sobre um suposto Peer Anker, suposto dinamarquês,
suposto fotógrafo com escritório, supostamente, em
Paris...
Real, só o facto de este indivíduo ter viajado no “meu”
Land Cruiser, mesmo à minha frente, ambos sentados nos
bancos traseiros, dispostos lateralmente. E de a sua mala
metálica de “fotógrafo” ter ficado, exactamente, a meu
lado. De tal maneira que até me serviu de encosto em
pequenas incursões pelo sono, durante a longa viagem.
Era, afinal, a bagagem que continha a bomba!...
Logo após a explosão, o “fotógrafo” foi um dos primeiros a conseguir lugar num dos mesmos pequenos botes
em que tínhamos viajado e que levaram horas a retirar
mortos e feridos. Recebeu assistência, de que não precisava, no Hospital de San Carlos, viajou de táxi para a capital
e nunca mais foi visto.
As investigações policiais foram concluindo que teria
sido uma acção da CIA. Foi a opinião do próprio Pastora,
declarada à sua chegada à Venezuela, para onde fora retirado com alguns ferimentos. A CIA estaria a pressioná-lo
para que se juntasse aos outros movimentos anti-sandinistas o que ele recusara, facto que caucionava ainda mais
a tese.
A verdade é que investigações jornalísticas, artigos e
livros, cunharam para a História que o atentado contra
Edén Pastora, em La Penca, o lugar onde tudo aconteceu,
fora obra da CIA. E assim ficou para mim e para o mundo
inteiro.
Até que, há uns dois anos, pesquisando na net sobre o
atentado, “reencontrei” o sueco Peter Torbiornsson, que
também seguia no “meu” jeep (tal como o seu assistente,
boliviano e, na cabina, uma jornalista do diário costariquenho El Tico Times). De acordo com as suas revelações,
tinha sido ele quem, a pedido das autoridades sandinistas, introduzira o tal Peer Anker (que afinal era um argentino com outro nome) entre os jornalistas que viajaram ao
encontro do “Comandante Zero”. O sueco conta que desconhecia o plano e o papel do “dinamarquês” e diz que o
julgava de facto fotógrafo e que, nessa convicção, tinha
convivido com ele vários dias antes. Assim, aceitara, naturalmente, o pedido de um ministro dos sandinistas, com
os quais simpatizava, para que introduzisse na caravana o
tal Peer Anker.
Tendo vivido todos estes anos sem conseguir libertar-se
de complexos de culpa que o assaltavam, Torbiornsson
decidira fazer uma reportagem contando o que até então
calara, assim virando do avesso a história. E a História: afinal o atentado teria sido preparado não pela CIA mas pelo
governo sandinista ou com o seu concurso.
Esta revelação deixou-me perplexo – aliás propus à
RTP que o assunto fosse tratado. Como era possível? Por
preconceito, por confiança no que parecia, por preguiça
de pesquisar ou por visão enviesada, os jornalistas eram
responsáveis por uma versão falsa de uma história levada
a milhões de pessoas.
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com paixão e rigor que partilho. É reconfortante, num
tempo de tantas sombras, quando os próprios jornalistas
deixam cair os conselhos de redacção que deviam zelar
pela deontologia; quando os provedores de leitores,
ouvintes e espectadores, independentemente da sua qualidade, parecem ter-se tornado irrelevâncias anacrónicas;
quando entidades como a ERC persistem em consolidar a
sua duvidosa utilidade.
Se tudo isso parece substituído pelas redes sociais onde
se desconfia da verdade dos jornalistas e se questiona a
sua credibilidade, ao mesmo tempo que se propaga a
mentira; se tudo isso parece substituído pelas caixas de
comentários dos jornais para onde uma parte da guerra se
TAREFA DE TODOS OS CIDADÃOS
Nas últimas décadas, supostos jornalistas conseguiram transferiu, aproveitemos o que não é boçalidade nestes
publicar, como se fossem verdadeiras, falsas entrevistas, palcos uma vez que eles estão montados para ficar. E, em
notícias de massacres imaginários (Timisoara), “reporta- si mesmos representam um avanço tecnológico que o jornalismo tem que saber aprogens” que eram meras ficções, situação que,
veitar. Uma batalha em que
entre outras medidas, levou o New York Times
os jornalistas têm que contar
a criar o Public Editor – uma espécie de
com os seus leitores, ouvinProvedor do Leitor. Parecia uma doença debe- "Comecei a ser jornalista
tes e espectadores para deles
lada, mas talvez tenha ressuscitado sob a antes do 25 de Abril e
receberem o poder que
forma da actual “verdade alternativa”.
posso dizer que em
foram perdendo, por vezes
Entre nós, em quem confiámos mais nos ditadura não há
últimos anos da nossa crise que derrubou jornalismo; fiz quase todo justamente, há que reconhecê-lo.
algumas convicções e abalou muitas institui- o meu percurso depois
Isto sou eu a dizer, não
ções que achávamos firmes? É verdade que do 25 de Abril e posso
vem no livro, mas julgo não
houve jornalistas e comentadores que afoga- dizer que sem jornalismo
ser abusiva a leitura de que
ram a sua credibilidade no naufrágio de tantas não há democracia. E
este conjunto de textos é
certezas. Mas não foi o jornalismo, apesar de que, por isso, insisto:
tudo, a mais sólida âncora?
defender o jornalismo não uma demonstração de crença no futuro de um certo jorHoje falamos na pós-verdade (que reduz a pode ser uma tarefa
nalismo, para mim o jornaverdade a pó...) e dividimos o terreno com apenas dos jornalistas
lismo certo.
fantasias que, plantadas nas redes sociais, flo- mas de todos os
Claro, e voltando às estarescem muito para além delas. Mas quem cidadãos. E é com eles
tísticas do início, são apenas
ainda poderá fazer alguma luz nessas nebulo- que o jornalismo tem que
24 jornalistas que, ganhando
sas, quando não trevas, senão os jornalistas?
contar"
melhor ou pior, sendo ou
Se me acham demasiado optimista ou idealista ou... reformado..., deixem-me que volte ao texto de não precários, freelancers, homens ou mulheres, acreditam
Nuno Tiago Pinto, para quem o jornalismo não está em numa profissão em nome da qual se sacrificam, morrendo
ou sendo presos, centenas de profissionais em todo o
crise:
“(...) Façam um exercício. Vão ao Google e escrevam mundo. Sempre na ambição de fazer tudo por uma boa his‘Hillary Clinton illness’. Irão encontrar, pelo menos, deze- tória. Seja ela contada segundo os padrões do novo jornanas de páginas que descrevem como a antiga primeira- lismo, as regras do jornalismo cívico ou de outras tendêndama sofre de ‘demência’, ‘Parkinson’ e terá ‘menos de cias que atravessaram a História. E que, vingando mais ou
um ano de vida’. Dados sem qualquer fundamento e que menos na imprensa chamada de referência, podemos consão partilhados intensamente, em vários tipos de páginas, siderar contributos na mesma direcção, sempre disputancom objectivos políticos como se fossem verdades absolu- do o terreno com os herdeiros da chamada imprensa
tas – e a verdade é que passam a sê-lo para uma boa parte popular vinda do séc. XIX.
Comecei a ser jornalista antes do 25 de Abril e posso
da população. A função do jornalista é exactamente essa:
verificar o que é verdade e o que é mentira. Publicar o que dizer que em ditadura não há jornalismo; fiz quase todo o
pode ser confirmado, guardar para si aquilo que pode ser meu percurso depois do 25 de Abril e posso dizer que sem
apenas um rumor e deitar para o caixote do lixo aquilo jornalismo não há democracia. E que, por isso, insisto:
defender o jornalismo não pode ser uma tarefa apenas
que é, simplesmente, falso”.
Por várias formas directas e indirectas, este livro exalta dos jornalistas mas de todos os cidadãos. E é com eles que
o jornalismo através de jornalistas olhando a profissão o jornalismo tem que contar. JJ
No caso Atocha, a versão inicial foi desmentida em
poucas horas. Neste, só foi contrariada 30 anos depois...
Ao longo de todo este tempo, eu próprio a espalhei
como sendo a mais provável hipótese. Daí que a minha
perplexidade é também embaraço e até vergonha. E isto,
afinal, porque eu quero continuar a confiar no jornalismo,
mesmo sabendo que os jornalistas não são infalíveis e que
erram como qualquer ser humano, condição que, aliás,
este livro também ilustra. Compete-lhes reconhecer os
seus próprios erros mas também identificar os factores de
descrédito a que possam ser alheios.
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Os suportes digitais
não são inimigos
da Imprensa
ANÁLISE

A indústria da Imprensa tem de reformular o seu modelo de negócio
para poder enfrentar os desafios da era digital. Se concentrar esforços
na inovação, em ordem a satisfazer novos hábitos de consumo, e
encarar os suportes online como complementares e não substitutos,
poderá contrariar as narrativas que apresentam o declínio dos jornais
em papel como uma inevitabilidade.
Edgar Pereira *

Já em 2004, The Economist alertava

para a migração de leitores e anunciantes
para as plataformas digitais
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A

24 de agosto de 2004, o The Economist
apresentava um artigo intitulado “Who
killed the newspaper?”, que abordava
a possibilidade do desaparecimento
dos jornais impressos em consequência
das alterações dos padrões de consumo
que derivaram da digitalização dos
meios de comunicação. Um artigo polémico, numa altura
em que, um pouco por todo o mundo, se registava uma
queda da circulação (entenda-se, do consumo) e das receitas publicitárias e em que os leitores e anunciantes pareciam estar a virar-se para as plataformas digitais.
Apesar de os jornais estarem presentes na Internet
desde meados da década de 90 e em plataformas móveis
desde o final da mesma década, esta indústria não foi
capaz de construir um negócio digital forte.
Possivelmente porque os modelos de negócios tradicionais não têm grande aplicabilidade na esfera digital e porque a competitividade é extensa e complexa. Como corolário, tem-se registado o fim de vários títulos.
Esta situação evidenciou a necessidade premente de
modificar o paradigma (Küng et al., 2008), mas contra o que
seria expetável observa-se uma certa resistência à mudança,
que está a colocar em causa a sustentabilidade dos jornais
em papel. Porque, ao invés de aproveitarem as mais-valias e
a complementaridade proporcionadas pelas novas tecnologias, estão, em muitos casos, a encará-las como ameaças.

26_analise_9x_26_analise.qxd 12/03/2018 11:41 Page 27

Os jornais, ao longo de séculos, sofreram o impacto de
inovações que vieram a revelar-se estruturantes (especialmente a rádio e a TV). Essas inovações propagaram-se
muito rapidamente e converteram-se numa fonte de
informação alternativa. Em todo o caso, nunca desafiaram
realmente a economia da indústria de jornais. A mudança
de paradigma está correlacionada com a Internet, que,
possivelmente pela primeira vez, desafiou realmente o
modelo de negócio vigente.
O ecossistema gerado tem contornos intrincados. Por
um lado, devido à intensa concorrência (tanto para os
consumidores como para os anunciantes) e, por outro, às
caraterísticas únicas da Internet. Estas singularidades tiveram implicações nos modelos de negócio tradicionais e
acarretam a novidade de permitir aos consumidores mais
controlo relativamente ao que consomem. O controlo
sobre o que é consumido e quando é consumido migrou
paulatinamente dos editores de jornais para os consumidores e o consumo de informação mudou radicalmente.
Apesar das oportunidades oferecidas pela tecnologia
digital, na primeira década do século XXI, os jornais não
fizeram muitos esforços no sentido de aportar valor adicional aos seus clientes, seja do ponto de vista dos leitores,
seja dos anunciantes. A indústria de jornais estava refém
de um sucesso histórico que a tornava avessa à inovação
(Boczkowski, 2005). Na verdade, poucas medidas de
fundo foram tomadas para expandir verdadeiramente os
mercados. Face ao atual paradigma, para criar valor é
necessário repensar algumas bases do negócio (quem são,
o que são e como servem os leitores e os anunciantes?).
Caso esse esforço não seja realizado, o modelo assente na
impressão, o tradicional, tornar-se-á um obstáculo à
inovação e à própria sustentabilidade.
NOVAS ESTRATÉGIAS DA INDÚSTRIA DE JORNAIS

De acordo com o “Global Media Report 2015” (McKinsey
& Company, 2015), o mercado dos média está a alterar-se
rapidamente, o que confere elevados graus de incerteza e
volatilidade ao setor dos jornais e impede o conveniente
planeamento a médio e longo prazos. Para além das implicações das inovações disruptivas, note-se o papel das
componentes demográficas e sociais. A população dos
países ocidentais está a envelhecer e os jovens tendem a
dar preferência às novas tecnologias. No que diz respeito
à produção de notícias, o consumidor assume agora um
papel ativo e participante, criando e difundindo informações e notícias em tempo real, propagando assim os chamados user-generated content.
Ainda assim, e apesar da imprevisibilidade dos mercados, estão, como não poderia deixar de ser, a emergir
novos modelos de negócio e profundas mudanças na
forma como a informação é produzida, distribuída e consumida. Nesta fase de transição, os jornais em papel continuam a constituir a principal fonte de financiamento,
mas estão em declínio. E os serviços online e móveis, até à

data, embora em crescimento, ainda não conseguem compensar as perdas de receita resultantes da queda dos índices de circulação e de publicidade dos jornais físicos. Há
uma série de razões que, de acordo com vários autores
justificam essa tendência:
l A concorrência das plataformas de agregação de notícias, como o Google News, que fornecem ligações para
manchetes de notícias de outras fontes, que podem ser
classificados e categorizados de acordo com as preferências dos consumidores;
l Os classificados migraram para inúmeros sites de
publicidade especializada;
l A publicidade online é mais barata (os anúncios online têm, regra geral, menos impacto, devido ao público
fragmentado; em alguns casos, o seu alcance é menor; há
escassez de espaço publicitário e, portanto, os preços são
inferiores);
l A disponibilidade para pagar pelas notícias online é
reduzida.
Entretanto, os jornais vêem-se na contingência de
somar os custos associados ao investimento em novos
produtos online aos já existentes ao nível da impressão.
Para inverter esta tendência, os jornais devem, na opinião
de Barthelemy et al. (2011), introduzir mudanças organizacionais, de modo a reduzir custos e encontrar novas
fontes de receita. Para o efeito, aqueles autores prescrevem a aplicação das seguintes estratégias:
l Criação de novas formas de relacionamento com os
leitores;
l Consolidação das relações com anunciantes, fazendo
valer a experiência e o conhecimento do mercado;
l Desenvolvimento de novos produtos e serviços associados à marca;
l Maximização de produtos e serviços recorrendo a
outros ativos ou plataformas para além dos já associados
à marca;
l Implementação de estratégias multiplataforma (TV,
rádio, suportes digitais e online, etc.);
l Monetização de produtos e serviços online através de
subscrições, omissões, publicidade e restrição do acesso a
conteúdos por via de paywalls (integralmente, somente em
conteúdos premium, ou hibridamente, nos casos em que
não há conteúdos premium, mas alguns deles são pagos);
l Aposta inequívoca em redes sociais e suportes e aplicações móveis (smartphones, iPad, tablets, etc.).
Para além destas medidas, alguns jornais estão a recorrer ao licenciamento de conteúdos para outros fornecedores, à venda de serviços personalizados de agregação
de notícias, que combinam notícias de diferentes fontes,
redes sociais e ferramentas web 2.0, bem como à comercialização de dados de clientes. Sublinhe-se que com a estratégia multiplataforma os jornais estão a converter-se também em suportes disponíveis 24 horas por dia e a distribuir conteúdos em diferentes plataformas: em formato
físico e digital (online e móvel).
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Vantagens e desvantagens dos jornais por formato
Formato
Papel

Vantagens

Não consome energia
Partilhável

Desvantagens

Conteúdos desatualizados rapidamente
Desperdício de papel

Durável

Sem interatividade

Dispensável

Produção e distribuição dispendiosa

Portátil

Permite digitalização

Limitado geograficamente

Boa visão geral

Online

Fidelização

Atualizado

Sempre disponível

Interativo

Não é móvel

Arquivável

Difícil identificação do leitor

Pesquisável
Sem limitações de espaço

Móvel

Modelo de negócio incerto

Conteúdo digital associado à gratuitidade

Distribuição sem fronteiras geográficas

Visão geral deficiente

Distribuição não é controlada

Disponível a qualquer hora e local

Dispendioso

Imediatismo

Visão geral muito deficiente

User-friendly

Personalização

Grande penetração

Monitor reduzido

Lento (conexão online)

Dispersão de equipamentos
Falta de padrões

Dificuldades em termos de receitas
Modelo de negócio insatisfatório

Fonte: Åkesson & Ihlstrom (2008)

Distribuição não é controlada

Apercebendo-se das potencialidades do canal móvel,
em 2015 já se verificou, em termos mundiais, um esforço
deliberado dos média tradicionais no sentido de aumentarem audiências por via das plataformas móveis. De acordo com o “Global Digital Future in Focus” (ComScore,
2016), o consumo de conteúdos digitais é dominado pelas
aplicações móveis, especialmente smartphones. Por sua
vez, o relatório “State of the news media 2016”, do Pew
Research Center, indica que, em 2015, nos maiores jornais
online norte-americanos, havia mais tráfego móvel do que
oriundo de computadores. Entre 2010 e 2013, o uso mundial de smartphones aumentou 78% e é responsável por
92% do crescimento das plataformas digitais. No mesmo
período, o consumo por intermédio do computador cresceu apenas 1%. Estima-se que mais de 50% do tráfego dos
principais meios de comunicação provém dos smartphones.
A pesquisa de um modelo de negócio ideal está longe
de concluída, se é que é possível delineá-lo. A fim de maximizarem a capacidade de gerar valor, os jornais devem
seguir uma estratégia de foco total no cliente. Os jovens
preferem aceder a notícias imaterialmente e em aparelhos
móveis. Pelo contrário, os mais velhos ainda dão primazia
à componente sensorial do papel e à qualidade dos conteúdos. Portanto, de modo a satisfazer ambos, os jornais
precisam de operar offline e online. Esta tendência é o
28 |Jan/Mar 2018|JJ

resultado do aumento da concorrência, que migrou o
poder (do ponto de vista da sustentabilidade do modelo)
para a esfera das audiências. O que está em causa é adequar a oferta.
POLÍTICAS PÚBLICAS E REGULAMENTAÇÃO

Os jornais, à semelhança dos restantes média, não são
apenas bens económicos. Também têm um valor cultural,
desempenhando, além da componente informativa, um
papel fundamental na garantia do pluralismo. Esta é uma
das razões que faz com que em alguns países os respetivos
Estados operacionalizem mecanismos de apoio aos jornais
ou à inovação na edição de jornais.
Apesar da indústria se autorregulamentar no que concerne à adaptação ao novo ambiente digital, o mercado dos
jornais é afetado pela regulamentação em matéria de concorrência, direitos de autor e publicidade. Para além das
diretivas europeias, existe a legislação de cada país. Alguns
países impõem limites às quotas de mercado e à concentração, devido às preocupações com o pluralismo dos meios
de comunicação. Outros, como a França e a Suécia, subsidiam diretamente os jornais ou, como a Holanda, fornecem
subsídios para a inovação na imprensa.
Noutro plano, surgiram novas preocupações, como a
necessidade de garantir o pluralismo, manter a cobertura
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noticiosa em todo o território e a produção de notícias em assim, neste período economicamente tenso e instável, a
algumas categorias menos mediáticas e vendáveis, bem sua circulação aumentou 35%, tal pendor é realmente
como a qualidade dos próprios conteúdos. Essas preocupa- digno de nota. E esse destaque ainda é maior se observarções foram traduzidas em apoio governamental sob as mais mos que, entre 2011 e 2015, o número de jornais gratuitos
reduziu em 50%, mas a sua circulação aumendiferentes formas, entre os
tou três pontos percentuais. Esta propensão
quais se contam os subsídios a
reforça a ideia de que os consumidores valoria projetos de inovação e à forzam conteúdos gratuitos, precisamente uma
mação (Leurdijk, 2012). Face ao atual paradigma,
das grandes vantagens competitivas de granOutra área que afeta a posi- para criar valor é
de parte das plataformas de distribuição de
ção económica dos editores necessário repensar
conteúdos informativos digitais.
de jornais, tem que ver com algumas bases do
No caso dos jornais não-diários, a evolução
os direitos de autor, designa- negócio (quem são, o
do número de títulos após a crise financeira do
damente o diferendo entre que são e como servem
subprime ainda é mais acentuada. Em 2010,
editores de jornais e agrega- os leitores e os
existiam 37 títulos, mas volvidos somente
dores de notícias. Sublinhem- anunciantes?). Caso esse
cinco anos, restavam 13. E, ao nível da circulase ainda as restrições, conso- esforço não seja
ção, a tendência é semelhante, com os jornais
ante os países, à publicidade realizado, o modelo
não-diários a registarem, entre 2011 e 2015,
de certos produtos, o que assente na impressão, o
uma queda de 54%, ao passo que os diários
constitui um constrangimen- tradicional, tornar-se-á
to à captação de receitas.
um obstáculo à inovação observaram uma diminuição de 14,5%. Para
que não restem dúvidas sobre a maior vulneOs mercados de jornais e à própria
rabilidade dos jornais não-diários, em termos
diários nas economias oci- sustentabilidade
de receitas provenientes das vendas de jornais
dentais, mas também em
Portugal, estão a sofrer os efeitos de um fenómeno que impressos, no mesmo intervalo os jornais não-diários
Barthelemy et al. (2011) denominaram de “dupla crise”. pagos viram os seus resultados baixar mais de 80%, ao
Por um lado, os índices de circulação dos jornais diários passo que, nos diários, esse indicador decresceu aproxiimpressos e as respetivas receitas publicitárias estão a cair; madamente 35%.
Face à confluência temporal da crise do subprime e da
por outro, assiste-se a uma clara dificuldade em monetizar
os conteúdos online das edições online. O crescimento da consolidação da era digital, não é possível, através dos
publicidade nas edições digitais ainda não é suficiente indicadores estudados, aportar a qualquer um dos dois
para compensar as perdas registadas nas edições em fenómenos maior ou menor responsabilidade nas mudanpapel. Se excetuarmos o continente asiático, a circulação ças verificadas na esfera do consumo. Todavia, há um
de jornais tem vindo a diminuir de forma lenta, mas cons- resultado que não oferece contestação. Se a circulação em
papel está a reduzir e a digital a aumentar, é legítimo contante, o que é motivo de apreensão.
A evolução do mercado português, no caso da circula- cluir que o comportamento das audiências está a mudar,
ção e das receitas publicitárias, está, de acordo com a seja por causa dos constrangimentos impostos pela crise
nossa investigação, alinhada com a das suas congéneres financeira, pela preferência por outros conteúdos, gratuiocidentais. A grande novidade tem a ver com o desem- tos ou não, ou pura e simplesmente pelos efeitos da crespenho dos títulos gratuitos. Se tivermos em linha de con- cente concorrência, associada à propagação de múltiplas
sideração que, entre 2014 e 2015, o número de títulos diá- plataformas digitais. Certo, é que, face à evolução destes
rios gratuitos passou de três para dois e que, mesmo indicadores, é importante compreender os usos e gratifiJJ|Jan/Mar 2018|29
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cações das audiências e dos anunciantes, por forma a que 7,1 milhões de pessoas e o número de assinantes de banda
a indústria de jornais possa adequar a sua oferta às reais larga aos 3,1 milhões (World Association of Newspapers,
necessidades e expetativas de ambos e dessa forma acau- 2016). Muitos jornais diários online já têm mais consultas
do que as suas próprias edições em papel, mas em termos
telar a sua própria viabilidade e sustentabilidade.
Em termos mundiais, as receitas provenientes da circu- de cobertura máxima, exclusiva ou não, o resultado obtido
lação paga, ou seja, das vendas, entre 2011 e 2015 têm, pelos jornais impressos bate sem contestação os resultasegundo a “World press trends 2016” (World Association dos alcançados pelas edições online.
Outro aspeto que motiva esta aposta no setor digital por
of Newspapers, 2016), aumentado residualmente. Quer
isto dizer que a queda das receitas dos jornais em papel parte dos jornais diários prende-se com a verificação de que
o consumo de notícias nos smartphones e nas
justifica-se não pela redução da
redes sociais, frequentemente em simultâcirculação, que é uma realidaneo com outras plataformas (consumo mulde, mas sim pela redução do
investimento
publicitário. As narrativas em torno do tiplataforma), está a ganhar uma relevância
apreciável. Segundo a ERC (2016), mais de
Tendo em conta que, se exce- declínio irreversível do
50% dos utilizadores de redes sociais partiltuarmos a televisão, o investi- setor dos jornais,
ham, em Portugal, conteúdos noticiosos e,
mento publicitário mundial em sobretudo dos diários,
em muitos casos, várias vezes por semana, o
suportes de média convencio- centram-se no Ocidente e
que lhes confere uma importância enquanto
nais tem assistido a uma redu- não tomam em
distribuidores de conteúdos informativos
ção pronunciada e que o consideração as
nada despicienda.
momento dessa inversão coin- variações regionais ou
Nos países ocidentais, de acordo com
cide precisamente com a ascen- quanto ao tipo de
“World Press Trends 2016”, embora tenham
são meteórica do investimento distribuição
apostado nas plataformas digitais com o
nas plataformas digitais, é legíobjetivo de alargar as suas audiências, os
timo acreditar que os anunciantes estão não só a controlar os seus custos, mas a migrar o jornais têm perdido muitas receitas publicitárias por via
seu investimento para suportes digitais, o que materializa dos cortes efetuados pelos anunciantes ou da migração
para outras plataformas online. Nesses mercados, verifiuma aposta multicanal.
A indústria convencional dos média, seja à escala cou-se de igual modo que com a retração económica muinacional ou internacional, está a tentar adaptar-se aos tos leitores foram forçados a cancelar assinaturas de jorefeitos de uma “tempestade perfeita” (Steemers et al., nais e os anunciantes a cortar orçamentos publicitários.
Contrariamente à tendência mundial, concluímos que
2015). Dessa adaptação dependerá a sua própria sustentabilidade. Nesse sentido, uma indústria que tinha por base no caso das subscrições de jornais, em Portugal, assistiu-se
uma matriz de modelo de negócio secular vê-se obrigada a um acréscimo elevado, passando, segundo a World
a redefinir e implementar novas estratégias, para conse- Association of Newspapers (2016), de meros 8% em 2011,
para 33,7% do total da distribuição de jornais no espaço
guir gerar vantagens competitivas e valor adicionais.
Um desses empreendimentos passa pela própria apos- de apenas quatro anos. Já no âmbito das receitas publicita no segmento digital. Em Portugal, a esmagadora maio- tárias a queda foi dramática. Entre 2006 e 2015, o investiria dos jornais diários possui edição digital. Apesar de não mento publicitário em jornais caiu, de acordo com a
existirem dados sobre as receitas geradas por este suporte ZenithOptimedia (2016), praticamente 50%. E se num
de forma isolada, em termos de cobertura (máxima e plano internacional esse desenlace originou o encerramédia) de audiências é observável um crescimento. Por mento de jornais, falências, cortes de empregos e cortes
falta desses elementos, não nos é possível verificar essa salariais generalizados, em Portugal, especialmente no
evolução em território nacional, nem estabelecer um para- período em que esteve sob assistência financeira internalelismo com a realidade de outros países, onde efetiva- cional, sucedeu o mesmo.
mente se tem verificado uma incapacidade generalizada
de os jornais monetizarem seus esforços online. Seja pela COMPLEMENTARIDADE DOS SUPORTES DIGITAIS
indisponibilidade das audiências para pagarem por notí- No momento da definição dos modelos de negócio, é
cias online, que no caso português representa 99% das importante compreender que todos os suportes de comupessoas inquiridas pela ERC (2016), pela existência de ad nicação apresentam pontos fortes e pontos fracos.
blocks ou pela enorme concorrência de outras plataformas Primeiro, impõe-se uma questão de ordem qualitativa. As
online e inerente reduzido custo do espaço publicitário.
pessoas ainda conferem maior grau de qualidade aos conEsse investimento no sector digital é compreensível teúdos dos legacy news media – suportes de comunicação
tendo em conta que, atualmente, em Portugal, a internet é não digitais em que o recetor não interage nem contribui
o suporte em que os portugueses passam mais tempo e com conteúdos, permanecendo totalmente passivo – e em
que o número de utilizadores de internet ascende já aos particular aos veiculados pelos jornais impressos.
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Segundo, muitos dos utilizadores online utilizam blo- do setor dos jornais, sobretudo dos diários, centram-se no
queios de anúncios, o que, de alguma forma, impede a Ocidente e não tomam em consideração as variações
regionais ou quanto ao tipo de distribuição ou, ainda, o
maximização da eficiência e eficácia da publicidade.
Por último, mas não menos importante, a aposta na facto de em muitos países emergentes as vendas de jordigitalização implica, justamente, a necessidade de encon- nais serem robustas e crescentes.
Em ambientes de concorrência e de convergência tectrar novas ferramentas analíticas e métricas para mensurar
o consumo dos conteúdos informativos em todas as plata- nológica, todos os media são potencialmente substitutos
funcionais uns dos outros,
formas (Picard, 2002). Só dessa forma os editodesde que preencham necesres poderão otimizar o planeamento, perceber
sidades e expetativas indivio comportamento das audiências, redefinir
duais semelhantes. Mas,
modelos de negócio, cobrar pelos conteúdos e Parece-nos que estão
tendo em conta todas estas
vender espaço publicitário com critério.
reunidas as condições
especificidades e as diferenA solução para este problema poderá pas- para que os suportes
ças ao nível das gratificações,
sar pela publicidade programática, que englo- digitais se constituam
parece-nos que estão reuniba a compra e venda de espaço publicitário em mais enquanto meios
das as condições para que os
tempo real, de forma automática e algorítmica. complementares dos
suportes digitais se constiDurante o processo, é utilizado um software tradicionais e não tanto
tuam mais enquanto meios
para automatizar a compra, o posicionamento como meios de
complementares dos tradie a otimização dos conteúdos do anunciante. substituição efetiva
cionais e não tanto como
Este modelo permite que o anunciante persomeios de substituição efetiva.
nalize uma mensagem específica para a pessoa certa, no momento certo e no contexto certo. Trata-se Barthelemy et al. (2010) perspetivam que os jornais impresde uma publicidade muito eficaz porque, ao invés de sos continuarão a coexistir com as novas plataformas digiinvestir no volume, é dirigida a uma audiência segmenta- tais e a utilizá-las em seu favor para reforçar a sua posição.
Em Portugal, o contexto de atuação dos jornais diários,
da e específica.
Como Barthelemy et al. (2011) indicam, embora a pro- à semelhança dos demais países ocidentais, é complexo e
cura de fontes de receita alternativas para compensar a a sua evolução é de difícil previsão. No entanto, se excequeda das receitas publicitárias seja um grande desafio, tuarmos o investimento publicitário, cujo declínio é transnão existem dados que permitam prever o fim da versal a todos os suportes convencionais, os demais indiImprensa. As narrativas em torno do declínio irreversível cadores mantêm-se relativamente estáveis. Enquanto os
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Empresas como o Facebook, a Google e a Apple desenvolveram plataformas que estão a redefinir o consumo de conteúdos

consumidores se demonstrarem inflexíveis para pagar por parece sugerir que os jornais online, pelo menos em terriconteúdos noticiosos online, independentemente da pla- tório luso, terão uma função mais complementar do que
de substituição dos jornais
taforma em questão (ERC, 2016), parece-nos
em papel.
que o futuro das edições em papel estará asseOs consumidores de hoje
gurado.
já não têm uma atitude passiContudo, tal não significa que a indústria de Será que a necessidade
va. Graças às inovações disjornais diários possa descurar a necessidade de de aumentar o consumo
ruptivas, como os smartphoagregar valor acrescentado aos seus serviços e de dos seus serviços e
nes, para além da capacidade
ir ao encontro das reais necessidades e expetati- produtos justifica a perda
de consumir têm também a
vas dos seus leitores. Afinal, no meio de muitas do controlo dos
capacidade de, segundo as
incógnitas, há uma premissa fundamental: em conteúdos pela
gratificações desejadas ou as
situações de competitividade e de recursos escas- Imprensa? Será que a
necessidades sentidas, prosos, as audiências têm mais poder do que os pres- relevância e as maisduzir conteúdos em qualtadores de serviços (Picard, 2002).
valias associadas às
quer lugar, a qualquer hora,
novas plataformas de
FERRAMENTAS DE CONTEÚDO DIGITAL
distribuição de conteúdos em qualquer dispositivo e
em qualquer formato. Na
Segundo o relatório “Global Digital Future in são demasiado grandes
perspetiva de Albarran
Focus” (2016), as plataformas online, especial- para serem ignoradas?
(2013), as audiências pretenmente as móveis, com os smartphones na diandem experiências e serviços
teira, estão a atrair cada vez mais audiências
para os conteúdos dos jornais, contribuindo para que o personalizados; integrar redes sociais; experienciar ativanúmero de leitores de jornais digitais supere o das edições mente os rich content (conteúdos que combinam textos,
impressas. Mas essa propensão não tem colocado em imagens, áudio, vídeo e animação); fontes credíveis; contequestão o papel primordial das edições impressas, tanto údos úteis e soluções. Neste sentido, o próprio jornalismo,
em termos de receitas como de consumo. Isso é perfeita- em virtude das mudanças ao nível do consumo, está a evomente visível no caso português onde, tendo por base os luir de uma fase em que se limitava a relatar notícias para
dados da Marktest, podemos observar que a taxa de outra em que procura fornecer soluções para os problemas
cobertura máxima dos jornais diários em papel superou, narrados (Wenzel et al., 2016), visando estabelecer uma
em 2015, os 6,1 milhões de pessoas, contra 3,7 milhões da relação social, baseada na qualidade dos conteúdos e na
cobertura máxima dos diários digitais. Esta tendência confiança das fontes noticiosas, com uma audiência ativa.
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Uma outra novidade introduzida pelas inovações disruptivas tem a ver com a revolução verificada em termos
de distribuição de conteúdos. Empresas como o Facebook,
a Google e a Apple desenvolveram plataformas que estão
a redefinir o consumo de conteúdos (Matsa, 2016). Para
além de publicar em suporte de papel, nos seus próprios
sites online e em aplicações informativas, os jornais, na
tentativa de alargarem audiências, são cada vez mais instados a publicar diretamente nessas plataformas, cujo
controlo está fora de sua alçada.
Esta particularidade implica, segundo a WAN-IFRA
Distributed Content Report 2016 (World Association of
Newspapers, 2016), uma posição face a um dilema, que
dependendo da decisão, poderá comprometer as bases do
modelo de negócio tradicional: será que a necessidade de
aumentar o consumo dos seus serviços e produtos justifica a perda do controlo dos conteúdos? Será que a relevância e as mais-valias associadas às novas plataformas de
distribuição de conteúdos são demasiado grandes para
serem ignoradas?
A recolha contínua de informação afeta aos comportamentos dos seus utilizadores é uma das vantagens das
plataformas digitais online. Essas bases de dados poderão
fornecer elementos cruciais aos jornais para melhorarem a
relação com os consumidores e exponenciarem a criação
de experiências diferenciadas e personalizadas para leitores e anunciantes. Quer isto dizer que, tal como Zerdick et
al. (2005) preconizam, a dimensão analítica é preponderante. Através da análise e interpretação dos dados disponibilizados pelas plataformas digitais, a indústria de jornais poderá otimizar estratégias, adequar a cadeia de
valor e modelo de negócio e, mais importante, otimizar
produtos e serviços de acordo com os desejos e necessidades das audiências.
Porém, só recentemente a indústria de jornais se consciencializou de que as ferramentas de medição de audiência que tem estado a utilizar não permitem medir e avaliar
convenientemente o desempenho do conteúdo digital.
Isto porque as métricas eram, na realidade, uma réplica
das utilizadas há décadas nos suportes convencionais (Le
Floch et al., 2005). No caso concreto dos jornais online, para
efeitos do cálculo do preço, além do número de páginas
visitadas, das visualizações ou do número de visitantes
únicos, importa, a título de exemplo, contabilizar o tempo
despendido com os conteúdos. Os cliques ou consultas de
páginas, per si, têm uma relevância residual. O essencial é
perceber as gratificações que as audiências desejam aquando do consumo e implementar estratégias que fomentem e
consolidem o relacionamento entre os jornais e os leitores,
e consequentemente, a fidelização (Ruggiero, 2000). JJ
* Extratos da dissertação de mestrado em Comunicação Social
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2005. Demolição do bairro
das Marianas

13 anos, 13 fotos

Enric Vives-Rubio, repórter-fotográfico catalão, mudou-se para
Portugal em 2004. Depois de passar pel'O Independente e pelo Correio
da Manhã, entrou para o Público em 2005, onde permaneceu até 2017.
Aqui nos mostra uma fotografia por ano da sua etapa do Público, que
fechou com chave de ouro, vencendo o Prémio Gazeta de Fotografia.
34 |Jan/Mar 2018|JJ

JANELAS PARA O MUNDO
2006. José Saramago

no lançamento de novo livro
2007. Dalai Lama em encontro

inter-religioso na Mesquita de Lisboa
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JANELAS PARA O MUNDO

2008. José Sócrates em

jantar com deputados do PS
2009. Isaltino Morais no dia
da leitura da sentença

2010. Inundações
na Madeira

2011. Cavaco Silva na noite

da vitória nas Presidenciais
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JANELAS PARA O MUNDO
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2012. Manifestação
de 15 de setembro
contra a troika

2013. José Sócrates

entrevistado pela RTP

2014. Paula Teixeira da
Cruz, então ministra da

Justiça, na posse de
magistrados do MP

2015. Cidade Velha, em

Cabo Verde
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JANELAS PARA O MUNDO

2016. Incêndio de mais de 400 viaturas no Festival Andanças, a foto vencedora do Prémio Gazeta
2017. Salvador Sobral regressa a Lisboa, depois de ganhar o festival da Eurovisão
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O melhor dos
portugueses
é a sua luz.
Porque a Galp acredita na luz dos
portugueses e em tudo o que ela promete,
oferecemos 1 mês de eletricidade a
todas as famílias que dão à luz
no dia 1 de cada mês.
Saiba mais sobre a eletricidade preferida
dos portugueses em casa.galp.pt
#aluzdosportugueses

Campanha válida em Portugal Continental
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O prisioneiro
94250 de Dachau
era um jornalista
português

H

Como o anarquista Agostinho das Neves desafiou o
destino em prisões de quatro países, terminando os seus
dias como correspondente do Jornal de Notícias em Paris.
Gonçalo Pereira Rosa

á duas maneiras de narrar as vicissitudes da vida de um homem.
Uma, burocrática e impessoal,
acompanha o rasto documental
que qualquer ser humano deixa no
seu encalço desde o momento em
que vem ao mundo até ao instante
em que exala a última respiração – certidões, boletins,
documentos de identificação ou registos criminais contam
a história fria e crua, mas inquestionavelmente objectiva.
Recorrendo a este método, e seguindo exclusivamente
um dos muitos documentos compilado pela PIDE/DGS
sobre ele, podemos olhar cinicamente para a vida de José
Agostinho das Neves.
Nasceu em Lisboa em 25 de Maio de 1905 num bairro
popular, três anos antes do regicídio e cinco antes da
Implantação da República, refere o documento. Foi jornalista e tipógrafo e deu também pelo nome de José das Neves.
“Referenciado desde 1921 pelas suas actividades anarquistas, tendo até sido o editor de um panfleto anarquista denominado A Batalha, actividades subversivas que lhe valeram
duas prisões e uma deportação. No mês de Junho de 1951,
declarou que se encontrava afastado de todas as actividades
políticas, mas o que é certo é que, em Junho de 1952, intitulando-se representante da imprensa portuguesa, tomou
parte nas Jornadas Internacionais da Paz, de inspiração
soviética. [Está agora] Radicado em Paris, no número 8 da
Rue des Martyrs”, conclui o documento.
Chegarão estas pontas soltas para definir uma das histórias de vida mais incríveis do século XX português?
A segunda maneira de conhecer a vida de um homem é
42 |Jan/Mar 2018|JJ

deixá-lo falar. Livremente. Orientando vagamente a conversa, mas deixando-o contar a sua aventura. Foi o que fez
Fernando Teixeira, chefe da redacção do então jovem Diário
Popular, em Novembro de 1945. Experimentemos essa fórmula e desviemos o olhar para uma mesa de café em Paris,
onde dois homens se juntam à frente de “uma cerveja pálida, sem espuma e sem pretensões”, dividindo um maço de
cigarros portugueses. A acreditar na narrativa de Teixeira, só
agora se conheceram, mas tratam-se como velhos companheiros.
Aliás, Agostinho das Neves começa por saciar a sua
curiosidade. “Como está Lisboa?”, “Ainda há esplanadas na
avenida?”, “Quem trabalha no Nacional?”, “Que livros
publicou o Ferreira de Castro?”. São perguntas atabalhoadas, desconexas mesmo, de um homem que procura recompor os fragmentos da sua tragédia pessoal.
A guerra acabou há pouco e a capital francesa vive ainda
entre os escombros das vidas destruídas e da tragédia dos
seis anos anteriores. Há senhas de racionamento para os
bens essenciais. Milhões de famílias fazem o luto pelos mortos do conflito. Procuram-se amigos, pais, irmãos ou filhos
dos quais não se tem notícia há largos meses. Criminosos
nazis fogem, ou tentam fugir, entre as malhas de uma rede
demasiado larga para os conter. Enforcam-se colaboracionistas com julgamentos sumários. Um exército de antigos detidos em campos de concentração, libertado in extremis pelas
forças aliadas, vagueia ao acaso, demasiado traumatizado
para entender o horror presenciado.
Os jornais portugueses enviam repórteres para os palcos
de guerra em busca de sentido para aquilo que aconteceu.
José Augusto dará conta, no Diário Popular, da Alemanha em
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À esquerda: Uma das

últimas fotos conheci-

das de José Agostinho
das Neves, captada

na redacção do Diário

Popular, durante uma
visita de cortesia em
1970

À direita: Grupo de

militantes anarquistas
que participaram na
Conferência

Anarquista de Lisboa
de 1925. O jovem

José Agostinho está
assinalado com o
número 20
[Arquivo

Histórico-Social]

ruínas, que procura o perdão do mundo pelos crimes de
guerra. José de Freitas, no mesmo jornal, procurará as raízes
do fascismo italiano. Norberto Lopes, pelo Diário de Lisboa,
será dos primeiros a entrar nos infames campos de concentração, publicando os relatos mais sombrios da sua carreira,
logo ele o eterno optimista, momentaneamente desencantado com a propensão humana para a barbárie. Um pouco
mais tarde, Jaime Brasil acompanhará, por O Primeiro de
Janeiro, os primeiros passos da nação israelita no Médio
Oriente. E Fernando Teixeira, um dos jornalistas do grupo
que abandonou o Diário de Notícias em 1942 para abraçar o
sonho do Diário Popular (DP), parte agora para França em
Outubro, desejoso de compreender como se reerguerá o
país das Luzes, da boémia e da joie de vivre.
É ali que encontra José Agostinho das Neves. Teixeira
dirá que se encontraram por acidente, sem se conhecerem,
escassos dois dias depois de o jornalista do DP chegar a
Paris. É possível que algum jornalista ou escritor português
bem ciente da sua identidade, como Jaime Brasil, Pinto
Quartim ou Ferreira de Castro, tivesse sugerido a sua história. Pouco importa agora. Nesta tarde de Novembro,
Fernando Teixeira terá acesso ao “homem que veio do outro
lado do mundo”, como ele o designa nas reportagens de 22
e 23 de Novembro de 1945.
UMA VIDA INTERROMPIDA

“Estava diante de mim, confuso, tímido, alegre, os olhos
pequenos a bailar atrás dos óculos. Parecia uma criança perturbada com a presença de um adulto. E, afinal, é bastante
mais velho do que eu”, relata Fernando Teixeira. “A voz
tinha inflexões tristes. (…) Os seus modos, os seus gestos, as

suas palavras não podiam esconder aquilo que o dinheiro às
vezes em vão pretende arranjar: a educação e a cultura”.
A narrativa começa em 1940. Agostinho das Neves não
revela o seu passado conturbado em Portugal ou, se o revela, Fernando Teixeira não o inclui no relato. O passado anarquista e as bombas artesanais como a que fez explodir perto
da sede da Confederação Geral do Trabalho, na Calçada do
Combro, em 29 de Dezembro de 1921 não integram esta história. É possível que seja esse o motivo para este relato perturbador não ter sido agregado aos processos que
Agostinho das Neves já tem na PIDE – poucos associaram a
história do prisioneiro de Dachau ao anarquista detido pela
primeira vez aos 16 anos, em 1921, ferido pelos estilhaços de
uma bomba que lhe rebentou nos braços e lhe estragou uma
vista (segundo documentação posterior da PIDE, um olho
de vidro passará a ser a sua marca distintiva). Esteve detido
entre Março de 1922 e Dezembro de 1924.
Preso pela segunda vez em 1928 por distribuir propaganda ilegal, foi deportado para a Guiné em Maio de 1929, de
onde fugiu três meses depois para o Senegal. Era uma das
primeiras vítimas de deportação do regime saído do golpe
militar de 1926. Viveu nos anos seguintes entre Espanha e
França. A PIDE acusa-o de colaborar como editor clandestino de A Batalha, mas não existem dados concretos que
suportem a alegação. Em 1935, por admissão do próprio
numa carta enviada aos camaradas em Lisboa (e guardada
no Arquivo Pessoal de Alberto Pedroso), sabe-se que foi
expulso de Espanha em Dezembro do ano anterior e colocado, sob algemas, na fronteira francesa de Port-Bou. Teve
sorte: quando a polícia de Madrid informou a sua congénere portuguesa da detenção, a PIDE já não foi a tempo de
JJ|Jan/Mar 2018|43
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A primeira detenção
pela polícia política
pelo crime de dis-

tribuição de propaganda proibida. José

Agostinho das Neves
é, então, apenas um
rapaz

[Arquivo Nacional da
Torre do Tombo]

solicitar a sua libertação “em dia e hora a combinar junto da
fronteira portuguesa” para a consequente detenção em
território português.
Em carta tardia para o velho anarquista Alexandre Vieira,
datada de 10 de Fevereiro de 1968, Agostinho das Neves
recorda os seus primeiros tempos na capital francesa cerca
de quatro décadas antes, onde o apoio financeiro enviado
por Vieira lhe fora de grande utilidade no início da emigração forçada. “Sempre à memória me vêm os belos tempos
das esperanças e… das ilusões em que ali [no Hotel Voltaire,
em Paris] se celebrou uma reunião com a ‘fina-flor’ do que a
emigração política portuguesa tinha então: Afonso Costa,
António Sérgio, Jacinto Simões, António de Carvalho, Filipe
Mendes e outros (…)”.
A reconstituição do seu percurso nos primeiros anos em
França é, porém, fragmentada. Sabe-se que estabelece ligações com os anarquistas exilados em França, sobretudo com
José Marques da Costa, mas demora a legalizar a sua situação no país e chega a receber ordens de expulsão.
Permanece ilegalmente no país, antes de partir para
Antuérpia, regressando clandestinamente a Paris em 1935 e
obtendo, por fim, a autorização de permanência em 1936.
A investigação da historiadora Cristina Clímaco sobre a
emigração política em Paris desvendou mais algumas pontas soltas da sua biografia. Em Maio de 1937, sabe-se que
Agostinho das Neves está em França, como editor do boletim Novos Horizontes, e ali deverá ter permanecido, colaborando, sob pseudónimo, com os jornais portugueses O
Diabo e República. Em Agosto de 1938, figura como director
de novo boletim lusófono em Paris, A Liberdade, mais tarde
proibido como resultado da pressão de Gama Ochoa, minis44 |Jan/Mar 2018|JJ

tro português em Paris. “Tenta ainda publicar em espanhol
o jornal Democracia, igualmente proibido em Outubro de
1939”, refere a historiadora em “A Emigração Política em
França”. A partir do isolamento do bloco republicano em
Espanha, “é por Paris, através da delegação da CGT e de
José Agostinho das Neves, que o movimento anarquista em
Portugal se mantém ligado ao exterior”, refere a autora em
“Os Anarquistas no Exílio (1930-1936)”. Mas, pouco depois,
o dirigente português entra em ruptura com a própria CGT
após o seu apoio à Frente Popular Portuguesa.
Agostinho das Neves omite tudo isto na sua entrevista
com Fernando Teixeira. Conta-lhe apenas que, em Paris,
montara uma Agência de Livraria, casara [com Marguerite
Bruletot] e tivera uma filha. E fora ali que a guerra o encontrou.
Em 1940, foi denunciado como oposicionista ao regime
de Vichy e preso em 16 de Abril de 1940. Ficou detido no
Estádio Roland Garros, para onde nunca mais conseguiu
olhar. No dia 3 de Maio, “meteram-me num camião frio e
cinzento. Adormeci nos solavancos da estrada. Acordei no
campo de concentração de Vernet d’Ariège. Olharam-me,
interrogaram-me. E, não podendo classificar-me como culposo de qualquer conflito, resolveram instalar-me na secção
dos suspeitos, dos vigiados. Todos os dias, olhos curiosos
espiavam os meus gestos, os meus movimentos, ouvidos
atentos escutavam as minhas conversas com companheiros
de desdita”, contou.
Ali permanece semanas a fio. Agostinho das Neves e
Fernando Teixeira não o poderiam saber, mas a Legação de
Vichy perguntara ao governo português, em 5 de Abril de
1941, se teria interesse em receber algum dos 15 portugueses
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Um dos primeiros triunfos do Diário Popular, nascido em 1942. Em 22

de Novembro de 1945, Fernando Teixeira inicia a publicação das entre-

vistas com "o homem que veio do outro lado do mundo".

Uma das muitas "circulares" da

PVDE alertando as fronteiras para

uma eventual reentrada do emigrado
José Agostinho das Neves em

Portugal, em 1940. Em breve, seria

detido num campo de concentração
francês

[Arquivo Nacional da Torre do Tombo]

ali detidos. A PIDE respondera, em 3 de Junho, informando
que não veria inconveniente numa repatriação, mas prometendo que “serão presos ao entrarem no país a fim de se
esclarecer a sua situação”. Por motivos não totalmente claros, essa repatriação não se realiza.
Mais tarde, é o cônsul de Portugal em Paris que notifica o
governo para as requisições em curso de mão-de-obra portuguesa em igualdade de circunstâncias com trabalhadores
franceses, usando ameaças quando há recusas, conforme
revelou a investigação de Patrícia Carvalho em
“Portugueses nos Campos de Concentração Nazis”. A capacidade de protesto de Lisboa nesta fase da guerra é escassa.
Os alemães levam quem querem.
No campo de concentração, Agostinho das Neves faz trabalho rural e é colocado mais tarde no serviço de correio,
distribuindo as encomendas para cada recluso. Como domina quatro línguas, é transferido para os serviços de censura
do campo. “Não aqueço o lugar”, comenta. “Repugna-me
ser obrigado a abrir a correspondência alheia. Digo-me
doente. Volto aos correios e ali fico até que os alemães
tomam conta do campo aquando da ocupação total da
França. Aparecem então os médicos da Gestapo. Fazem
várias inspecções. Arranjo processo de me esquivar a todas
– menos a uma. Sou considerado forte para novas proezas.
E as privações e as torturas começam”, diz.
A CAMINHO DE DACHAU

30 de Junho de 1944.
“Há quanto tempo não vejo gente? Nem eu sei já. À minha
frente, só espectros e fardas. Fardas pretas, verdes, cinzentas. E, nesse dia, quinhentos homens, quinhentas sombras,

os que havíamos ficado no campo, restos de todas as levas
anteriores, somos reunidos para partir também. Os alemães estavam furiosos. Os planos haviam falhado. Os
‘outros’ tinham desembarcado na Normandia. Estavam no
grupo franceses, espanhóis – mutilados da guerra – alguns
belgas fugidos e eu. Mal tivemos tempo de trazer uma
trouxa dos nossos trapos e das nossas poucas, saudosas
recordações. E partimos em camiões, escoltados pelos
famosos SS que nunca tínhamos visto e eram verdadeiramente brutais. Cochichávamos uns para os outros: ‘Serão
homens ou feras?’ Nunca descobri a diferença”.
Em plena retirada alemã dos territórios ocupados, os
detidos nos campos de concentração tornam-se pesos
mortos. Muitos são sumariamente executados. Outros,
como estes homens de Vernet d’Ariège, têm à sua frente
um comboio, um dos famigerados comboios que transportam vítimas para campos de extermínio, numa aplicação
macabra da tecnologia de transporte ao genocídio. São
vagões de transporte de gado. “Entro no meu e leio pintado a branco na madeira: ‘Lotação, 8 cavalos ou 40
homens’. Ficámos setenta. Portas aferrolhadas, sem janelas, sem ar e sem luz, esperámos de olhos abertos e ouvidos à escuta. Começou então a grande viagem (…) dentro
de um vagão onde era sempre de noite”.
Sistematicamente acossados pela aviação aliada, que
não distingue movimentos ferroviários de tropas ou
armamento destes transportes de reclusos, a viagem de
França para a Alemanha é acidentada e morosa. Muitos
troços, já barrados ou desviados, obrigam a locomotiva a
recuar e procurar outras vias. O comboio não se detém,
alheio à necessidade humana de ar puro, de comida, de
JJ|Jan/Mar 2018|45
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bebida, de alívio. Quando finalmente interrompe a marcha e os presos são levados a um pequeno regueiro que
corre ao fundo de um valado, “uma fila de desgraçados
nus e sujos, de barba crescida e cara congestionada pelo
sofrimento, procura aliviar-se da tortura de uma necessidade tanto tempo contida. Para refrescar os lábios tumefactos pela febre, alguns dos infelizes arrancavam as ervas
que tinham ao alcance das mãos. Outros, para quem é
demasiado atroz o suplício da sede, não resistem à tentação da água que corre no mesmo regato onde os companheiros se encontram agachados. Transtornados, sem discernimento, bebem-na, sôfregos. Recuo para o vagão,
cheio de sede, endoidecido por aquela visão”, conta
Agostinho das Neves.
O comboio prossegue. Avança e pára. Recua. Procura
novas alternativas para o regresso à Alemanha. Um ataque
da RAF inglesa esburaca as carruagens, matando três infelizes. Uma camisa branca atada a um pau passa pela fresta de
um vagão, “simulacro de bandeira». Quando voltam à carga,
os aviadores percebem o sinal. “E deixam-nos em paz”.
O CAMPO DE CONCENTRAÇÃO

O comboio vagueia durante nove dias no Sul de França. A
Resistência fora bem sucedida na destruição de troços da
linha, comprometendo o movimento alemão de homens e
mercadorias. Em Bordéus, os reclusos sobreviventes são
detidos numa antiga sinagoga saqueada, ironia cruel da
selvajaria nazi contra a propriedade judaica. Dura dois
meses o percurso desde o campo de concentração até à
Alemanha, e os últimos vinte quilómetros são percorridos
a pé, por força da destruição de uma ponte vital para a travessia férrea. Paira no ar a sombra da derrota alemã e ninguém quer estar presente quando as feras perceberem
que as espera o justo castigo.
“Batalhão de miseráveis descalços, rotos, sujos, alguns
quase nus, olhos esgazeados, lábios gretados da febre, pés
inchados, mãos descarnadas sempre em busca de erva ou
raízes no chão para levar à boca escaldante, ávida, sôfrega
do que quer que fosse trincável! Atrás, vinha a matilha dos
‘cães de guarda’, espingardas e metralhadoras prontas a
disparar se um de nós ficava para trás, coronha descarregada na cabeça do que não tivesse forças para andar”.
Já na Alemanha, a triste comitiva regressa ao comboio,
novamente atacado à bomba pela aviação aliada. José
Agostinho das Neves lembra um recluso. “Pôs-se de pé,
desvairado, louco e desatou a fazer sinais inúteis aos
aviões que ainda se viam no ar. Conseguiu o que queria.
Uma rajada de metralhadora alemã acabou com ele”.
Metade dos efectivos que iniciaram a viagem chega
viva a Dachau. “Se a viagem fora cruel, desumana, a nossa
recepção no campo de concentração de Dachau foi ainda
pior. Mal as portas dos vagões foram abertas, cães enormes saltaram para o interior, ensinados na missão de nos
expulsarem depressa. Os guardas vociferavam o maldito
‘Alles raus!’ Fugíamos com igual temor aos homens e aos
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cães, saindo dos vagões aos trambolhões, a cair uns por
cima dos outros”. José Agostinho das Neves recebe o
número de prisioneiro 94250.
Em Dachau, são sujeitos ao tratamento que milhões de
pessoas sofreram. Despidos, despojados de qualquer bem,
rapados da cabeça aos pés e vestidos com “calças e casaco
em farrapos, herança de um pobre prisioneiro que morrera”. A doença abunda no campo. José Agostinho das
Neves é colocado primeiro no Bloco 21, com cerca de mil
metros quadrados, com mais 1.200 homens, onde caberiam, com boa vontade, 300.
Morre-se de tifo, de gangrena, de congelamento. Todos
os dias são chamados alguns homens ao forno crematório.
São as ‘visitas’. Nunca se sabe se serão vítimas de uma execução ou se irão cumprir alguma tarefa macabra. Quando
chamados, os presos despedem-se dos restantes. Uns
regressam, outros não. José Agostinho das Neves adoece.
Tem tifo e disenteria. É colocado no Bloco 9, o dos doentes,
onde morrem 40 reclusos por dia. O português resiste. À
doença e aos maus tratos. Recupera o apetite. Anima-o
uma chama intensa de sobrevivência naquele corpo que
os relatórios da PIDE sistematicamente descreviam como
“enfezado” ou “ridiculamente pequeno”.
Um dia, os guardas tornam-se drasticamente mais amáveis. “Desconfiámos. A câmara de gás estava cheia. Eles
bem queriam limpá-la. Mas não tiveram tempo”. Só há uma
explicação possível: os americanos estão perto do campo de
concentração. “Quando um companheiro me veio dizer
que os americanos estavam no campo, desatámos os dois a
rir, às gargalhadas, como doidos”, conta. O preso está reduzido a 39 quilogramas, mais frágil do que nunca. Mas sobreviveu e quer erguer-se para, cambaleando, ver bem de pé o
momento em que os captores se tornam cativos. Nesse dia,
embora Fernando Teixeira não o diga, algumas dezenas de
SS são executados sumariamente em Dachau.
No obituário que lhe dedicou no Diário Popular em 28
de Novembro de 1974, o jornalista José de Freitas lembrou
que o governo da República Federal Alemã foi obrigado,
depois da guerra, a pagar compensações aos deportados
vítimas do nazismo. Era indispensável apenas, no caso
dos estrangeiros, uma declaração do respectivo Ministério
dos Negócios Estrangeiros, confirmando a prisão em
Dachau. “José Agostinho das Neves pediu esse documento ao governo fascista de Lisboa. Foi-lhe recusado. Que
mais haverá que acrescentar?”, notou.
O RESTO DA VIDA

A PIDE não esquecera o registo subversivo de José
Agostinho das Neves, nem a fuga do exílio na Guiné. A
interdição de visita ao solo nacional manteve-se activa, por
ordem expressa do capitão Agostinho Lourenço, o director
da organização.
Frágil, consumido pelo tifo, Agostinho das Neves tem de
reaprender os instintos básicos. “Ensinam-no a alimentar-se,
hábito que perdera havia muito”, escreve José de Freitas.

42_historias_9x_42_historias.qxd 12/03/2018 11:44 Page 47

nada o recomendam para o lugar
“Está só, doente, sem ninguém na
indicado”. Está vetado.
cidade imensa. Até que uma mulEm 1958, as actividades do velho
her francesa, patriota, por compaianarquista chegam também ao
xão primeiro, depois por amor, o
radar da Direction Générale de la
recolhe, o acarinha, o trata com desSécurité Nationale, que pede inforvelos de mãe e de amante”.
mação sobre ele à PIDE. Com carSem pátria, Agostinho das
teira profissional de jornalista, José
Neves mantém-se em França, onde
Agostinho das Neves reorganiza a
começa a trabalhar na rádio pública
sua carreira e torna-se uma das
francesa, com um ordenado de 11
vozes mais respeitadas do jornalismil francos. Por sugestão do amigo
mo em Paris durante a década de
Jaime Brasil, é aceite como corres1960. Chefia a redacção de A Voz de
pondente do Jornal de Notícias em
Portugal e assume a vice-direcção
Paris e torna-se redactor de jornais
da prestigiada Associação da
lusófonos em Paris. Escreve sobre
Imprensa Estrangeira em França.
temas culturais, mas também expõe
Volta a reclamar em vão uma visita
a miséria que espera os emigrantes
humanitária a Portugal em 1961, só
portugueses nas cidades francesas.
autorizada no final da década.
Torna-se o apoio de todos os
Visita Portugal em Setembro de
homens de Letras portugueses em
1970, com 65 anos bem vividos e a
Paris – a porta onde se bate quando
descrença de sempre na democratia Cidade Luz é madrasta para os
zação do regime português.
aspirantes a escritores. “Era mesmo
Contrariando as suas expectativas,
seu prazer secreto fazer bem, resolo regime cai mesmo em Abril de
ver dificuldades, dar pão, repartin1974. Agostinho das Neves assiste,
do o seu escasso pão pelo ingénuo
de França, aos calores revolucionáemigrante atirado à doida para a
rios que decerto trazem recordaçõcapital do luxo”, lembrou José de
es dos anos da Primeira República.
Freitas.
É o primeiro a entrevistar Mário
A PIDE exigira-lhe em 1951 uma
Soares em Paris. Nos meses seguindeclaração de retracção e de recusa
tes, já minado pela doença, publica
de qualquer actividade política.
dezenas de “telexes de Paris” no
Afastado há 18 anos do seu país,
Jornal de Notícias, acompanhando as
Agostinho das Neves assina-a e
O último "furo" de uma carreira gloriosa. Em Paris,
repercussões em França da revoluvisita Lisboa em Setembro, comeJosé Agostinho das Neves entrevista em exclusivo
ção portuguesa e narrando as conçando pela redacção da República,
François Mitterrand para o Jornal de Notícias, em
versações de paz entre movimentos
onde reencontra velhos companJunho de 1974. Meses depois, faleceu
independentistas.
Entrevista
heiros de trincheira. Fora decisiva
François Mitterrand em exclusivo
uma missiva do aviador Pinheiro
Em baixo: As polícias secretas portuguesa e
Correia para Agostinho Lourenço francesa trocaram informação sobre os emigrados no dia 2 de Julho de 1974.
O velho anarquista sucumbe no
(tratando-o familiarmente por
lusos em Paris. José Agostinho foi referenciado
dia 27 de Novembro de 1974, em
“Herr Direktor”…) para olear o
pela DGS. Neste documento de 1958, o director
Paris. Conhecera a prisão, o exílio e
processo e avalizar a respeitabilidada PIDE solicita informação sobre tudo
os campos de concentração, mas
de do antigo preso de Dachau.
o que fizer em Paris
fora capaz de reinventar em França
No ano seguinte, porém,
[Arquivo Nacional da Torre do Tombo]
uma segunda vida, sempre ligada
Agostinho das Neves acompanha
as Jornadas Internacionais da Paz como único representan- ao jornalismo e ao Jornal de Notícias. Teve um último gesto
te da imprensa portuguesa. O regime lista o evento como de bondade para a humanidade – doou o seu frágil corpo à
uma jornada de inspiração soviética e repete a interdição de ciência.
Com uma história de vida incrível, José Agostinho das
visita a Portugal. Quando o SHAPE (Quartel-General
Supremo das Potências Aliadas na Europa) organiza uma Neves provou que cada um de nós é muito mais do que as
conferência no mesmo ano, chega de Paris a sugestão para certidões, os boletins e os registos. Como Baptista-Bastos,
que José Agostinho das Neves seja o representante portu- outro veterano do Diário Popular, resumiu em As Palavras dos
guês. Em carta dirigida à Presidência do Conselho, Outros: “Ouvi dizer, aqui há muitos anos, que uma história
Agostinho Lourenço contesta: “É pessoa cujos antecedentes começa quando os outros se surpreendem”. JJ
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HOMENAGEM

Pedro Rolo Duarte (1964-2017)

Pedro, o imprescindível

Q

João Gobern

uando conheci o Pedro Rolo Duarte, ele forçado – o seu porto de abrigo, onde realizou, até ao fim, os
tinha 18 anos, eu ia nos 22. Era uma época programas Mais Novos Que Nunca (mantendo a faceta de
em que todos os sonhos pareciam legiti- incansável divulgador de novos talentos e de novos projecmar-se ao ritmo das descobertas: o Pedro tos) e Hotel Babilónia. Na televisão, passou pela TVI, apretinha começado a sua longa cruzada de sentando e moderando um programa em que pontificavam
escrita pública no Correio dos Jovens (suplemento do Miguel Sousa Tavares e Paula Teixeira da Cruz, pela SICCorreio da Manhã), antes de passar a colaborador permanen- Mulher, pel’A Bola TV. Despediu-se com o programa Central
te do Se7e, um jornal criado pelo pai, António Rolo Duarte, Parque, da RTP3, co-apresentado com a Joana Stichini Vilela,
e em que a mãe, Maria João Duarte, desempenhava funções outra vez a medir o pulso a novas tendências.
Com tudo isto, se fosse preciso escolher, a “impressão
de sub-chefe de redacção, coordenando e cuidando do fundamental Roteiro, valor acrescentado, indispensável para digital” que deixou na Imprensa acaba por se revelar ainda
mais impressionante: depois de ter sido editor n’O
muitos compradores e leitores.
Quem pensar em nepotismo ou qualquer fenómeno Independente (1989) e de ter integrado, com Manuel Falcão, a
semelhante incorre num erro crasso: o Pedro ganhou rapida- direcção do Se7e (1989-1990), o Pedro ajudou a fundar e a edimente o seu lugar, já caracterizado por um pensamento claro tar a revista Kapa (1991-1992), dirigida por Miguel Esteves
e arrojado, “fora da caixa” quando ainda não se conhecia a Cardoso, e a Visão (1992-1995), que tinha como director
expressão, e por uma escrita que não se ficava pela informa- Carlos Cáceres Monteiro.
Daí saiu para criar e editar o DNA, projecto viabilizado por
ção, vincando sempre uma identidade e um olhar personalizado. Recordo-me, aliás, de alguns “debates” quentes sobre Mário Bettencourt Resendes, director do Diário de Notícias.
Até 2006, o suplemento dá cartas no
Jornalismo (bons tempos, em que ainda se discupanorama jornalístico português, pelos
tia o que fazíamos…) em que o Pedro se munia de O DNA deu cartas
nomes relevantes chamados a colaborar,
recortes, de exemplos, de fotocópias de ensaios "pela sensação pelo espaço de respiração que os seus
sobre o New Journalism, numa fase em que este invulgar então,
ainda estava longe de se implantar por cá.
impossível agora - textos e fotografias representavam, pela
criação de uma “agenda” própria, claraParceiros no Se7e e na vida (tive a sorte de ser de que havia
mente alternativa às vigentes, pela sen“adoptado” pelos pais e pelos irmãos Rolo sempre mais
sação – invulgar então, impossível agora
Duarte), vi-o partir para a rádio – a Renascença, alguma coisa para
– de que havia sempre mais alguma
onde chegou pela mão de Henrique Mendes, ler, para pensar,
coisa para ler, para pensar, para espreitar.
para realizar um programa chamado Sessão da para espreitar"
Fechado à pressa, por uma gerência
Meia-Noite – e seguir para a TV – comandando
a equipa do Programa das Festas, que deu a volta ao país e incapaz de perceber a mais-valia (até pela modernização de
mostrou, em muitos casos pela primeira vez, artistas, activi- públicos que se garantia a um jornal “institucional”), o DNA
dades, romarias, o que valesse a pena. Mais tarde, foi pela deixou saudades. Se o Pedro partilhava desse sentimento,
mão dele que cheguei também a esses dois meios; na Rádio nunca o deixou transparecer: em 2009, criou a Nós, revista de
Comercial, com o apadrinhamento de João David Nunes e fim-de-semana que acompanhou o primeiro ano do jornal i,
Jaime Fernandes, fizemos o Só Com Gelo, que era “dele” e dirigido por Martim Avilez de Figueiredo, onde, em 52 fascí“comigo”, nos mesmos moldes, com a bênção de Carlos culos, foi traçado um retrato fiel e verdadeiro dos portuguePinto Coelho, no programa Tempos Modernos, magazine ses, dos mais notáveis aos absolutamente desconhecidos.
diário e em directo, emitido antes do Telejornal.
O relato destes percursos chegaria para perceber como o TANTOS PROJECTOS ESPALHADOS POR SECRETÁRIAS
Pedro gostava pouco de se acomodar e produzia ideias “por Pelo meio, o Pedro ainda se dedicou a dar aulas (na
metro quadrado” em número e qualidade capazes de fazer Universidade Autónoma) e a exercer funções de formação e
corar os mais criativos: andou pela Comercial e pelo Correio de apoio a projectos de empresas ligadas à comunicação.
da Manhã Rádio, descobrindo – após alguns anos de silêncio Criou o seu blog, manteve durante anos uma crónica na
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Hotel Babilónia: o último

projeto conjunto de Pedro

Rolo Duarte e João Gobern

revista Lux Woman e escreveu, também até ao fim, uma crónica para a Sapo. Não vivia angustiado com a situação a que
chegara – a dos recibos verdes, sempre distante dos lugares
de decisão –, mas quem o conhecia e dele se mantinha próximo percebia a mágoa, pelo que o impediram de fazer, apesar
de tantos projectos interessantes e autónomos espalhados
por diversas secretárias de quem manda. Confessou-me,
várias vezes, até à última conversa que tivemos (três dias
antes da sua morte), que lhe custava o silêncio cobarde de uns
quantos, em particular aqueles que ajudou a seguirem os respectivos caminhos – e não foram poucos. Mais do que tudo,
encanitava-o aquele método, tão rasteiro e tão nacional, do
“ligo-te para a semana”, a que se sucediam meses ou anos
sem qualquer contacto.
Também por isso, não consigo – nem me apetece, para ser
franco – deixar de dizer isto: se foram muito gratificantes e
justas algumas das “homenagens” póstumas que lhe dedicaram – por exemplo, a do José Ferreira Fernandes, que lhe chamou “o homem que gostava de fazer jornais” e a do Manuel
S. Fonseca, que confessou que o Pedro foi “o miúdo que o
ensinou a conversar”, isto para não falar das crónicas mágicas
e únicas do Miguel Esteves Cardoso, um dos amigos que cultivava –, foi irritante e revoltante ver alguns aproveitarem o
momento para o elogio fácil, para mais uma curvatura nas
espinhas carregadas de escolioses de comportamento, para
referirem como ele era indispensável, nalguns casos depois
de o terem dispensado. Pela parte que me toca, como amigo,
mas também como leitor e espectador, não perdoo nem me
esqueço dos vossos nomes. Não conta para nada, mas ficam
a saber que as histórias não se mudam e as memórias não se
apagam com tanta facilidade.
O Pedro publicou três livros, mais um em parceria – começou com “Noites em branco” (1999), seguiu com “Sozinho em
casa” (2002), lançou “Fumo” (2007). Mas teve oportunidade
para deixar mais um, que há-de ser publicado um destes dias.
É, como sempre, testemunhal. É indispensável para quem
quiser conhecer-lhe o presente e os passados. Se não houver
alterações, o título será este: “Não Respire”. Escrevi-lhe o pre-

fácio e, se me dão licença, vou recuperar uma parte do que
mais tarde poderão ler na íntegra.
O prefácio é uma “carta” ao António Maria Rolo Duarte,
filho do Pedro e meu afilhado: “Acredito que, no caso presente, que assinala a reaproximação do teu pai a esta escrita,
depois de dez anos de amuo ou desilusão – no caso dele,
como sabemos, não se aplica a hipótese do “bloqueio”, tantas
e tão boas são as ideias que gera, quase ao minuto –, os motivos são bem diversos. Fica-me a sensação, pelo mergulho em
diferentes momentos e pela prática de múltiplos registos,
ligados a distintos aspectos de uma vida sem tempos mortos,
que há por aqui um acerto de contas (nota: não escrevi “ajuste”, que a base de trabalho não foi a desforra nem a vingança,
por mais que alguma delas fosse um apetite legítimo) com
um percurso que, não sendo imaculado (quem julgar ser
dono de um assim, nos dias que vivemos, que atire a primeira
pedra…), é categórico, fascinante e invejável. Por outras palavras, arrisco-me a pensar que, em primeira instância, as páginas que se seguem fazem de ti um alvo privilegiado. Porque,
mesmo sabendo-se a relação próxima que os dois mantêm,
continuo fiel ao princípio de que um livro tem um peso, um
alcance, um propósito de “fixação” sem rival à altura, sobretudo numa época em que a palavra se vulgarizou e uma
expressão antiga, a “palavra de honra”, até saiu dos códigos
do quotidiano”.
Quando me despedi do Pedro Rolo Duarte, ele tinha 53
anos. Eu vou nos 57. Do melhor dos 35 anos de uma sociedade indissolúvel, sabe quem tem que saber. Quanto ao meu
amigo Pedro, gostava de vos remeter para as frases de Bertolt
Brecht citadas por Silvio Rodriguez na canção “Sueño com
serpientes”, uma das que o Pedro escolheu como “canções da
vida”: “Há homens que lutam um dia – e são bons. Há outros
que lutam um ano – e são melhores. Há aqueles que lutam
muitos anos – e são muito bons. Mas há os que lutam toda
uma vida – esses são os imprescindíveis”. O Pedro, o meu
Pedro, nunca baixou os braços, até ao fim. É um imprescindível para os muitos que tocou. A mim, a falta que me faz, que
me fará sempre, desculpem, mas não se escreve. JJ
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O Jornalismo
não vai morrer
Pr é m i o s G a z e t a 2 0 1 6

D

Texto Paulo Martins Fotos Diana Quintela

esiludam-se os mais pessimistas: “o
jornalismo não vai morrer nunca”. A
convicção, verbalizada pelo presidente da República na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2016, que teve
lugar no hotel Pestana Palace, em
Lisboa, a 16 de novembro passado,
encontra fundamento na qualidade dos trabalhos distinguidos, nas diversas categorias.
Marcelo Rebelo de Sousa colocou a questão no plano em
que deve ser colocada: da saúde da democracia, que tão
profundamente depende de um jornalismo livre. “Sem
informação forte, não há democracia forte”, advertiu, fazendo notar que o jornalismo não está em risco de desaparecer,
porque também não vai morrer “o direito a vivermos em
liberdade”. Minutos antes, já o presidente do Clube de
Jornalistas, Mário Zambujal, elogiara o “serviço público”
prestado pelos profissionais, “essencial ao funcionamento
das sociedades”, deixando um sentido agradecimento:
“Sabe bem atribuir os Prémios Gazeta”.
Na cerimónia, ouviram-se palavras de esperança quanto
à capacidade de o jornalismo exercer a sua função, em tempos conturbados, como demonstram as sucessivas vagas de
despedimentos, de que também se falou. Alegando que “o
tempo comunicacional longo há muito passou à história”, o
chefe de Estado – que Mário Zambujal considerou “um
bocadinho dos nossos”, em atenção à sua prolongada ligação à Comunicação Social – produziu uma alocução breve e,
por isso, muito focada. Teceu um rasgado elogio ao “heroísmo” dos jornalistas, porque “o heroísmo também se faz com
a pena, com a palavra e com a imagem”, e aos que “teimam
em manter viva e prestigiada a liberdade de imprensa em
dias de aperto ou sufoco”.
“Importa prosseguir a luta”, defendeu Marcelo Rebelo de
Sousa, procurando, como disse, “adensar as cores escuras”
com que ele próprio pintou um ano antes, na entrega dos prémios referentes a 2015, o panorama nacional do setor. “Saímos
da crise das finanças públicas – ou estamos a sair. Crescemos
mais do que esperávamos. O emprego aumentou. Mas mais
alguns jornais morreram ou sofreram agruras para sobreviverem. Mais jornalistas foram despedidos. As tiragens mirraram
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até valores inimagináveis. As rádios conheceram limitações
enormes na sua viabilidade quotidiana. As televisões, elas próprias, enfrentam desafios complexos”, descreveu.
Foi a um registo de um jornalismo “ético” e cada vez
mais transparente, num contexto de “comunicação em
movimento”, que António Vieira Monteiro recorreu, numa
intervenção em que sublinhou o propósito de “premiar
aqueles que trabalham, os melhores entre os melhores”.
Segundo o presidente do Santander Totta, o patrocínio dos
Gazeta, estreado nesta edição, enquadra-se na estratégia de
apoio ao conhecimento, privilegiada pelo banco, numa
perspetiva de responsabilidade social. A este propósito, lembrou que, entre outras iniciativas, o Santander Totta promove há 11 anos um prémio destinado ao jornalismo da área
da economia.
O PASSADO NO PRESENTE

Margarida Metello, autora do documentário “Reforma
Agrária”, exibido na RTP, que venceu o Prémio Gazeta de
Televisão, falou da oportunidade que a revisitação da nossa
História recente lhe proporcionou, para conhecer pessoas “de
enorme coragem”. A jornalista da estação pública admitiu que
a reportagem, sobre a concretização de um projeto político
que na fase pós-revolucionária esteve longe de reunir consenso, pode ajudar a remover ressentimentos mútuos, a sarar feridas. Embora reconheça que, ao contrário do que esperava, “foi
do lado dos vencidos que obtive maior abertura”.
É também com a História, um pouco mais longínqua,
que se cruza a reportagem “Em nome do pai”, sobre descendentes de altos dignatários nazis. Publicada no Expresso,
proporcionou o Prémio de Imprensa a Luciana Leiderfarb,
que pôs a sala a pensar sobre o “presente impregnado de
passado”. Em especial quando se referiu a atitudes como a
do filho de Adolf Eichmann, que lhe disse não poder suportar ver o seu nome escrito na mesma página que o do seu
pai. “Este trabalho ensinou-me muito. Ensinou-me que é
possível sermos condicionados pelo nome que herdamos,
como uma espécie de leite materno tóxico de efeitos incalculáveis e não reversíveis. Ensinou-me que não podemos
escolher onde ou de quem nascemos, mas está na nossa
mão escolher como e porquê queremos viver e morrer”.
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Marcelo Rebelo de Sousa acredita que "sem
informação forte, não há democracia forte"

Pela terceira vez consecutiva, jornalistas da Rádio
Renascença conquistaram o Prémio Multimédia. Os presentes na cerimónia também se terão sentido impelidos a refletir sobre a situação da comunidade cigana de Beja, objeto da
reportagem “Cemitério dos vivos”. Teresa Abecasis, uma das
autoras, garantiu que “foi um desbloqueador de muitas
conversas; muita gente veio questionar-se sobre esta realidade”. João Carlos Malta, o seu parceiro, sabe que apostas
editoriais desta natureza, mais exigentes, convocam toda a
redação, ainda que indiretamente.
Foi isso mesmo que João Carlos Malta salientou, ao estender o prémio a todos os companheiros, incluindo “os que
estão na ‘última hora’ com a atualidade, que permitem libertar pessoas para podermos ter tempo para fazer estes trabalhos de maior fôlego e olhar para a realidade de forma diferente”. Isabel Meira, vencedora do Prémio de Rádio com a
sua última reportagem na TSF – “Na hora de pôr a mesa”,
sobre um projeto social de voluntariado em curso nas prisões – também falou de partilha. No caso, com o sonoplasta
Herlander Rui, que faleceu neste mês de Fevereiro. “Tive a
tremenda sorte de fazer esta reportagem com ele”.
PREMIADO E DESEMPREGADO

Alertas para o desemprego que continua a afetar os jornalistas marcaram parte dos discursos proferidos na cerimónia .
Autor da imagem que alcançou o Prémio de Fotografia,
Enric Vives-Rubio – a quem a JJ disponibiliza nesta edição
páginas para mostrar as suas fotos – perdeu o posto de trabalho. Após 11 anos no precário regime de recibos verdes no
Público, disse ter sido despedido por lutar pelos seus direitos
laborais. Daí a necessidade que sentiu de citar os vários
repórteres-fotográficos galardoados com o Prémio Gazeta,
nos últimos anos, que foram entretanto dispensados pelos
órgãos de comunicação a que estavam vinculados.

Mário Zambujal elogiou o "serviço público"
prestado pelos jornalistas

Depois de se dirigir ao presidente da República em catalão, “a língua do meu país”, o fotojornalista nascido em
Barcelona disse que “podia ser esta fotografia ou outra, das
milhares que fiz durante mais de uma década, mas a vida
quis que fosse esta a fotografia premiada”. Exibe uma mulher a caminhar entre carros ardidos, no parque de estacionamento do Festival Andanças, no concelho de Castelo de
Vide, atingido em agosto de 2016 por um incêndio.
Teresa Abecasis dedicou o Gazeta a todos os camaradas
desempregados. Entre 2008 e 2015, contabilizou, nada
menos de 1218 jornalistas perderam o emprego. “Nos últimos anos, terão sido outras centenas. São demasiados. São
muitas histórias que ficam por contar, muitas conversas que
perdem oportunidade de aproximar pessoas e realidades”.
O diretor do Barcelos Popular, jornal contemplado com o
Prémio Imprensa Regional, esclareceu que, apesar de se
apresentar como “semanário regional, democrático e independente”, é, na realidade, um órgão local. E com muito
orgulho: “Somos um jornal com pronúncia”, destacou José
Santos Alves, assegurando que “os leitores são o garante da
nossa independência política e económica”.
Afinal, em todos os trabalhos, tratou-se de premiar o
cumprimento da função sagrada do jornalismo. Enunciada
de forma muito simples pelo veterano jornalista galardoado
com o Prémio Gazeta de Mérito: “Servir o leitor [no seu
caso, já que a maior parte da carreira foi passada no
Expresso] e nada mais do que o leitor”. Num discurso carregado de humor, José Quitério considerou a distinção reveladora de que a classe jornalística sempre o terá reconhecido
como “um dos seus”, pese embora a sua especialização, em
crítica gastronómica, desenvolvida com base em regras
como “o anonimato, a distância e a independência”. E fez
questão de dedicar o prémio ao jornalista Baptista-Bastos,
“um príncipe da escrita” recentemente falecido. JJ
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Composição
do júri

O júri dos Prémios Gazeta 2016 teve a seguinte
constituição: 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
universitário).
1

4

5

8
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2

3

6

7

1. Luciana Leiderfarb “Falar e escrever –

4. Margarida Metello “Percebe-se que

7. José Quitério “Elaborei para mim próprio

num sentido ideológico/partidário, mas

raiva escondida. Espero que o documen-

promiscuidade, em ordem a servir o leitor

mostrar, contar – são atos políticos, não

ainda há muitos ressentimentos, muita

num sentido mais antigo, mais grego, de

tário [“Reforma Agrária”] ajude a com-

2. Enric Vives-Rubio “A vida quis que fosse

5. João Carlos Malta “Acreditar neste tra-

compromisso e intervenção na sociedade”
esta a fotografia premiada”

3. Isabel Meira “A reportagem [“Na hora

de pôr a mesa”] é rádio pura. Espero que,

se ainda não a ouviram, a possam ouvir no
site da TSF”

preender o outro lado”

balho de equipa não é uma opção; é uma
necessidade”

rigorosas normas deontológicas. Sem
e nada mais que o leitor”

8. José Santos Alves “Os leitores [do

Barcelos Popular] são o garante da nossa
independência política e económica”

6. Teresa Abecasis “Muita gente veio ques-

tionar-se sobre esta realidade: há ciganos

que querem trabalhar”
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O inspetor da PIDE que morreu
duas vezes
GONÇALO PEREIRA ROSA

D

Planeta, 2017

Texto Paulo Martins

ivertida, aqui e ali hilariante.
Talvez os dois adjetivos
possam aplicar-se à escrita de
Gonçalo Pereira Rosa, que neste livro
cultiva o registo leve e solto – nem por
isso de menor qualidade – que já usara
em “Parem as máquinas!”. A
componente formal de uma obra desta
natureza não é questão de somenos, já
que tende a alargar o leque de
potenciais leitores, excedendo o
território dos interessados na história
do Jornalismo português. Porque é de
história do Jornalismo português que
falamos – não de exercícios
humorísticos – dispersa por 26
episódios ocorridos no século XX, que
muito têm em comum. A começar pela
Censura, sempre presente, mesmo
quando não se faz presente.
Pinto Balsemão conhece várias das
estórias – é, aliás, protagonista de
algumas delas. No prefácio, o antigo
jornalista e administrador do extinto
Diário Popular, salienta que o livro
“revaloriza e reabilita o papel dos
jornalistas”, que nalguns casos “podem
aparecer como o elo mais fraco”, mas
“surgem também nobilitados, colocados
no devido lugar, pelo seu talento, pela
sua coragem e pela sua persistência”. A
descrição não podia ser acertada. Quem
espera um repositório de asneiras e
falhanços, sairá defraudado. Quem
supõe que o autor assomou à janela
para ver, com os olhos de hoje,
realidades de outras épocas, está muito
enganado.
Gonçalo Pereira Rosa deseja
homenagear a “literatura apressada que
é o jornalismo”, cujos protagonistas
ficam frequentemente escondidos atrás
do pano, à boca de cena. Para o efeito,
documenta “as pressões de todas as
épocas, interpretando-as à luz de cada
contexto e sugerindo ao leitor
contemporâneo a complexidade desta
função exercida pelos jornalistas –
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atreita ao erro, volátil,
muitas vezes sobranceira,
mas ainda fundamental
para a interpretação do
quotidiano e para a
atribuição de sentido aos
eventos que se
desenrolam à nossa
volta”. Investigador
calejado, recorre a uma
multiplicidade de fontes, incluindo as
consultadas em arquivos, como os da
PIDE, de Salazar e até do Ministério dos
Negócios Estrangeiros. Jamais perde de
vista o rigor analítico, mesmo quando o
relato se presta a um certo romancear.
Grandes figuras do Jornalismo – o
“Repórter X”, Acúrcio Pereira, Hermano
Neves, “Esculápio”, Artur Portela,
Jacinto Baptista, Norberto Lopes e Vítor
Direito, entre outros – passam por estas
páginas. De outros, menos conhecidos,
o autor recupera a memória. É o caso de
José Agostinho das Neves, que penou
em prisões nazis, cuja odisseia
publicamos nesta edição da Jornalismo &
Jornalistas.
Episódios de erros involuntários,
passíveis de se converterem em
“tenebrosas” conspirações contra a
“Situação” ou de ridicularizarem os
coronéis do “lápis azul”, já seriam, por si
só, apetitosos. “O inspetor da PIDE que
morreu duas vezes” – azar este, de
partilhar o nome e a patente com um
familiar – é, no entanto, bem mais do
que isso. Sobretudo pelo facto de
acompanhar a evolução do setor da
Imprensa, num século que nasceu
monárquico, morreu republicano e
atravessou uma longa Ditadura.
Bem patentes no caso da morte de
Maria Alves, em 1926, as marcações “à
zona” entre O Século e o Diário de
Notícias, os dois colossos de Lisboa,
associam-se a mil e uma peripécias de
reportagens, num tempo em que era
comum enviar jornalistas ao estrangeiro
– em 1967, o Popular contabilizou 16, que
assinaram 23 peças. Sempre intrépidos,
quase sempre atrevidos, cheios de
imaginação para o pequeno truque
capaz de remover um obstáculo, os
repórteres moviam-se por paixão. “Fiz
reportagem como os heróis de Murger

[romancista francês do
século XIX, autor de
“Scènes de la vie de
Bohème”] faziam boémia:
quase sem dar por isso.
Mas guardo da minha
vida de repórter, como
velhas pétalas ressequidas
entre as folhas de um
livro, algumas
recordações emocionantes”, escreveu
Hermano Neves, cujas palavras são
recordadas neste livro.
No fervilhar das redações, em
permanentes jogos florais com a
Censura, germinavam gestos de
camaradagem. Repórteres de jornais
concorrentes que combinavam a versão
das histórias, como Artur Portela e
Ribeiro dos Santos na entrevista a
Churchill. Administradores que
salvavam a pele de jornalistas com ficha
na polícia política, como fez Balsemão
com Mário Ventura Henriques e Jacinto
Baptista. E diretores, como Norberto
Lopes, que, perante a PIDE, explicou em
que consiste a intemporal coragem de
não bufar: “Não é da ética de um diretor
de jornal revelar o nome de qualquer
redator sobre o qual possa recair uma
responsabilidade, porque eu próprio
chamo para mim essa responsabilidade
e estou disposto a sofrer as
consequências que daí possam resultar”.
Ainda há diretores destes?

Heróis anónimos (2): Jornalismo
de agência - História da
Lusitânia e da ANI (1944-1975)
WILTON FONSECA E ANTÓNIO
SANTOS GOMES

O

Perfil Criativo Edições, 2017

Texto Carla Baptista

s autores deste livro são
jornalistas com larga
experiência no jornalismo de
agência, tendo ocupado cargos de
direcção nas extintas ANOP e NP
(sobre as quais Wilton da Fonseca e
Mário de Carvalho escrevem no
primeiro volume da série "heróis
anónimos"), bem como na Lusa. Esta
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obra trata da história das duas
primeiras agências noticiosas
portuguesas - Lusitânia, criada em
1944, e ANI, em 1947.
As duas agências, fundadas em
época de firme implantação do Estado
Novo, atravessam a história política do
país e testemunham relações pouco
conhecidas entre a elite jornalística
salazarista e a política de informação do
regime. Representam a
profissionalização de experiências
tentadas na década de 30, como a Fast,
pseudo-agência de notícias fundada em
Paris por Francisco Manuel Homem
Cristo, uma figura meteórica que foi
ateu, monárquico e admirador de
Mussolini. João Medina chamou-lhe o
"único fascista autêntico (...) que bebeu
as doutrinas do Fascio mussulinesco sur
place com entusiasmo e
deslumbramento".
Trata-se de um trabalho de
investigação que preenche uma lacuna
de conhecimento sobre o jornalismo de
agência português e cujas falhas
históricas se devem à escassa de
documentação. Os arquivos da ANI
foram destruídos quase na totalidade
após a venda da agência ao Estado e a
parca documentação sobrevivente
encontra-se dispersa entre a Torre do
Tombo e a Secretaria-Geral da
Presidência do Conselho de Ministros.
A dificuldade foi contornada com a
recolha de testemunhos de pessoas que
trabalharam em ambas as agências. Mas
não permitiu responder totalmente a
uma das questões fascinantes que este
trabalho levanta: quem foi esse
misterioso personagem chamado Luís
Caldeira Lupi, um misto de jornalista,
propagandista, empresário e talvez
espião ao serviço de Inglaterra na II
Guerra Mundial? Nascido numa família
burguesa lisboeta, viveu a
infância e a adolescência
entre Moçambique e a
África do Sul, quando o
pai foi nomeado director
dos Caminhos de Ferro de
Moçambique. O jovem
Lupi é enviado para
Inglaterra e deixado aos
cuidados de Leo Weinthel,

proprietário e director do jornal African
World, onde se inicia no jornalismo e ao
serviço do qual regressa a Moçambique
como repórter, durante a I Guerra
Mundial.
Confessa-se (nas "Memórias",
abundantemente citadas), "sidonista
devoto", mais tarde legionário,
admirador dos integralistas, para quem
Salazar era um homem "demasiado ao
centro". Dez anos volvidos do 28 de
Maio, já é salazarista convicto, tendo
sempre colocado a Lusitânia ao serviço
dos objectivos políticos do regime. Por
razões que o livro não esclarece, Salazar
nunca retribuiu a admiração, sendo
parco em apoios financeiros e em
manifestações de agrado.
Ao contrário da ANI, que a partir de
uma base pobre (inicialmente, tinha
apenas o chefe de redacção, um
marcador, um recortador - para marcar e
recortar notícias de jornais ou da
Emissora Nacional -, dois dactilógrafos,
um paquete e um distribuidor)
constituiu uma redacção
profissionalizada, a Lusitânia nunca
arriscou colocar em causa a "segurança"
em prol da qualidade da informação.
Isso implicava não ter pressa e esperar
pelos jornais para reescrever o noticiário.
Um dos antigos jornalistas
entrevistados para este livro, Freitas e
Silva, recorda como as suas tentativas de
telegrafar notícias directamente dos
locais dos acontecimentos levantavam
JJ
"polémica" junto
dos colegas, mas não
do director. Quando, na década de 50,
Lupi tenta abrir escritórios da Lusitânia
em Luanda e em Lourenço Marques, a
recepção do então administrador de
Moçambique e futuro ministro
marcelista Baltasar Rebelo de Sousa é
"hostil". Segundo uma carta enviada por
Lupi ao presidente da República, Rebelo
de Sousa teria afirmado
que "todos os jornalistas
desta Província são
unânimes em considerar
o serviço da Lusitânia
péssimo, atrasado e
inútil".
Os dois principais
fundadores da ANI,
Dutra Faria e Barradas de

Oliveira, fizeram parte da geração
universitária dos anos 30 ligada ao
surgimento do nacional-sindicalismo,
congregado em torno de nomes Rolão
Preto e propagado por jornais como A
Revolução e Acção Nacional. A facção do
nacional-sindicalismo que acabou por se
integrar no regime constitui, em grande
medida, a elite jornalística que
promoveu e sustentou os órgãos
informativos do Estado Novo.
Dutra Faria tornou-se chefe de
redacção do jornal oficial Diário da
Manhã na direcção de Manuel Múrias,
talvez o jornalista que mais influência
teve durante o salazarismo. Barradas de
Oliveira foi o último director do Diário
da Manhã, bem como do seu sucessor,
Época, no consulado de Marcelo
Caetano. Marques Gastão, o terceiro
fundador da ANI, foi jornalista do Diário
de Lisboa e de O Século, além de chefe de
redacção da Emissora Nacional. Fundou
em 1943 o gabinete de Imprensa do
aeroporto de Lisboa, gerando inúmeras
notícias "sensacionais" sobre estrelas de
cinema e outros VIP de passagem pela
capital, que entrevistava no próprio
aeroporto.
Sem dúvida que a condução política
da ANI e o salto qualitativo que deu no
final dos anos 50 se deveu à acção de
Dutra Faria e Barradas de Oliveira. Após
uma audiência com Salazar (segundo os
autores, a única conhecida), negociaram
com o Estado um contrato para a
distribuição em Portugal do noticiário da
agência norte-americana United Press. A
redacção cresceu para 43 pessoas,
incluindo sete redactores, 12 tradutores
e sete correspondentes, nas "províncias
ultramarinas", além de Paris e Londres.
O serviço da ANI foi um dos suportes
fundamentais do noticiário da RTP e
Barradas de Oliveira um dos cronistas
da televisão desde a sua fundação.
Tudo irá mudar naquela "tumultuosa
e agreste" manhã de Abril, nas palavras
de António Maria Zorro, que, numa
crónica escrita já nos anos 90, no jornal
O Dia, assim recorda a reacção de
Barradas de Oliveira, ao saber da
vandalização das instalações do Época,
em 26 de Abril de 1974: "São uns tolos.
O pior é que hoje assaltaram um jornal
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e a partir de agora vão assaltar o país
inteiro". Apesar deste ressentimento,
que o acompanhou até à morte, em
1984, a ANI teve um fim sereno para as
circunstâncias da época. A direcção da
agência continuou confiada aos dois
fundadores até à venda ao Estado, em
Novembro de 1974.

Francisco Pinto Balsemão – o
patrão dos media que foi
primeiro-ministro
JOAQUIM VIEIRA

A

Planeta, 2017

Texto Leonete Botelho

biografia do patrão da Impresa
elaborada por Joaquim Vieira
mostra um homem que desafia
o establishment político e social em que
nasceu e ergue um império de média.
Um livro com muitos fios em que a
relação com o actual Presidente da
República fica mais clara.
Nasceu em berço de ouro há 80 anos,
no seio de uma família enquistada na
Ditadura. Teve sempre fama (e algum
proveito) de playboy. Mas tornou-se uma
das personalidades portuguesas mais
influentes do século XX. “Se o mundo se
divide em actores e espectadores,
Francisco Balsemão foi um actor,
quando tudo o empurrava para a
confortável posição de espectador”,
escreve Joaquim Vieira no epílogo da
biografia não autorizada.
O subtítulo do livro serve de epitáfio
ao biografado – “O patrão dos media
que foi primeiro-ministro” – e centra o
foco na grande obra de Balsemão: o
império criado a partir do Expresso e que
se tornou “uma grande nau” com a SIC,
onde pontua uma vasta carteira de
títulos de revistas agora ameaçada de
extinção. Mas antes de ser patrão (e
antes mesmo do 25 de Abril), Balsemão
revela uma visão clara da importância
do jornalismo para a democratização, a
par da abertura aos partidos políticos.
Desde que recebeu, aos 27 anos, por
morte do pai, uma quota do Diário
Popular, começou a revolucionar o título
de que se tornou, na prática, director.
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Em 1971, edita “Informar
ou Depender?”, livro
sobre o estado do
jornalismo, em que apoia
o projecto de Lei de
Imprensa que apresentara
com Francisco Sá Carneiro
em 1970, na Assembleia
Nacional, onde se
sentavam lado a lado na
chamada Ala Liberal.
“A grande inovação do documento
de Balsemão e Sá Carneiro consistia na
extinção da censura prévia, excepto para
notícias de natureza militar enquanto
durasse a guerra em África. Também se
preconizava a livre formação de
empresas de comunicação, a liberdade
de recolha e difusão de informação e o
fim do julgamento dos crimes de
liberdade de imprensa por tribunais
especiais. Incentiva-se ainda a formação
de conselhos de redacção e elaboração
de um código deontológico dos
jornalistas”, escreve Joaquim Vieira.
Na Primavera de 1971, o Diário
Popular é vendido ao Banco Borges &
Irmão e Balsemão começa a preparar o
Expresso, que veria a luz do dia a 6 de
Janeiro de 1973. É na fase final da
preparação do projecto que surge o
jovem Marcelo Rebelo de Sousa, filho
do ministro Baltazar, que se tornará
compagnon de route de Balsemão,
primeiro no semanário e depois no
Governo, mas ao mesmo tempo uma
permanente pedra no seu sapato.
Desde o arranque do Expresso que as
relações com a censura foram apertando,
mas o pico foi atingido com a edição de
2 de Junho de 1973. Balsemão deixara
Marcelo a fechar a edição e este ignorou
os 54 cortes da censura. “Tratou-se de
uma edição incendiária, com notícias, na
primeira página, dando conta de uma
divisão política entre os combatentes em
África”, por exemplo, que Marcelo
defendeu dizendo apenas: “Foi uma
opção!”.
O 25 de Abril salva o jornal da
falência e coloca-o no epicentro da
mudança política. “Pelo Expresso, e pela
mão do seu proprietário, passa a grande
corrente da transição para a
democracia”, escreve Vieira. No dia 26

de Abril, Sá Carneiro
surge no Expresso com a
ideia de criar de um
partido “à direita do PS,
mas sem conotações
direitistas”. O semanário
acaba por ser barriga de
aluguer do Partido
Popular Democrático
(PPD, mais tarde
rebaptizado PSD). Em 1975, Balsemão e
Marcelo são eleitos para a Assembleia
Constituinte. Ficam fora das listas para
as legislativas de 1976, acusados de
estarem entre os críticos de Sá Carneiro.
É a Marcelo que Balsemão deixa a
direcção do Expresso quando vai para o
Governo, primeiro como ministro de
Estado Adjunto do primeiro-ministro,
em 1980, no ano seguinte como
primeiro-ministro, após a morte de Sá
Carneiro. Quando a AD volta a ganhar
eleições, chama Marcelo para o
Governo, acreditando que é menos
perigoso ali do que no semanário. De
regresso, após a queda do Governo,
impede Marcelo de voltar ao Expresso.
Balsemão começa então a preparar o
mais ambicioso objectivo: a criação de
uma estação privada de televisão, só
permitida após a revisão constitucional
de 1989. Em 1990, cria a holding
Impresa e candidata-se a um dos dois
canais privados, através da Sociedade
Independente de Comunicação Social,
SA. A SIC vai para o ar a 6 de Outubro
de 1992, sendo o primeiro canal privado
português. Mas só ao fim de três anos e
muito dinheiro começou a liderar as
audiências.
Com a SIC de vento em popa,
Balsemão junta outros títulos ao
portfolio – Blitz (1994), Caras (1995) e
Visão (1999). Pelo caminho, teve de
socorrer-se de vários empréstimos
bancários e operações financeiras. No
início do século XXI, a “grande nau” em
que a Impresa se tornara estava nas
mãos dos bancos. “Grande nau, grande
tormenta”, escreve Vieira.
Os anos seguintes são ainda mais
difíceis. Com o digital e a gratuitidade a
ganharem terreno, a quebra da
publicidade e a dependência da banca –
sobretudo do BES – arrastam a nau para
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mares tumultuosos, de onde ainda não
conseguiu sair. Conclui o biógrafo:
“Balsemão deixa aos herdeiros um
império com pés de barro, um grupo
que continua sem capitais próprios e
que lhes poderá acarretar, no mínimo,
enormes dores de cabeça”.

O 25 de Novembro e os media
estatizados – Uma história por
contar
RIBEIRO CARDOSO

U

Caminho, 2017

Texto Jacinto Godinho

m dos principais problemas
da história é a memória, ou
seja interpretação objectiva
versus interpretação subjectiva. O
romancista Julian Barnes escreve no
livro “O sentido do fim” que a História
é a mentira dos vencedores. Diria que
não é tanto a História, mas antes a
memória, que tanto pode ser a história
deformada que serve a narrativa dos
vencedores como a comiseração autoilusionante que serve de desculpa aos
derrotados.
Ribeiro Cardoso assumiu como
projecto lutar contra uma memória que
afirma persistir “erradamente” há 42
anos. Talvez seja difícil provar
historicamente a tese de que as vagas de
saneamento ocorridas após os três
golpes (25 de Abril, 11 de Março e 25 de
Novembro) tenham sido todas
ofuscadas pela memória do chamado
“Caso Saramago e o saneamento dos 24
no Diário de Notícias”. Mas este livro tem
o mérito de colocar seriamente o
problema das “injustiças” da memória
mediática, resultantes de lutas de poder
do presente, que compõem narrativas
demasiado mitificadas do
passado para servirem
apenas como armas de
arremesso ideológico.
O autor assume como
causa uma espécie de
“contra-memória”. Não
procura vestir a pele do
historiador; procura
resgatar a história que diz

estar “por contar” dos 150 saneados do
25 de Novembro. Os casos que aborda,
os dramas que revela, mostram ser
realmente incompreensível que todas
essas histórias não tenham chegado
mais cedo à investigação académica,
com excepção de alguns, escassos mas
importantes, textos de Maria Inácia
Rezola e Pedro Marques Gomes.
O livro começa pelo “Caso RTP”,
“aquele que terá provocado mais danos”
aos trabalhadores saneados, suspensos
e, em Setembro de 1976, despedidos
sem direito a indemnização. O processo
só terminaria em 1986, com o despacho
do Supremo Tribunal de Justiça que
reintegrou todos. Todos menos João
Severino, jornalista que não recorreu da
decisão para o tribunal. Este livro não
fala do seu caso, nem das armas que
circularam no dia 25 de Novembro pela
RTP. O que significa que existe ainda
muita matéria para os historiadores
investigarem.
Ribeiro Cardoso mostra abundantes
provas de que este processo foi o
resultado do confronto aberto na RTP
durante o chamado PREC, com uma
redacção fortemente partidarizada e
instrumentalizada na luta política pelo
controlo do principal órgão de
comunicação do país. Apenas ouviu
Pedroso Marques, presidente da RTP a
25 de Novembro, entre os elementos da
equipa militar que então mandava na
empresa e teve responsabilidades na
Comissão de Inquérito (Simões Roque,
Saraiva Mendes, Pinto de Castro e
Leopoldo Águas). Mas de Pedroso
Marques vem uma das frases fortes: a
afirmação de que não se orgulha do que
fez na RTP, mas sim do que fez no DN.
Ou seja, “mandar reintegrar os
jornalistas suspensos no tempo de
Saramago e também os do 25 de Abril”.
A situação dos
saneados do 25 de
Novembro não se
arrastou por tanto tempo
nos restantes média
estatizados, mas nenhum
caso fica por contar.
Seguem-se, depois da
RTP, as rádios – Emissora
Nacional (EN) e Rádio

Clube Português – onde a metodologia
de saneamento foi idêntica. Destacamos
o contraditório oferecido pelos
testemunhos de Alexandre Pais,
membro da Comissão de Trabalhadores,
acusado pela maioria dos suspensos de
ser o autor da lista da EN, e do então
major João Figueiredo, que presidia ao
Conselho de Administração da empresa.
Sente-se, nalguns casos analisados, a
falta de uma linha do tempo que
enquadre e reconstitua os
acontecimentos, especialmente para
quem não os viveu. Por exemplo:
explicitar melhor como foi cortada a
emissão da EN em Lisboa, quem tomou
a decisão, quem o fez e a que horas
mudou para os estúdios do Porto, à
semelhança do que aconteceu na RTP.
O “Caso DN” é o mais conhecido,
devido ao tão discutido “Caso
Saramago”, ocorrido em Agosto de 1975.
O autor não duvida de que a suspensão
de jornalistas, em 25 de Novembro, foi a
“vingança”. Aliás, pormenor
significativo, José António Santos revela
que Saramago, assim que ouve a
declaração de estado de sítio, limpa o
gabinete e abandona o jornal, sem
esperar pela ordem de suspensão. Os
acontecimentos no DN são, talvez, os
mais reveladores de como se procedeu a
uma limpeza de elementos do PCP,
militantes, afectos ou apenas rotulados.
Os testemunhos de alguns destes
152 jornalistas da RTP, EN, Rádio
Clube Português, Diário de Notícias, O
Século, Vida Mundial e ANOP, mas
também de alguns dos que estavam do
outro lado das “trincheiras” (fica a
sensação de que em 1975 se viveu uma
autêntica “guerra civil” no jornalismo)
são uma oportunidade rara para
conhecer as histórias de vida contadas
por quem normalmente faz profissão
contando as histórias dos outros . O
livro defende uma causa, a visão de
um dos lados, e Ribeiro Cardoso não o
esconde. Mas as 430 páginas
constituem um verdadeiro “Centro de
Documentação”, um arquivo de
documentos e memórias de uma
geração e do seu modo de estar no
jornalismo, bastante militante mas
também muito apaixonado.
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“Falta empatia
nos média mainstream”

Conferência sobre migração e média em Hamburgo sublinhou o
papel dos média comunitários na promoção do multiculturalismo e
da inclusão. O evento foi precedido por um workshop em literacia
mediática, no âmbito da campanha europeia “Media Against Hate”.

L

Marisa Torres da Silva *

ama Alogli é síria, vive no
Luxemburgo e é
coapresentadora do
programa semanal “Salam Show”,
transmitido na Radio ARA, uma
estação de rádio comunitária.
“Quisemos criar um espaço de
informação para facilitar o processo
de adaptação dos que chegam de
novo e, também, mostrar a sua
cultura e as suas tradições aos
luxemburgueses”, relatou, na 1ª
Conferência sobre Migração e
Consciencialização dos Média
(Conference on Migration and Media
Awareness), que decorreu em
Hamburgo, Alemanha, entre 23 e 25
de novembro de 2017.
O objetivo deste programa
radiofónico consiste em fazer a
ponte entre aqueles que têm no
árabe a sua língua materna e vivem
no Luxemburgo (refugiados ou não)
e o público em geral luxemburguês,
mas também desmontar estereótipos
e combater a discriminação. “Até a
grã-duquesa do Luxemburgo
[Carlota] foi refugiada”, sublinhou
Alogli, na sequência da audição do
excerto de uma peça transmitida
pelo programa, que tinha o intuito
de mostrar que, na sequência das
ocupações alemãs durante as duas
grandes guerras, muitos
luxemburgueses foram forçados a
abandonar o seu país. A ideia era,
pois, dar uma conotação mais
positiva à palavra “refugiado”.
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Pelos sentidos que as palavras
evocam, a própria terminologia
empregue foi alvo de constante
reflexão, nesta conferência
organizada pela Refugee Radio
Network, que reuniu mais de 280
participantes de vários países e
oriundos do setor dos média,
organizações da sociedade civil e
universidades. Alguns oradores
manifestaram preferência por
designações como newcomers (recém-

chegados), asylum seekers
(requerentes de asilo) ou mesmo
expats (expatriados), ao invés das
mais utilizadas migrants (migrantes)
ou refugees (refugiados).
Os média tradicionais foram,
neste contexto, criticados por
reproduzirem e reforçarem
estereótipos e, assim, darem espaço a
discursos políticos xenófobos (ler
caixa). “Se fizéssemos melhor o
nosso trabalho, com mais pesquisa,

Mudou a narrativa mediática sobre refugiados
Um relatório do Conselho da Europa,

mais de 1200 artigos publicados em

e Rafal Zaborowski, da London School

Unido, Hungria, Alemanha, Grécia ou

produzido em 2017 por Myria Georgiou
of Economics, concluiu que a cobertura
jornalística da chamada “crise dos

refugiados”, ainda que diversificada,

apresentou uma mudança de narrativa,
entre o verão e o outono de 2015, da

simpatia para a suspeita e, em alguns
casos, hostilidade em relação aos

refugiados. O estudo, que analisou

jornais de oito países (como Reino
França) em três períodos de 2015,

constatou também que aos refugiados
foi dada pouca voz para falarem

diretamente das suas experiências,

sendo maioritariamente representados
como vítimas silenciosas. O relatório
pode ser consultado em:

https://rm.coe.int/16806d8c9e
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Papel dos média comunitários na promoção do multiculturalismo e da inclusão foi debatido em Hamburgo

tempo e verificação, poderíamos ter
mais poder de influência”, acredita
Caterina Lobenstein, do semanário
Die Zeit, de Hamburgo. Asha Siad,
correalizadora do documentário “19
Days”, exibido durante a
conferência, abandonou, aliás, as
redações para apostar no formato de
jornalismo long form que o
documentário proporciona, porque,
a seu ver, “falta empatia nos média
mainstream”. “19 Days” (2016, 26
min.) segue várias famílias de
refugiados nos 19 primeiros dias no
Canadá, no Margaret Chisholm
Resettlement Centre, em Calgary. O
programa Pode ser visto
gratuitamente em streaming ou via
download:
https://www.nfb.ca/film/19_days/.
PREVENIR O ÓDIO E O ASSÉDIO
ONLINE

Encontrar narrativas novas e
diferentes, bem como dar voz aos
próprios refugiados, foram algumas
das prioridades enunciadas na

conferência, num caminho que há
muito já está a ser trilhado pelos
média comunitários. Com pouca
tradição em Portugal, ao contrário do
que acontece em países como o Brasil
ou a Inglaterra, podem constituir
uma importante arma no combate à
intolerância. “A necessidade de
literacia mediática está a ser cada vez
mais urgente, enquanto literacia para
a democracia. E os média
comunitários podem precisamente
trabalhar isso”, afirmou Michael
Nicolai, presidente da AMARC
Europe, da World Association of
Community Radio Broadcasters.
Na qualidade de evento préconferência, a formação em Literacia
Mediática (Media Literacy Training
3), organizada pelo Community
Media Forum Europe (CMFE), foi
mais um de uma série de workshops
promovidos pela campanha “Media
Against Hate”, liderada pela
Federação Europeia dos Jornalistas
(FEJ) e que conta com vários
parceiros europeus. Dinamizada por

Anne Wizorek, consultora de média
digitais, e Aralynn Abare McMane,
especialista em literacia mediática e
ex-diretora executiva do programa
Youth Engagement and News
Literacy, da World Association of
Newspapers, a formação centrou-se,
entre outros aspetos (como a
apresentação de projetos centrados
na promoção da educação para o
jornalismo) em estratégias de
prevenção e minimização do discurso
de ódio – que não tem uma definição
legal uniforme, mas é comummente
usado para referenciar discursos que
desacreditem, insultem ou ameacem
indivíduos ou grupos de pessoas
com base na sua identidade (género,
etnia, religião, país de origem,
orientação sexual, etc.) – e do assédio
online, de que também os jornalistas
são alvo e que inclui desde o trolling
até às ameaças de morte.
* Professora auxiliar da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova.
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Ligação
familiar
é motivo
de queixa

P

ode um jornalista realizar a
cobertura noticiosa de um
partido ao qual está
profissionalmente vinculado um
familiar? Sobre a questão, objeto de
queixa de Paulo de Morais ao
Conselho Deontológico (CD), também
se pronunciou o Conselho de Redação
(CR) da Lusa. O primeiro, considerou
a participação – contra Joana Felizes –
destituída de sustentação. O segundo,
reiterou a confiança na jornalista da
agência, lamentando as “insinuações”
do ex-candidato a presidente da
República, feitas “sem concretizar com
factos concretos uma eventual quebra
de imparcialidade”.
Joana Felizes é prima de Amarílis
Felizes, assessora do Grupo
Parlamentar do Bloco de Esquerda na
área da economia e finanças. Morais,
para quem esta ligação familiar
constitui uma incompatibilidade,
lançou no Facebook acusações sobre a
conduta da jornalista na cobertura da
campanha autárquica daquele partido.
Foi na sequência dessa atitude que o
CR interveio, sublinhando que
Amarílis Felizes não exerce funções
políticas ou de contacto com a
comunicação social.
O CD, em deliberação de 27 de
novembro de 2017, analisa o caso à luz
do artigo 11 do Código Deontológico –
“O jornalista deve recusar funções,
tarefas e benefícios suscetíveis de
comprometer o seu estatuto de
independência e a sua integridade
profissional (…)”. Recomenda uma
avaliação casuística, pelo jornalista, em
função da sua consciência
deontológica. “Também em situações
em que o jornalista sinta que a sua
isenção possa ser posta em causa por
terceiros, por motivos de
proximidade”.
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Deontológico
dá razão
a autarca

O

Conselho Deontológico
(CD) do Sindicato dos
Jornalistas reconheceu
legitimidade à queixa
apresentada por Joaquim
Couto, presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso,
contra Augusto Pimenta,
diretor do jornal Notícias de
Santo Tirso, por violação do
artigo 1 do Código
Deontológico, que determina a
audição das “partes com
interesses atendíveis no caso”.
De acordo com o CD, em
nenhum dos artigos
apresentados pelo queixoso se
vislumbra sequer a tentativa de
ouvir a autarquia ou o seu
presidente, pelo que não foram
cumpridos os princípios de
isenção e tratamento
equilibrado. A deliberação,
datada de 22 de novembro de
2017, sublinha que a obrigação
do jornalista de respeitar
aquela norma não deve
confundir-se com o exercício do
direito de resposta. “Observar
de forma rigorosa a primeira
reduz as probabilidades de ter
de dar espaço à segunda”, nota.
O argumento de
ilegitimidade do Conselho para
apreciar o seu caso, invocado
por Augusto Pimenta por não
ser sócio do Sindicato dos
Jornalistas, é refutado. Por duas
ordens de razões (ou por
representar um “duplo
equívoco”, como se lê no texto):
o código aplica-se a todos os
jornalistas, não apenas os
sindicalizados, e o conselho
não dispõe de poder
disciplinar.

Sebastião
Póvoas
é o novo
presidente
da ERC

O

novo Conselho Regulador
da Entidade Reguladora
para a Comunicação Social
tomou finalmente posse, a 14 de
dezembro, após um prolongado
braço-de-ferro entre PS e PSD, que
retardou a substituição da equipa
liderada por Carlos Magno, cujo
mandato se esgotara.
Sebastião Póvoas, de 69 anos, que
exercia funções de vice-presidente
do Supremo Tribunal de Justiça, é o
novo presidente do organismo,
assumindo o jornalista e professor
universitário Mário Mesquita a vicepresidência. João Pedro Figueiredo,
Fátima Resende Lima e Francisco
Azevedo e Silva completam o elenco.
Durante meses, as duas maiores
bancadas parlamentares esgrimiram
argumentos. Os socialistas
arrogavam-se o direito de indicarem
o nome do presidente, por
suportarem o Governo; os socialdemocratas queriam fazer valer a sua
condição de partido mais votado nas
legislativas de 2015. O conflito
revelou que o dispositivo legal – que
prevê a cooptação do presidente
pelos membros eleitos do Conselho
Regulador – é encarado como um
mero formalismo.
O impasse criado pela ausência
de acordo entre os dois maiores
partidos parecia ultrapassado em
outubro, quando a lista de quatro
nomes foi submetida a votação na
Assembleia da República. Contudo,
não alcançou votos suficientes. Só à
segunda tentativa, em dezembro, foi
obtida a maioria qualificada de dois
terços legalmente exigida. O
mandato do Conselho Regulador é
de cinco anos.
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Por Mário Rui Cardoso > mario.cardoso@rtp.pt

Previsões para o jornalismo
em 2018
www.niemanlab.org/collection/predictions-2018

O

Nieman Lab convidou algumas dezenas de
especialistas em Jornalismo e media digitais a
fazerem um exercício de antevisão do novo ano
nestas áreas. Mais do que previsões, os participantes
deixaram inúmeras matérias para reflexão, com
destaque para temas transversais a grande parte dos
depoimentos recolhidos: a redistribuição desigual da
publicidade digital, com o grosso das receitas a
beneficiarem o duopólio formado pelas grandes
plataformas Google e Facebook; a necessidade de
encontrar modelos alternativos de financiamento, a
começar pelas subscrições; e eventuais modos de lidar
com o atual emaranhado informativo, em que nem
sempre é fácil distinguir o verdadeiro do falso, a
informação da desinformação, e em que cada vez mais
os públicos são seduzidos por “feeds” noticiosos
gerados por algoritmos que têm como principal
finalidade prender a atenção.

PUBLICIDADE DIGITAL & ALTERNATIVAS

A Google e o Facebook já arrecadam mais de três quartos
de toda a receita gerada com publicidade digital. Os
anunciantes, em vez de venderem a publicidade às
publicações responsáveis pela produção de conteúdos,
optam maioritariamente por colocá-la nas plataformas,
transformadas, crescentemente, em portões de entrada
para tudo o que existe na Net. “A publicidade digital
tornou-se uma base pouco fiável para o negócio do
jornalismo, e muitos editores inteligentes já começaram a
procurar, de uma forma agressiva, fontes alternativas e
adicionais de receitas”, escreve Nushin Rashidian,
fundadora da organização noticiosa Cannabis Wire.
“Essa tendência vai continuar. Em 2018, prevejo que mais
editores vão conseguir estabelecer modelos de negócio
com os quais (…) vão ser capazes de mostrar o dedo do
meio às plataformas”, acrescenta.
Joanne Lipman, directora de conteúdos do grupo
Gannett e editora chefe do USA Today, convida-nos a
estarmos ligados: “Esperem por formas inovadoras de
financiar o jornalismo. E não me surpreenderá se essas
novas ideias vierem dos próprios jornalistas, mais do que
do lado de quem gere o negócio. Há coisas já a acontecer
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nos domínios do áudio, do licenciamento de conteúdos,
das parcerias e dos donativos, entre outros. São soluções
que permitirão aos jornalistas preservar a sua
independência e integridade e ao mesmo tempo
financiar um trabalho que tem uma importância crítica”.
Frédéric Filloux, editor do Monday Note e director do
News Quality Scoring Project, crê que “os conteúdos
pagos vão ganhar tracção, as ‘paywalls’ vão apertar-se
ainda mais e vão aparecer novos sistemas de
pagamentos que permitirão reduzir o ‘custo psicológico’
de uma subscrição”.
O problema, a montante, do subfinanciamento
daqueles que produzem os conteúdos pode acabar por
se tornar uma dor de cabeça também para as próprias
plataformas, e estas já terão percebido isso. Kinsey
Wilson, responsável executivo do ramo digital do New
York Times, escreve: “Tanto o Facebook como a Google são
plataformas, o que significa que precisam de gerir as suas
infraestruturas de uma forma que permita ao jornalismo
independente progredir. Ou então são ‘publishers’, e
nesse caso têm de providenciar um apoio financeiro
directo ao jornalismo que as suas plataformas distribuem
(…) Devemos ser justos e reconhecer que a Google e o
Facebook já estão a testar formas de apoiar os modelos
de subscrição dos ‘publishers’. A Google já fez um
avanço importante, ao dar aos ‘publishers’ o controlo
sobre o número de histórias que podem ser vistas
gratuitamente, quando os leitores ‘clicam’ através do
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motor de busca. Mas é só o primeiro passo de uma longa
conversa que vai marcar 2018”.
FILTROS & ALGORITMOS

A questão não é nova e vai continuar a colocar-se em
2018: como sobreviver numa paisagem informativa
saturada? Alan Soon, fundador da Splice Newsroom, diz
que “se lançasse uma empresa de comunicação, hoje, fálo-ia pensando nas capacidades das plataformas sociais
para atingirem determinados alvos. Perguntaria: como
vou criar conteúdos capazes de chegar a determinadas
pessoas e de preencher necessidades específicas? Só no
Facebook, é possível criar segmentos de audiência
formados por pessoas que acabaram de se casar, vão ter
o primeiro filho e precisar dos primeiros carros. Há um
monte de grandes histórias que podemos escrever sobre
essa fase específica da vida. Imagine-se o impacto de
uma companhia de média virada para uma comunidade
específica. As combinações são infinitas, tal como as
histórias que podem ser criadas para servir as
necessidades de cada indivíduo (…) As questões
determinantes para cada jornalista, na era do microtargeting, são: para quem é este conteúdo? E como vou
fazer para atingir a minha audiência?”
Com efeito, os algoritmos permitem hoje segmentar
públicos com facilidade e atingi-los de forma precisa,
através de anúncios e “feeds” noticiosos produzidos a
partir de rastreios feitos à forma como utilizamos a
Internet. Mas Joanne McNeil, autora especializada em
novas tecnologias da informação, considera que a ideia de
que “‘o algoritmo sabe melhor do que ninguém’ é hoje um
pouco ingénua”. Porque, “em 2018, o foco vai estar nas
técnicas de filtragem. Quem decide o que é bom? Não me
surpreenderia que o Netflix passasse a recorrer à
Letterboxd [uma rede social onde os membros deixam as
suas opiniões sobre os filmes que veem] para elaborar as
suas playlists no novo ano. [Tem havido] uma bolha de
conteúdos clickbait e de chamadas hot takes e falsas
notícias. [Mas] o valor de informação anda alienado do
volume de tráfego que uma peça suscita”. McNeil entende

que as pessoas acabarão por se cansar da informação
produzida de forma automática e para chegar ao maior
número de pessoas – e retê-la nos sites. “O Nuzzel [site de
informação organizada com recurso a algoritmos] é
interessante, mas realmente o grande trabalho que se está
a fazer é com as newsletters editadas por humanos, como o
California Today, do New York Times”.
Sara M. Watson, especialista em tecnologias da
Universidade de Harvard: “Vamos começar a filtrar os
nossos feeds de notícias de maneiras novas. Os
utilizadores poderão subscrever filtros em que podem
confiar para se sobreporem aos filtros de feeds
padronizados dos algoritmos. O Center for Civic Media
do Media Lab do MIT já está a testar formas de pôr os
utilizadores a controlar a maneira como os seus feeds
aparecem.
O projecto Gobo (www.media.mit.edu/projects
/gobo/overview) permite aos utilizadores entrarem nas
suas redes sociais munidos de filtros com os quais
podem intervir directamente nos feeds que lhes aparecem
de forma pré-determinada. É o mais perto que estamos
de podermos expressar as nossas preferências e
intenções de filtragem, em vez de deixarmos que outros
as assumam, a partir dos nossos comportamentos
anteriores na Internet”. Watson acredita que “a curadoria
feita por um mercado aberto de algoritmos de confiança,
em vez de por um algoritmo que tem apenas como
objectivo expresso fazer-nos permanecer num site o
máximo de tempo possível, levar-nos-á a ter melhores
experiências e talvez até a aumentar a literacia dos
utilizadores, no que respeita ao consumo dos media e
dos nossos feeds pessoais”.
DISTOPIAS

Entre os inquiridos do Nieman Lab, há visões distópicas,
como a de Luke O’Neil, articulista da Esquire: “Homens
com pelo menos quatro barcos e outros tantos divórcios,
cujos interesses financeiros andam de braço dado com a
vontade de passarem inteiramente despercebidos, vão
continuar a adquirir empresas de média, com o objectivo
de as esventrarem e de as liquidarem (…) Os diários que
não estiverem verdadeiramente na vanguarda, os que
não souberem reconverter-se em modelos de subscrição,
não tiverem uma proeminência nacional ou não
encontrarem um proprietário relativamente benevolente
e bilionário, vão continuar a ser ou neutralizados ou
reduzidos pelos grandes conglomerados a meros
distribuidores de conteúdos. Os outros ganharão algum
tempo, mas acabarão também por se transformar em
projectos vazios, lidos apenas por pessoas
suficientemente ricas para continuarem a interessar-se
pelas histórias banais de outras pessoas igualmente
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ricas”. E a Internet, segundo O’Neil, “continuará cada
vez mais polarizada, ao ponto de não só passarmos ao
lado das informações reportadas por fontes que
consideramos inconvenientes como até desconhecermos
que elas existem, porque não vão conseguir penetrar nos
casulos microscopicamente focados das redes sociais em
que escolhemos viver”.
Monika Bauerlein, directora executiva da Mother Jones,
antevê a continuação, em 2018, do ataque generalizado à
noção de Jornalismo enquanto actividade sumamente
dedicada ao relato isento e objectivo de tudo o que
acontece. “Habituemo-nos a ser estigmatizados como
oposição”, escreve Bauerlein. “A ideia básica que se
instalou é simples: procurar deslegitimar o jornalismo, no
seu conjunto, classificando-o como tendencioso”. Isso
tem-se acentuado desde as presidenciais norteamericanas que elegeram Donald Trump, em 2016, e irá
continuar.
“Esses ataques fazem lembrar, de uma forma muito
viva, uma técnica de propaganda descrita no relatório
RAND 2016 sobre as campanhas de desinformação do
Kremlin”, sublinha Bauerlein. “Os investigadores
descreveram como a propaganda russa recorre a uma
diversidade de canais para fazer passar múltiplas
mensagens, muitas vezes inconsistentes entre si e com
pouco apreço pela verdade. Isto visa, segundo esses
investigadores, ‘entreter, confundir e esmagar o público’,
de maneira a que, no final, as pessoas simplesmente
baixem os braços e desistam da ideia de alguma vez
descobrirem a verdade. É um sentimento com o qual os
americanos vão estar cada vez mais familiarizados em
2018”, vaticina Bauerlein. Eu diria que não serão só os
americanos.
UTOPIAS

Para continuarmos a acreditar na possibilidade de uma
paisagem informativa não inteiramente dominada por
“Jornalismo de Kardashians” e, portanto, diversa, plural e
fomentadora de mais e melhor cidadania, de mais e
melhores escolhas democráticas, valerá a pena confiar no
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que escreve Molly de Aguiar, directora executiva da
News Integrity Initiative, na Escola de Jornalismo da
CUNY (Universidade da Cidade de Nova Iorque). Aguiar
propõe um regresso aos fundamentos do Jornalismo,
como forma de tentar sobreviver em águas revoltas: “Em
2018, o bom jornalismo nunca será demasiado. A crença
dominante, em muitas redacções, é a de que meter mãos
à obra e fazer bom jornalismo terá de ser suficiente. Terá
de bastar para fazer as pessoas confiarem no que se faz e
para convencê-las de que aquilo que se faz é importante
para a democracia. Terá de bastar para tornar o negócio
sustentável. E terá de bastar para nos proteger da
desinformação. Se, ainda assim, o público não apreciar o
bom jornalismo, a culpa é ‘deles’ e não ‘nossa’”.
Jim Moroney, editor e director executivo do Dallas
Morning News, traça o cenário para 2018 de uma forma
cristalina: “Aqueles que continuarem a pôr a publicidade
digital à frente dos conteúdos digitais pagos por
subscrição estão em perigo de extinção. Para os
‘publishers’, a maior prioridade será o reforço dos
conteúdos digitais pagos. Os mais espertos irão perceber
que ninguém vai querer pagar-lhes por algo que pode
obter gratuitamente noutro sítio qualquer. E, por isso, vão
parar de reduzir as suas redacções, para poderem
assegurar um fluxo importante de jornalismo original e
relevante, que efetivamente valha o preço que se paga
por ele. Alguns, se calhar, até vão contratar jornalistas”.
Dois aspectos deverão ser absolutamente tidos em conta,
segundo Moroney: “Quem não dominar análise de dados
e não começar a utilizar Inteligência Artificial vai ficar
para trás. Isso vai começar a fazer-se ouvir, portanto é
melhor ficar à escuta e começar a experimentar”.
Mike Caulfield, chefe da Iniciativa Polarização Digital,
no American Democracy Project, cita o autor Ray
Bradbury: “Para o Inferno com o mais e mais. Eu quero é
melhor!” “Estudos recentes parecem suportar esta ideia”,
escreve Caulfield. “Uma quantidade impressionante de
pessoas altamente educadas, muito hábeis e informadas
no modo como se relacionam com os média tradicionais,
estão desesperadamente perdidas na web”. JJ
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