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Colaboram neste número

Ana Paula Correia, António Miguel Alves, Carlos
Camponez, Cesário Borga, Eduardo Gageiro, Gonçalo
Pereira Rosa, Isabel Nery, João Miguel Rodrigues, José

Rebelo, Luiz Humberto Marcos, Mário Rui Cardoso, Sofia
Branco, Tiago Contreiras e Vasco

A ortografia dos artigos publicados
nesta revista corresponde à opção

dos respetivos autores.
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professores, investigadores e
todos os que se interessam pelo
jornalismo em Portugal e no
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Pretende ter um acesso fácil e seguro à JJ?

Assine a nossa revista, recebendo em sua casa, regularmente, 
os quatro números que editamos por ano,
num total de 256 páginas, por apenas 10 euros,
bastando enviar-nos os elementos constantes
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Dossiês l análises l entrevistas l notícias l recensões
l crónicas l comentários l memórias
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Ao longo de mais de quinze anos, a JJ tem-se afirmado, quer
nas salas de redacção quer nas universidades, como uma
ferramenta fundamental para todos os que pretendem estar
informados sobre a reflexão e o debate que, no país e no
estrangeiro, se vão fazendo sobre o jornalismo e os jornalistas.

Uma edição do
Clube de Jornalistas

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

Site do CJ 
www.clubedejornalistas.pt
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Composição do júri
O júri dos Prémios Gazeta 2017 teve a seguinte constitu-
ição: Eugénio Alves (CJ), que presidiu, Cesário Borga (CJ),
Eva Henningsen (Associação da Imprensa Estrangeira em
Portugal), Fernanda Bizarro (freelancer), Fernando
Correia (jornalista e professor universitário), Elizabete
Caramelo (professora universitária), Fernando Cascais
(professor universitário e formador do Cenjor), Jorge
Leitão Ramos (crítico de cinema e televisão), José Rebelo
(professor jubilado do ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa) e Paulo Martins (jornalista e professor univer-
sitário).

Prémios
Gazeta2017

Prémios Gazeta

Luís Filipe Costa, multifacetado jornalista, radialista e realizador de
televisão, venceu o Prémio Gazeta de Mérito 2017. O júri, reunido em
14 de junho, decidiu ainda distinguir um conjunto de jornalistas nas
seis categorias a concurso: Adriano Miranda (Fotografia), Joana
Gorjão Henriques (Imprensa), João Santos Duarte e Tiago Miranda
(Multimédia), Cláudia Arsénio (Rádio), Pedro Coelho (Televisão) e
Margarida David Cardoso (Revelação). O prémio de Imprensa
Regional foi atribuído ao semanário Correio da Feira.
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Cesário Borga

É profunda a marca deixada por Luís Filipe Costa, Prémio
Gazeta de Mérito 2017, no jornalismo radiofónico. Durante
mais de 15 anos, inova, troca as voltas à censura, dá identi-
dade a um jornalismo até aí praticamente inexistente.  

Luís Filipe Costa, nascido em Lisboa  em 1936, começa a
carreira na rádio nos anos 60, na Emissora Nacional,  mas é
na chefia da redação do Rádio Clube Português que se
impõe como mestre e renovador da linguagem e das técni-

cas de apresentação dos noticiários radiofónicos, deixando
para trás um simulacro de informação, sem redação consti-
tuída,  alimentada por inócuas notícias de jornal, escolhi-
das a dedo. Com Luís Filipe Costa, o Rádio Clube
Português, atinge 18 serviços diários de notícias, apoiados
numa redação permanente. 

Para muitos jornalistas da  Imprensa,  como então eu
era, Luís Filipe Costa surge como  uma das grandes vozes
do 25 de Abril de 1974, a voz que chega com a plena luz do
sol na leitura do quinto comunicado do MFA, às sete  e
meia da manhã do primeiro dia, após 48 anos, em que é
possível informar  sem o garrote da Censura. Uma voz que
sucedia a outra voz, a de Joaquim Furtado, dominante ao
longo das horas decisivas da madrugada. Duas vozes a
entoarem aquela frase inesquecível: “Aqui posto de coman-
do do Movimento das Forças Armadas”. 

Luís Filipe Costa manteve-se no Rádio Clube até 1975,
transferindo-se depois para a a RTP onde, após  uma pas-
sagem pela redação, seguiu a carreira de realizador, produ-
zindo documentários, biografias, programas de realidade
ficcionada. Escreveu dois romances, foi contemplado com
os  prémios  Igrejas Caieiro, Casa da Imprensa, Cadena Ser,
Rádio Húngara e de Consagração de Carreira, da
Sociedade Portuguesa de Autores. Em 2010, foi-lhe atribui-
do o Grau de Cavaleiro da Ordem da Liberdade.

“Voz de Abril”
pioneiro 
do jornalismo
radiofónico 

PRÉMIO GAZETA DE MÉRITO

Luís Filipe Costa

É na chefia da redação do Rádio Clube Português que Luís Filipe

Costa se impõe como mestre
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GAZETA DE FOTOGRAFIA

Adriano Miranda
Nasceu em Aveiro em 1966. Estudou na Cooperativa
Árvore, no Porto, e na Ar.Co, em Lisboa.
Fotojornalista do Público há duas décadas, deu
formação no Cenjor e é professor de fotografia no

Instituto Politécnico do Porto. Publicou
vários livros. O mais recente, “Carvão
de Aço”, recupera uma reportagem
fotográfica realizada há 25 anos nas
minas do Pejão,
A fotografia de Manuel Francisco, captada
em Covelo, concelho de Tábua, foi

publicada na primeira página do Público de 16 de outubro
de 2017, na véspera de festejar 82 anos. Tornou-se
simbólica da tragédia dos incêndios, ajudando a onda de
solidariedade nacional para com as vítimas. “A fotografia do
Adriano deixa tudo a descoberto: o silêncio, a perda, a
solidão”, escreveu a jornalista Maria J. Lopes. 

GAZETA DE IMPRENSA

Joana Gorjão Henriques 
Jornalista do Público desde 2000, exerceu funções de
editora adjunta do suplemento Ípsilon. Foi bolseira
da Nieman Foundation for Journalism na Univer -
sidade de Harvard, Estados Unidos. Autora de

“Racismo em Português”, recebeu
vários prémios de jornalismo: AMI –
Jornalismo contra a Indiferença, de
Direitos Humanos e Integração,
atribuído pela Comissão Nacional da
UNESCO e pela Secretaria Geral da
Presidência do Conselho de

Ministros e, por duas vezes, o prémio Comunicação
“Pela Diversidade Cultural”, do Alto Comissariado
para as Migrações.
A reportagem premiada, primeira de uma série de seis sob
o título genérico “Racismo à portuguesa”, que saiu no
Público entre agosto e outubro de 2017, é dedicada à
Justiça. No âmbito do trabalho, foram entrevistadas cerca
de 50 pessoas, entre procuradores, advogados, professores,
ativistas, investigadores e artistas. 

GAZETA DE MULTIMÉDIA

João Santos Duarte
e Tiago Miranda
Natural de Amor, no concelho de Leiria, João Santos
Duarte é licenciado pela Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Dedica-se
ao multimédia, no Expresso, desde 2014. O
fotojornalista Tiago Miranda fez a sua formação
académica na Escola Superior de Belas-Artes da

Universidade de Lisboa
e no Instituto
Politécnico de Macau.
Entrou para o Expresso
em 2005, depois de
cinco anos como
freelancer.

“Estamos aqui para formar animais de combate”. A
reportagem vencedora na categoria de multimédia demorou
oito meses a concretizar, sendo divulgada um ano após a
morte de dois jovens militares, na chamada “prova zero” dos
comandos. Trata-se de uma longa viagem ao interior do
curso 127, com grande profundidade de abordagem e
diversidade de recursos, desde texto a imagem, passando por
infografia.

GAZETA DE RÁDIO

Cláudia Arsénio
Jornalista da TSF desde 2005, é
licenciada em Sociologia do Trabalho
pelo Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas. Adquiriu formação
em Jorna lismo na Escola Superior de
Comu nicação Social e no Cenjor.
“Tão longe, tão perto”, reportagem emitida

pela TSF a 23 de novembro de 2017, conta com a sonoplastia
de Miguel Silva. 50 anos depois das cheias que assolaram a
região de Lisboa, cruza testemunhos de sobreviventes com
depoimentos de jornalistas que tudo fizeram para fintar o
cerco da Censura, na tentativa de revelar o que o regime
queria abafar.

GAZETA DE TELEVISÃO

Pedro Coelho
Nascido em 1966 em Montemor-o-Novo, iniciou a
carreira em 1988, na Rádio Almansor. Passou pelo Folha
de Montemor, Rádio Comercial e Correio da Manhã

Rádio. É repórter da SIC desde 1992 e
professor na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, onde fez toda a sua
formação – licenciatura, mestrado e
doutoramento. Foi distinguido com o
Prémio Gazeta de Televisão 2014.

“Assalto ao castelo”, série de três reportagens , emitidas
pela SIC entre 1 e 3 de março de 2017, escrutina a
atuação do Banco de Portugal no caso da queda do Banco
Espírito Santo. O trabalho, em que se envolveram
também os repórteres de imagem José Silva e Luís Pinto
e o editor de imagem Rui Berton, apresentou
documentos inéditos, despertando enorme polémica. O
regulador viu-se obrigado a reagir em duas notas
públicas.

Prémios Gazeta
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GAZETA REVELAÇÃO

Margarida David Cardoso
Nascida em Felgueiras há 22 anos, deu os primeiros

passos no Jornal Universitário do Porto,
que chegou a dirigir. Licenciou-se em
Ciências da Comunicação pela
Universidade do Porto e trabalhou na
Jornalismo Porto Net, entre 2013 e 2016.
Desde então, integra os quadros do
Público. Passou pela informação local e é

hoje jornalista de sociedade.
“A noite do fim do mundo” é uma reportagem sobre as
grandes cheias de 1967, evocadas no ano passado, para a
revista P2. Trata-se de um abordagem que associa o registo
histórico ao depoimento de sobreviventes, cuja componente
fotográfica atual é da autoria do fotojornalista Rui Gaudêncio.
Os artigos foram publicados na edição impressa e online da
revista a 12 de novembro de 2017.

PRÉMIO IMPRENSA REGIONAL

Correio da Feira

Plural em defesa
de valores regionais
A primeira página da edição especial de 18 de setembro
de 2017 do Correio da Feira, vencedor do Prémio Gazeta
de Imprensa Regional, resume a linha editorial do
semanário: seis fotos de candidatos às eleições
autárquicas, de dimensão rigorosamente igual,
dominam quase toda a mancha gráfica. Sobra apenas

espaço para um rodapé, em que a publicação
centenária anuncia a realização de um debate, para o
qual são convidados todos os partidos.

O jornal de Santa Maria da Feira, que nessa edição
traçou uma retrospetiva de 40 anos de sufrágios
autárquicos no concelho e apresentou “cara a cara” os
concorrentes a juntas de freguesia, fazia assim jus a
dois dos princípios vertidos no seu estatuto editorial: é
“plural na abrangência noticiosa” e ativo na “defesa e
promoção dos valores regionais”. Daí que disponibilize
páginas para “salutares debates, confronto e expressão
de correntes de opinião”.

Fundado em 11 de abril de 1897, já apagou 120 velas.
Na edição de aniversário, deu voz a anteriores diretores
– Albino Santos, Salomão Rodrigues, Paulo Noguês e
Sandra Moreno. Orlando Macedo, atual responsável
máximo de uma pequena redação em que todos os
membros têm carteira profissional, garantiu:
“assumimos a herança de um projeto ímpar com os
olhos postos na modernidade”.

Atualmente propriedade da empresa Efeito
Mensagem, Lda., o Correio da Feira nasceu regenerador,
colado ao partido mais à Direita do espetro político. O
facto de assumir uma etiqueta partidária era habitual
na época. Não espanta, sequer, que só tenha
preservado a fé monárquica durante cerca de um ano
após a mudança de regime, nem que tenha
sucessivamente surgido como órgão do Partido
Republicano, do Evolucionista e do Liberal. 

O certo é que registou todos os grandes momentos
da vida nacional – é até internacional, porque a
Revolução Russa passou pelas suas páginas –
mantendo o foco nos acontecimentos locais e regionais.
Como a estreia do Feirense na I Divisão do futebol
nacional, na temporada 1961-1962, o 1.º de Maio de
1974, realizado em frente à redação do jornal, ou a
entrada em funcionamento do Hospital de S. Sebastião,
em 1999, após três décadas de luta.
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A “Operação
Marquês
nos ecrãs

As reportagens da SIC sobre a
“Operação Marquês”, que
divulgaram imagens de
interrogatórios judiciais depois
também usadas pela CMTV,
desencadearam um aceso debate,
com posições antagónicas acerca
do tratamento jornalístico.
A JJ cruza os argumentos.
E problematiza o conceito de
interesse público, que ambos os
campos invocam.

Eugénio Alves e Paulo Martins

ANÁLISE 1
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A
exibição de vídeos de interrogatórios
judiciais ou escutas telefónicas no âmbi-
to da Operação Marquês – a José
Sócrates, Ricardo Salgado, Zeinal Bava,
Henrique Granadeiro e outros – é fonte
de controvérsia e, por isso mesmo, bom
pretexto para uma reflexão acerca de

práticas profissionais. Não estão em causa apenas as
reportagens da SIC, porque a CMTV fez a mesma opção.
Nem tão pouco o facto de se tratar de uma emissão televi-
siva, por natureza causadora de maior impacto. O caso
merece, com efeito, uma reflexão alargada.

Logo após a emissão das reportagens, em abril passa-
do, o Ministério Público anunciou a abertura de inquérito.
“Embora o processo em causa já não se encontre em
segredo de justiça, a divulgação destes registos está proi-
bida, nos termos do art.º 88.º n.º 2 do Código de Processo
Penal, incorrendo, quem assim proceder, num crime de
desobediência”, justificou. O antigo primeiro-ministro
constituiu-se assistente no processo, cuja abertura a minis-

tra da Justiça, Francisca Van Dunem, reclamara. A procu-
radora-geral da República, Joana Marques Vidal, também
manifestou o seu desagrado com a divulgação das ima-
gens. 

A SIC não se inibiu de acolher opiniões desfavoráveis
às suas próprias reportagens, como sucedeu com as verba-
lizadas por Miguel Sousa Tavares. O Conselho
Deontológico emitiu a 16 de maio uma nota genérica
sobre “Jornalismo e Justiça”, que salienta o dever dos jor-
nalistas de “ponderar em cada situação formas de evitar a
exposição pública indevida de arguidos e de agentes da
Justiça”. O órgão de autorregulação invoca o “compromis-
so sagrado” dos jornalistas para com o público, admitindo
que pode conduzir ao desrespeito pelas leis. “Têm de pon-
derar, caso a caso, se a informação que obtêm tem relevan-
te interesse público e tratá-la na obediência aos princípios
deontológicos da profissão e de acordo com as regras jor-
nalísticas, como a confirmação dos factos e das informaçõ-
es e o obrigatório estabelecimento do contraditório”.

A questão do contraditório – ou da ausência dele – foi
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suscitada por Jorge Wemans. “O roteiro segue o discurso
da acusação”, acusou, nas páginas do Público. “Rebaixa-se
ao hediondo de substituir o preceito deontológico de
‘ouvir todas as partes com interesses atendíveis na maté-
ria’ pelos filmes em que os arguidos respondiam ao inte-
rrogatório policial”. Para o provedor do telespectador da
RTP, que exerceu idêntica função naquele jornal, trata-se
de uma “violação declarada dos deveres para com os acu-
sados e para com o público”.

Ricardo Costa, em artigo no Expresso, escrito na quali-
dade de diretor de informação da SIC, afiança que “as
reportagens foram editadas e reeditadas tendo isso em
conta, cruzando a opinião de várias pessoas”. Quem as
realizou foram “jornalistas altamente especializados”,
que acompanham o caso desde o início, que “leram tudo
o que existe no processo, que já falaram com os envolvi-
dos”.

“As gravações [dos interrogatórios] são oficiais e chega-
ram à mão dos jornalistas. Ainda que haja aspetos que
possam suscitar dúvidas, por assumirem contornos que
raiam o voyeurismo, é inegável que as reportagens divul-
garam aspetos do processo de relevante interesse público
e são, por isso, legítimas”, sustentou a presidente do
Conselho Deontológico. Assumindo a sua posição a título
pessoal, São José Almeida lembrou que a questão surgiu
em outros processos judiciais de equivalente mediatismo,
como o dos “vistos gold”, em que foram exibidas pela
CMTV imagens das audições ao ex-ministro da
Administração Interna e ao ex-diretor do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras.

DIREITOS EM COLISÃO

E
m nome do interesse público, os fins
justificam os meios? Ricardo Costa, a
propósito de condutas violadoras da lei
por mais altos valores se levantarem,
“respondeu” àquela pergunta com
outra: “Wikileaks, Snowden, Panama
Papers, Malta Papers, Football Leaks.

Algum documento foi obtido de forma legal? Quantos
violavam sigilo fiscal, bancário ou mails privados?” A inte-
rrogação inicial, todavia, ganha pertinência quando sub-
siste o risco de o dever do jornalista de informar, para
satisfazer o direito dos cidadãos à informação, colidir com
direitos individuais – ao bom nome, reputação ou ima-
gem. São José Almeida acredita que “no cumprimento da
sua obrigação, o dever de informar sobrepõe-se sempre,
para os jornalistas, aos direitos de imagem”. João Miguel
Tavares reconheceu, em artigo de opinião no Público, que
expor interrogatórios “atenta contra os interesses daque-
les indivíduos”. Porém, em seu entender, a opção é legíti-
ma, à luz do interesse coletivo. 

O facto de “unir todas as pontas de uma forma
muito compreensível para o grande público” é consi-
derado por Tavares um dos méritos do trabalho. Numa
conferência sobre “Jornalismo e Interesse Público”,
promovida em Lisboa pela Associação de Estudos
Comunicação e Jornalismo, Jacinto Godinho defendeu,
contudo, que não foi acrescentada nova informação
sobre o caso. Para Jorge Wemans, nem sequer pode
falar-se em “grande reportagem”, como a SIC a apre-
sentou. Porque “tem zero de investigação própria e
nada de factos novos”. É essa também a opinião de
Vicente Jorge Silva, manifestada nas páginas do
Público. O que viu não foi “uma genuína investigação
jornalística independente, com recurso a fontes autó-
nomas, contraditórias e sem ligação entre si”, mas tão
só uma “encenação sobre a investigação das entidades
judiciais e o libelo acusatório”.

A eventual violação do direito à imagem não podia dei-
xar de irromper pela discussão dentro. “As expressões dos
arguidos em interrogatório, o conteúdo do que ali dizem
e o modo como se exprimem nada provam, nem são fac-
tos relevantes no apuramento da verdade. Só quem nunca
foi sujeito a interrogatório por parte daqueles que lhe reti-
raram a liberdade pode supor que essa é uma situação
‘normal’”, critica Wemans. “Um arguido ou um suspeito
está sempre, durante o interrogatório, em situação de
inferioridade, facilmente amedrontado, quase sempre em
fragilidade psicológica”, ajuizou António Barreto, no

ANÁLISE 1 A “Operação Marquês nos ecrãs

a

Jorge Wemans
O trabalho “rebaixa-se ao
hediondo de substituir o
preceito deontológico de
‘ouvir todas as partes
com interesses atendíveis
na matéria’ pelos filmes
em que os arguidos
respondiam ao
interrogatório policial”

a

São José Almeida
“No cumprimento da sua
obrigação, o dever de
informar sobrepõe-se
sempre, para os
jornalistas, aos direitos
de imagem”
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a

João Miguel Tavares
“Não alinho no desprezo
acerca da importância
que aquelas imagens têm
para o esclarecimento da
opinião pública quando
estão em causa crimes
de corrupção”

a

António Barreto
“Um arguido ou um
suspeito está sempre,
durante o interrogatório,
em situação de
inferioridade, facilmente
amedrontado, quase
sempre em fragilidade
psicológica”

A PALAVRA AOS AUTORES
Três perguntas aos autores da reportagem da SIC, Sara Antunes
de Oliveira, Amélia Moura Ramos e Luís Garriapa.

Como reagem às críticas de que

o vosso trabalho não nasceu de

investigação própria?

As reportagens tiveram como
ponto de partida a necessidade
de fazer uma síntese do
incomensurável manancial de
informação que constitui o
processo e a acusação da
Operação Marquês. Foi neste
imenso “oceano”, de linguagem
e dimensão inacessível para o
cidadão comum, que nos
propusemos fazer um trabalho
que pudesse ser um apanhado
do que está em causa no maior
e mais grave processo judicial
da democracia portuguesa. Em
momento algum, a SIC – ou os
jornalistas que assinaram as
reportagens – passaram a ideia
que se tratava de investigação
inédita. As críticas fazem parte

dos ossos deste ofício, as boas e
as más. 
A condição do principal acusado

justifica opções diferentes de

tratamento jornalístico?

José Sócrates, pelos 24 anos de
serviço que exerceu na função
pública, deve esperar da Justiça
igualdade de tratamento. No
domínio do critério jornalístico,
é inegável que, por tudo o que
politicamente representa, não
tem o mesmo peso mediático de
outro arguido qualquer. Estão
em causa suspeitas de crimes de
corrupção praticados no
exercício dessas funções, o que,
obviamente, pode determinar
um tratamento jornalístico
diferenciado do caso. Foi nesse
sentido – e depois de os
principais intervenientes do
processo terem rejeitado

pedidos de entrevista – que
entendemos justificar-se o uso
dos interrogatórios judiciais, até
como forma de termos o
contraditório dos visados à tese
do Ministério Público. Os
jornalistas não têm apenas o
direito de informar. Têm o
dever de informar. Foi usado
exclusivamente o material
considerado relevante. O seu
uso foi tudo menos acrítico ou
leviano.
Na vossa opinião estas

reportagens constituem um

instrumento de combate à

corrupção?

Não era objetivo dos jornalistas
transformar as reportagens
num trabalho panfletário contra
a corrupção.  Foram feitas
apenas com o propósito de
informar.
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mesmo sentido, numa crónica publicada no Diário de
Notícias.

Para o sociólogo, “não é o interrogatório que está em
causa. A gravidade reside na sua divulgação, na explo-
ração dos sentimentos dos mirones sem mais que fazer
do que espiolhar a vida e o sofrimento dos outros”.
Refutando a ideia de que as reportagens correspondem
a um exercício de liberdade de expressão, Barreto
sublinha que “os direitos fundamentais são para todos,
incluindo os transgressores”. Daí a exigência de uma
reação institucional. “Três instituições essenciais, o
Parlamento, a Justiça e a informação, foram postas em
causa. Os responsáveis pela divulgação desta grosseria
não se dão conta do mal que fazem. Não se importam,
nem percebem os danos que causam às liberdades e ao
seu país”.

Em democracia, assinala Ricardo Costa, o direito à ima-
gem é tão fundamental como o direito à informação. “O
que coloca, por vezes, estes dois direitos frente a frente é
o interesse público. Não vejo – foi essa a conclusão a que
chegámos internamente na SIC –, nenhum caso onde o
interesse público seja mais relevante”. O diretor do canal
garante que foram expurgadas matérias “da esfera priva-
da ou íntima, gratuita, jocosa ou acessória”. O canal emi-
tiu imagens de acusados – não de arguidos ou testemun-
has, por já ter sido proferida acusação. Com uma exceção:
Francisco Machado da Cruz, o contabilista que geria o
saco azul do BES/GES, “por considerarmos o seu teste-
munho fundamental à explicação da maior falência dos
nossos tempos”.

JORNALISMO E JUSTIÇA

D
o ponto de vista deontológico – e,
em Portugal, também no plano
legislativo – a abordagem jornalís-
tica de matérias que reclamam a
ponderação de direitos exige a
avaliação de duas dimensões: a
natureza do caso e a condição da

pessoa. Detenhamo-nos, por ora, na primeira, expondo
os argumentos. “A voz e postura corporal dos arguidos
são elementos fundamentais para a formação de uma
convicção”, observa João Miguel Tavares. “Tenho dúvi-
das sobre certas opções tomadas – penso, em particular,
que testemunhas e arguidos não deveriam ser tratados
da mesma forma (…) mas não alinho no desprezo acer-
ca da importância que aquelas imagens têm para o escla-
recimento da opinião pública quando estão em causa
crimes de corrupção”. 

Assim colocada a questão, faz sentido seguir o fio do
raciocínio. João Miguel Tavares admite que os jornalistas
têm licença para pular a cerca quando o seu trabalho se
torna instrumento de combate à corrupção. “Se interio-
rizássemos que cada um daqueles homens é suspeito de
ter roubado não o Estado, mas cada um de nós, seríamos
certamente muito mais tolerantes em relação àquelas
reportagens”, escreveu. Ricardo Costa acusa outros
órgãos de comunicação e jornalistas: “Perante o caso
judicial mais grave da nossa democracia e a falência
bancária que mais dinheiro leva aos contribuintes, redu-
ziram este caso a um assunto judicial”. A tese de
Wemans é diametralmente oposta: “A luta contra a gran-
de corrupção em Portugal acaba de dar um gigantesco
passo atrás”. E “para o seu recuo, mais do que a desas-
trosa ‘grande reportagem’ da SIC, contribuíram os seus
alegretes defensores”.

“Não é um acusado qualquer”, afirmou São José
Almeida, referindo-se ao estatuto do principal protago-
nista do processo. “Um primeiro-ministro acusado de
corrupção passiva? Sim, é um caso extremo de defesa da
democracia”, opina Ricardo Costa, alinhavando mais
uma pergunta: “Deve mesmo tratar-se este caso como
todos os outros ou como as questões do momento que
vão e voltam?”

Para Jorge Wemans, “não há importância ou singulari-
dade de um processo judicial que suspenda todos os direi-
tos dos investigados, confira exceção absoluta de procedi-
mentos legais, substitua os tribunais pelo julgamento
popular, dispense a prova por existir convicção”. Será um
dos destinatários da crítica assumida por Eduardo

ANÁLISE 1 A “Operação Marquês nos ecrãs

Ricardo Costa
“Um primeiro-ministro
acusado de corrupção
passiva? Sim, é um caso
extremo de defesa da
democracia. Deve mesmo
tratar-se este caso como
todos os outros?”

Vicente Jorge Silva
“Se os julgamentos na
praça pública
substituírem os
julgamentos nos
tribunais, estaremos a
caminhar na direção do
populismo, não da justiça
democrática”
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Dâmaso: “As pessoas que criticam hoje a divulgação dos
vídeos do processo Marquês são as mesmas que nunca
quiseram que os portugueses soubessem que Sócrates
vivia em Paris com rendimentos nunca antes declarados.
Nessa altura, em março de 2012, crucificaram o Correio da
Manhã por ter ido a Paris investigar como vivia e de que
vivia o ex-primeiro-ministro. Seria tudo vida privada,
argumentaram”. 

O diretor da Sábado recusa-se a aceitar o “consentimen-
to do próprio” – é seu o uso de aspas, no artigo publicado
na revista – como um fator de asfixia do Jornalismo.
“Espera-se que o tribunal europeu continue a fazer o seu
caminho libertador desse jugo, tal como o movimento
doutrinal que defende a abolição da criminalização da
difamação, em especial quando as imputações de factos e
as formulações de juízos de valor incómodo, ou mesmo
‘ofensivo’, são dirigidos a titulares de cargos públicos e
políticos”.

“Se os julgamentos na praça pública substituírem os
julgamentos nos tribunais – e isto com a cumplicidade
culposa dos magistrados que temem pela solidez das
suas investigações e dos seus libelos – estaremos a
caminhar na direção do populismo, não da justiça
democrática”, escreveu Vicente Jorge Silva no Público,
rebelando-se contra o que apelida de “jornalismo justi-
ceiro”. 

A convicção de que os autores das reportagens televi-
sivas se substituíram à justiça está patente em diversas
posições públicas. Jorge Wemans fala em “repugnante
entrega do papel do jornalista a procuradores e juízes”,
sem precedentes em democracia, e exprime a suspeita de
que à procura de audiências se aliou a “vontade de
incentivar o desejo de realizar justiça pelas próprias
mãos”. Vicente Jorge Silva vislumbra “um exemplo aca-
bado da promiscuidade entre o poder judicial e o jorna-
lismo populista, de sarjeta”, convertendo o Jornalismo
em “género subsidiário do Ministério Público ou instru-
mento da acusação”.

Na já referida conferência, Adelino Gomes também
falou em “santa aliança, formal ou informal, com a
Procuradoria-Geral da República”, suscetível de manipu-
lar a Comunicação Social. O jornalista condenou a falta de
transparência: era a seus olhos exigível que os telespeta-
dores fossem previamente informados acerca das condi-
ções de acesso às imagens – se foram cedidas a requeri-
mento dos jornalistas ou chegaram às suas mãos por
outras vias. 

Macaísta Malheiros situou o caso, na mesma ocasião,
no plano da dignidade humana. O juiz desembargador
aposentado, com passado de ligação a instituições de
defesa dos Direitos Humanos, chamou a atenção para
valores tão relevantes em regimes democráticos como o
julgamento equitativo e a imparcialidade dos tribunais,
suscetíveis de serem postos em causa por reportagens
que não proporcionam “igualdade de armas”.

PELO SIM E PELO NÃO
Eis um esforço de sistematização dos
argumentos aduzidos a favor e contra as
reportagens.

SIM, PORQUE…
l O dever de informar sobrepõe-se sempre aos
direitos de imagem dos envolvidos
l As gravações dos interrogatórios são oficiais
l Não foram abordadas matérias da esfera privada
ou íntima
l É fundamental esclarecer a opinião pública, em
crimes de corrupção
l Sócrates, como antigo primeiro-ministro, não é
um acusado qualquer

NÃO, PORQUE…
l As reportagens redundaram em julgamento na
praça pública
l Ocorreu uma colagem à acusação judicial
l Não foi feita investigação jornalística
l Os acusados surgem em situação de
inferioridade
l A natureza do caso não autoriza a violação dos
direitos dos acusados

JJ
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De que falamos
quando falamos
de interesse público
Interesse público. A controvérsia criada pela cobertura jornalística da
“Operação Marquês” tem como pano de fundo este conceito – seja
para a defender, seja para a condenar. De que falamos, afinal, quando
falamos de interesse público na atividade jornalística?

Paulo Martins *

O
exercício jornalístico é sempre passí-
vel de causar dano, uma espécie de
“risco profissional”, atenta a missão
de que o jornalista está investido em
regimes democráticos – satisfazer o
direito dos cidadãos à informação. A
questão reside em avaliar se se trata

de dano legítimo e pode ser atenuado, em especial quan-
do estão em jogo outros direitos credores de proteção,
como à honra, reputação e bom nome. A violação da vida
privada carece, assim, de sólida fundamentação. O que
pressupõe um esforço de conceptualização do que se
entende por privacidade e por interesse público no campo
do Jornalismo.

As esferas pública e privada não são estanques.
Influenciadas por tradições culturais, podem até apresentar
zonas de interseção, capazes de alterar as respetivas fron-
teiras ou de as tornar tão fluídas que se tornam insuscetí-
veis de determinação absoluta. A abordagem clássica, recu-
perada por Hannah Arendt, inscreve o campo privado no
domínio da necessidade, remetendo-o para a trilogia casa-
família-trabalho, e concebe a esfera pública, relacionada
com a polis, como de liberdade, ação e discurso, um espaço
de aparição. A emergência do social alterou esta represen-
tação, hoje insuficiente para compreender de que forma
privado e público interagem. Até porque a maior exposição
da esfera privada, característica de sociedades fortemente
mediatizadas, não a elimina, ainda que a reconfigure,
quanto mais não seja por reduzir a sua extensão.

“Jornalismo e privacidade são o espaço de encontro, de
separação e de choque entre liberdades, com incontorná-
veis implicações nos direitos individuais, no exercício da
cidadania, na liberdade de expressão e na liberdade de

informar e ser informado”, sustenta Camponez1, enun-
ciando uma interrogação quotidiana dos jornalistas:
“Como conceber o interesse público sem que ele não acabe
por limitar as liberdades individuais, ou como pensar a
proteção dos direitos individuais sem que isso se transfor-
me num bloqueio à liberdade de comunicação, nomeada-
mente a de informar e de ser informado?”.

É precisamente o facto de o jornalista ser confrontado
com a determinação da fronteira entre o direito da socie-
dade a saber e o direito do indivíduo a ocultar, na feliz for-
mulação de Hodges2, que impõe a necessidade de carac-
terizar o conceito de interesse público. É consensual que
decorre do direito-dever dos jornalistas a informar, para
satisfação do direito do público a ser informado, que obe-
dece a balizas tão definidas quanto possível.

Uma definição pela negativa pode ajudar a perceber do
que falamos. Em Jornalismo, interesse público não coinci-
de, forçosamente, com interesse nacional. Não traduz o
interesse das audiências, habitualmente associado pelos
teóricos ao interesse do público, no sentido de saciar curio-
sidades mórbidas. Pode, enfim, não preencher os requisi-
tos do “interesse legítimo”, previsto na lei penal portugue-
sa como causa de exclusão de ilicitude.

Determinado assunto não é de interesse público ape-
nas por ter impacto num elevado número de pessoas,
embora esse fator não seja negligenciável. Mas enquadra-
se no conceito se contribui para que os cidadãos tomem
decisões informadas e conscientes. Associado à função
tradicional dos media de limitarem poderes, o interesse
público pressupõe uma prática profissional rigorosa, que
não dispensa a contextualização e privilegia o aprofunda-
mento de temas. Prática tanto mais necessária quanto
maior for o número de agentes informativos – não só jor-
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nalistas – presentes no espaço mediático, um fenómeno
induzido pela multiplicação de plataformas informativas
que a Internet hoje proporciona.

INTERESSE PÚBLICO EM CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS
Os estudos disponíveis revelam uma multiplicidade de
definições – dir-se-ia, de perceções – dos conceitos de inte-
resse público e de privacidade. O inquérito Leveson,
resultante da investigação judicial às escutas ilegais do
News of the World, tabloide britânico encerrado em 2011,
reconhece que o conceito de interesse público não é
monolítico, nem deve ser analisado isoladamente, porque
é suposto serem respeitados outros interesses públicos.
Nesse sentido, não é “propriedade” dos media ou de qual-
quer outro setor. Ainda assim, abrange duas dimensões3.
Por um lado, boa governação política (segurança nacional,
ordem pública, bem-estar, Estado de Direito, independên-
cia e prestação de contas de entidades públicas, acesso à
justiça e responsabilidade de governo). Por outro, autode-
terminação individual e proteção e execução de interesses
privados (privacidade, confidencialidade, reputação, etc.).

Whittle e Cooper4 sistematizaram as justificações de
interesse público mais comuns, essencialmente enquadra-
das em duas categorias. A primeira, centrada no cidadão,
inclui a divulgação de informações que o habilitem a
tomar decisões, permitam entender medidas, evitem que
seja enganado por uma declaração ou ação de um indiví-
duo ou de uma organização ou revelem incompetência
com impacto no público. A segunda prende-se com o
papel dos media no escrutínio dos poderes: promoção do
debate sobre questões-chave; contributo para a prestação
de contas e a transparência das decisões, combate à frau-
de e à corrupção, exposição ou deteção de crimes ou con-
duta antissocial.

Ainda que formulada de maneira diferente, esta última
justificação e a respeitante à possibilidade de
prevenir o público, quando há
risco de ser ludibriado, inspi-
ram-se no Código de Práticas
dos Editores da Grã-Bretanha,
país que impõe aos responsá-
veis editoriais a demonstra-
ção, perante a entidade regu-
ladora, de que o interesse
público pode ser invocado.
Este instrumento deontoló-
gico considera que a liber-
dade de expressão é sem-
pre de interesse público.
Toma-o como incontestá-
vel em mais duas situaçõ-
es, embora salvaguardan-
do que não se esgota
nelas: descoberta ou
revelação de comporta-

mento antissocial grave e defesa da saúde e da segurança
pública. O código da BBC, apesar de reconhecer que não
existe uma definição única de interesse público, acrescen-
ta matérias como exposição de corrupção e injustiça e
divulgação de incompetência ou negligência.

A enunciação do conceito de interesse público a que
procedem estes dois códigos não tem paralelo em qual-
quer outro dispositivo ético, embora todos acolham o
princípio. A única exceção, fora do universo britânico, é o
código austríaco, que além de mencionar a divulgação de
crimes graves, a proteção da segurança pública ou da
saúde e a prevenção do público para enganos, salienta
que não é de interesse público divulgar fotos em violação
da esfera íntima apenas para satisfazer a curiosidade.

COMPATIBILIZAÇÃO DE VALORES
Uma vez que os direitos à informação e à proteção da vida
privada constituem valores civilizacionais, com guarida
constitucional em sociedades democráticas, a compatibili-
zação entre ambos é incontornável. O processo causa ten-
são ao jornalista, sendo certo que, se concluir pela preva-
lência do interesse público, deve sacrificar o menos possí-
vel a privacidade. 

A quem compete determinar o interesse público? Ao
jornalista? Ao jornalista, em articulação com hierarquia
editorial? A um organismo interno representativo dos
profissionais, em Portugal designado conselho de reda-
ção? Em certas situações, é tão difícil de traçar que não
pode ser entregue exclusivamente ao critério de quem
recolheu a informação e defende o seu valor intrínseco.
Para reduzir a margem de discricionariedade, são reco-
mendáveis decisões partilhadas, assumindo a redação
como coletivo capaz de incentivar o debate aberto de
abordagens jornalísticas. No limite, pode concluir-se que

prevalece o dever de não publicar
informações.

O princípio, central na ética profis-
sional, segundo o qual o jornalista
deve agir de acordo com a sua cons-
ciência ética, em todas as circuns-
tâncias, reclama uma conduta mais
exigente do que a vertida em nor-
mativos deontológicos. Porque
não lhe cabe contar “todos os
pormenores”, uma perniciosa
tendência nascida da conta-
minação do Jornalismo pelo
entretenimento, nem o
direito à informação o
autoriza a apresentar uma
falsa imagem de alguém,
divulgar fotografias,
comunicações privadas
ou factos irrelevantes

ou embaraçosos.
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Patterson e Wilkins distinguem o que o público tem
direito a saber, o que precisa de saber e o que quer saber5.
Satisfazer este desejo é uma atitude alheia à função social
do jornalista. No cumprimento da sua legis artis – con-
fluência de normas técnicas e de princípios éticos – decide
em função do caso com o qual se depara. Primeiro, avalia
se reúne interesse público; depois se o interesse público
prevalece sobre a proteção da privacidade, ou seja, se tem
legitimidade para a invadir e se é suficientemente sólido o
fundamento para tornar públicos factos desse âmbito.

FIGURAS PÚBLICAS E CIDADÃOS ANÓNIMOS
A ponderação das circunstâncias do caso e do papel social
do protagonista é incontornável. Um crime é sempre notí-
cia, mas só se justifica revelar a identidade do autor caso
se trate de uma figura pública. É legítimo divulgar a con-

duta privada quando afeta as funções exercidas, revela
hipocrisia (isto é, incoerência com o que o indivíduo pre-
coniza em público, por exemplo para seduzir o eleitorado)
ou cujo conhecimento ajuda a desvendar traços de caráter
pertinentes para o juízo dos cidadãos.

Uma figura pública tem consciência de que abdica de
parte da sua privacidade. Contudo, tal não significa um
“salvo-conduto” para a converter em notícia. Invadir esse
núcleo é um ato de indiscrição, ainda que legítimo. Exige
avaliação, influenciada por diferentes tradições mediáti-
cas. “Se mentiu à mulher, pode mentir ao país” – eis o
argumento invocado nos Estados Unidos para a mediati-
zação do caso Clinton-Lewinsky, que porventura na
Europa não despertaria tanto interesse.

A Resolução 428/70 da Assembleia Parlamentar do
Conselho da Europa sustenta que “aqueles que, pelos seus
próprios atos, incentivaram revelações indiscretas em
relação às quais se queixam mais tarde, não podem invo-
car o direito à privacidade”, mas essa atitude não dispen-
sa o jornalista de observar princípios éticos. O consenti-

mento para revelar assuntos da vida privada não tem, por
norma, caráter perpétuo, nem pode resultar de acordo
tácito.

A “privacidade oferecida”, conceito introduzido pela
Alta Autoridade para a Comunicação Social numa delibe-
ração de 2000, é um fenómeno complexo. “Não perde a
condição de privacidade aquilo que não o quer ser, ou que
consente não ser”, defendeu então a antiga entidade
reguladora portuguesa, questionando a legitimidade dos
média para ferirem a privacidade “que não se reconhece
como ferida”. Embora relativa a um programa televisivo
de entretenimento, esta tomada de posição ajuda à refle-
xão no domínio do Jornalismo.

A inibição de acusações sem fundamento, o respeito
pela presunção da inocência e o recurso a meios ilícitos
são princípios consagrados, simultaneamente, em sede

legal e de autorregulação, que tam-
bém se inscrevem na problemática
do interesse público e da proteção da
vida privada. Cair na tentação de
substituir a Justiça, condenando
cidadãos na praça pública, é etica-
mente censurável. Ao acolherem
acusações, os média obrigam-se à
audição prévia dos visados – vários
códigos invocam a concessão de
tempo e informação suficientes para
que se pronunciem. O uso de câma-
ras ou microfones ocultos e a dissi-
mulação de identidade só são admis-
síveis em situações excecionais, uma
vez demonstrado o incontestável
interesse público e desde que não
existam meios convencionais de
obtenção da informação.

* Extratos do capítulo “A noção de interesse público e a defesa
da vida privada”, do livro “Ética Aplicada – Comunicação
Social”, Maria do Céu Patrão Neves e Rui Sampaio da Silva
(coords.), Edições 70, 2017.

1 Apud MARTINS, Paulo, O Privado em Público – Direito à informação e

direitos de personalidade, Coimbra, Almedina, p. 11, 2013.

2 Cf. HODGES, Lou, “Privacy and the Press”, in Lee Wilkins/Clifford

& G. Christians (org.), The Handbook of Mass Media Ethics, New York,

pp. 277-284, 2009.

3 LEVESON, Brian, “An inquiry into the culture, practices and ethics

of the press: Report”, p. 70, 2012. www.gov.uk/government/uplo-

ads/system/uploads/attachment_data/file/270939/0780_i.pdf, consul-

tado a 26 de setembro de 2015.

4 Cf. WHITTLE, Stephen & COOPER, Glenda, Privacy, Probity and Public

Interest, Oxford, University of Oxford, 2009.

5 Apud FINNEMAN, Teri & THOMAS, Ryan, “The British national press

and the 2012 royal family photo scandals”, Journalism Practice, 8:

409, 2014.

ANÁLISE 1 A “Operação Marquês nos ecrãs
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A FORÇA
da palavra

e da imagem
José Rebelo *

N
a passagem do quinquagésimo ani-
versário de Maio de 68, as montras
das livrarias de Paris regurgitam de
livros e de revistas sobre um movi-
mento que abalou a França e teve
repercussões no mundo inteiro.
Sucedem-se os programas de rádio e

de televisão, multiplicam-se as fotografias que enchem
páginas e páginas de jornais rememorando as barricadas
erguidas nas ruas do Quartier Latin, os automóveis em
chamas, as cargas da polícia de choque, os debates infin-
dáveis nos anfiteatros da Sorbonne, os desfiles de trabal-
hadores em greve.

Portugal não foge à regra. Também por cá se verificou,
durante os meses de Maio e de Junho, uma profusão de
programas televisivos e radiofónicos, de artigos de jor-
nais, de exposições, de conferências e de colóquios.
Raramente, a comemoração/celebração de um aconteci-
mento ocorrido no exterior despertou, entre nós, tamanha
relevância.

Porquê?
Porque, embora arredado da esfera económica e finan-

ceira, o paradigma francês é ainda dominante no plano da
reflexão cultural, social e política em Portugal?

Porque são ainda soixante huitards quem ocupa os luga-
res determinantes na definição dos temas que alimentam
o espaço público português?

Percorrendo as análises, os comentários, as apreciações
sobre o que ficou ou não ficou de Maio de 68, constata-se
a existência de interpretações eivadas de uma nostalgia

mais ou menos disfarçada. Outras, pelo contrário, encon-
tram, num exacerbado individualismo de Maio de 68, a
raiz do ultraliberalismo económico e social que viria a
impor-se no dealbar do século XX. Há ainda quem sublin-
he a futilidade de um movimento reivindicativo que, afi-
nal, se traduziu num retrocesso político ao oferecer de
bandeja, aos partidos políticos de direita, a maioria abso-
luta dos lugares na Assembleia Nacional.

É certo que Maio de 68 é, sobretudo uma rejeição, uma
denúncia. E não uma proposta. As próprias palavras de
ordem que ressaltam das paredes exprimem-no bem.
Exprimem a rejeição, mas sem apresentação de alternati-
va, das rotinas e das hierarquias tradicionais, no plano da
família, no plano da escola, no plano da sociedade em
geral. 

Contesta-se o professor: 
Professeurs, vous nous faîtes vieillir
Contestam-se os modelos culturais, em particular no

campo da produção artística:
L’art est mort, ne consommez pas son cadavre
L’art est une névrose académique
L’art c’est de la merde
Contesta-se o Estado :
Tout pouvoir abuse, le pouvoir absolu abuse absolument
Les frontières on s’en fout
Contesta-se a força policial e apregoa-se a resistência:
La barricade ferme la rue mais ouvre la voie
À chacun son flic
En attendant la cybernétique, les flics
Contesta-se o conceito tradicional de trabalho subordi-
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nado à autoridade do patrão:
Le travail c’est con
À travail aliéné, loisir aliéné
Ne changeons pas de maîtres, devenons les maîtres de notre

vie
Bats ton patron, si tu ne sais pas pourquoi il le sait
Plutôt crever que céder
Contesta-se a religião :

Même si Dieux existait il faudrait le supprimer
Comment penser librement à l’ombre d’une chapelle ?

Exalta-se a juventude:
La jeunesse est une ivresse éternelle
Cours camarade, le vieux monde est derrière toi
Proclama-se a libertação total. Como se essa libertação

ocorresse espontaneamente. Como se ela decorresse do
simples facto de a enunciar, de a querer. Libertação de si
mesmo. Libertação de hábitos e de imposições burocráti-
cas julgadas sufocantes:

Ne me libère pas… je m’en charge
Il est interdit d’interdire
Jouissez sans entraves
Éjacule tes désirs
Glorifica-se a utopia :
L’imagination au pouvoir
Soyons realistes, demandons l’impossible
Je décrète l’état de bonheur permanent
Sous les pavés, la plage
Je prends mes désirs pour la réalité, car je crois en la réalité

de mes désirs
É certo que Maio de 68 é um clamor com um toque de

classe. São os filhos de diferentes extractos de uma bur-
guesia em fase de relativa expansão económica que se
manifestam. Aos protestos dessa juventude inquieta jun-
tam-se, a partir de meados de Maio, os protestos de 10
milhões de trabalhadores em greve. Mas essa conjugação
de protestos é, sobretudo, de natureza conjuntural. A
prova: assinados que são os acordos de Grenelle, consa-
grando subidas de salários, redução de horários de trabal-
ho e mais facilidades para as actividades sindicais no inte-
rior das empresas, a esmagadora maioria dos grevistas
regressa às fábricas que retomam o seu ritmo habitual.

Independentemente da controvérsia gerada em torno
dos fundamentos e das consequências de Maio de 68, uma
coisa, porém, parece adquirida: Maio de 68 é um virar de
página. É o epílogo da modernidade que floresceu com os
Enciclopedistas e a Revolução Francesa. Marca o advento
do pós-modernismo ou da modernidade avançada para
falar como o filósofo Jean-François Lyotard ou como o
sociólogo Anthony Guiddens. Maio de 68 é, em suma,
para fragmentos importantes das sociedades humanas, o
ponto de ruptura com as grandes narrativas redentoras, o
ponto de ruptura com os princípios da representatividade
e da delegação de poderes. Introduziu novas formas de
estar, de viver, de sentir. Introduziu novos temas de deba-
te: a ecologia, a igualdade de género

Num colóquio recente, organizado em Lisboa pela
Associação de Estudos Comunicação e Jornalismo, um dos
intervenientes, que se exilou com 17 anos de idade, des-
creve assim a mudança que Maio de 68 operou em si:

“[…] posso dividir os 10 anos do meu exílio em duas
épocas distintas: o antes e o depois de Maio. Antes eu era
uma militante do PCP conscienciosa e uma estudante
cumpridora – depois tornei-me uma jovem inquieta, pro-
curando sem cessar estilos de vida alternativos: grupos de
teatro provocatórios, vivências comunitárias radicais com
preocupações ecológicas, experiências de contracultura,
numa deriva irrequieta, no sentido situacionista do
termo1, num desafio permanente à ordem e aos poderes
instituídos, a todos os níveis”.

Versões perversas de Maio de 68 conheceram algum
sucesso noutros países como a Itália e a Alemanha onde as
Brigadas Vermelhas e os Baader Meinhof cometeram cri-
mes que nada pode justificar. Mas, em França, prevaleceu
a não violência. Houve, claro, confrontações entre polícia
de choque e manifestantes. Como em todas as manifesta-
ções. Blocos da calçada arremessados contra as forças poli-
ciais. Jactos de água regando os manifestantes. Bastões
brandidos com inaudito vigor. Murros e pontapés a
jovens em fuga ou rebolando-se pelo chão. O caso mais
grave ocorreu em 23 de Maio quando um jovem manifes-
tante e um polícia são mortos, respectivamente, em Paris
e em Lyon. Acidente, num contexto de refrega, explicar-
se-á, de fonte oficial.

Maio de 68 simboliza, isso sim, o poder da imagem e da
palavra. É pela imagem e pela palavra que se exterioriza o
descontentamento. É pela imagem e pela palavra que se
mobilizam os descontentes. São as palavras de ordem
escritas nas paredes. Mas são, igualmente as petições subs-
critas por grandes nomes da cultura francesa como Jean-
Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Claude Roi, Jean Pierre
Faye, Nathalie Sarraute, Lucien Goldmann, Jean Daniel,
Claude Perdriel, K. S. Karol, Michel Leiris que apelam ao
boicote da rádio e da televisão públicas. “É preciso deixar
de ser cúmplice, não mais servir de caução às mentiras ofi-
ciais” declaram, num texto distribuído na noite de 20 de
Maio. São, enfim, as mensagens, os poemas distribuídos na
rua por anónimos que desejam, apenas, apelar à insurgên-
cia2. Um Comité Revolucionário de Agitação Cultural, ins-
talado na Sorbonne, reuniu num disco de 45 rotações mui-
tas dessas mensagens, desses poemas. Chama-se La chien-
lit c’est lui e foi distribuído gratuitamente.

OS CARTAZES
Os primeiros cartazes políticos, associando texto e ima-
gem, surgem, no final da primeira guerra mundial, com o
movimento R.O.S.T.A. (vitrines satíricas da agência tele-
gráfica russa). De inspiração futurista, esses cartazes, apli-
cando frequentemente a técnica da banda desenhada,
retomavam narrativas populares para lhes conferir um
cunho político. Neles, colaboraram grandes nomes da
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intelectualidade russa como o poeta Mikhaïl Maïakovski.
A experiência do movimento R.O.S.T.A. irá inspirar o

atelier popular da Escola das Belas Artes de Paris que, de
meados de Maio até ser evacuado pela polícia, em 27 de
Junho, produziu mais de 300 cartazes. De criação artesa-
nal, tal como os cartazes de R.O.S.T.A., os cartazes do ate-
lier popular são de duração efémera. O objectivo dos seus
autores consiste em obter o máximo de apelatividade com
o mínimo de recursos financeiros. De concepção colectiva,
resultam de longos debates no final de cada dia onde se
decide, colectivamente, qual o tema que deve ser repre-
sentado e qual a forma de melhor o representar.
Elementos gráficos mais usados: o telhado das fábricas em
espinha e a respectiva chaminé por vezes em formato de
punho; a repressão policial.

Aos cartazes do atelier popular juntam-se outros,
provenientes de comités d’action constituídos em esco-
las, em empresas, ou em associações da mais variada
índole: grupos de artistas de teatro, de escritores, de
jornalistas etc.

E juntam-se os cartazes editados, sob a forma de sepa-
ratas, por jornais de inspiração maoista ou trotskista, por

jornais de formações políticas mais moderadas mas que
gozam de alguma tolerância, como o PSU de Pierre
Mendès France e de Michel Rocard, assim como pelos
que, recusando etiquetas partidárias, se reclamam unica-
mente do espírito de Maio. Da cascata de títulos que inun-
dam as bancas ou que são apregoados nas ruas, destaque
para : Action, Ligne Rouge, Cahiers de Mai, Comité,
Barricades, L’ Enragé, Passer Outre, Vive le Communisme, La
Cause du Peuple, Rouge, Lutte Ouvrière, L’ Insurgé, Lutte
Socialiste.

Neles abundam caricaturas do general De Gaulle, des-
enhos ridicularizando os símbolos da República francesa,
alusões a cargas policiais, denúncias do controle dos
media pelo poder político.

OS SLOGANS
É longa a bibliografia sobre a estrutura do slogan, objecto
de numerosos estudos numa perspectiva linguística,
sociológica, política, etc3. Na maior parte dos casos, a sua
produção é burocrática ou logotécnica, isto é, resulta de
uma decisão tomada pelos mentores da manifestação em
causa. Mas acontece também que o slogan surja esponta-
neamente da parte de alguém ou de um grupo que o
lança inopinadamente. Para ter sucesso ou, dito de outra
forma, para ser retomado/entoado ele deve suscitar con-
senso junto daqueles a quem se destina o que implica que
ele seja dotado de uma tripla competência: linguística, rít-
mica e pulsional.

Em termos de estrutura, a construção de muitos slo-
gans assenta na rima e repetição do elemento principal -
Salaud, salaud, salaud, CRS répondit l’echo4 - ou  na alitera-
ção que consiste na repetição de fonemas idênticos ou
semelhantes visando a obtenção de efeitos expressivos -
CRS SS (neste caso associa-se a sigla da polícia de choque
francesa à sigla que identifica a organização paramilitar
ligada ao partido nazi).

É característica do slogan circular no espaço e no
tempo, conservando o seu sentido inicial ou mudando de
sentido à medida que o processo de circulação se processa.

Exemplo de circulação no espaço e no tempo, com con-
servação de sentido: o slogan que é ouvido em Berlim, em
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1967, retomado em França e na Itália, em 1968, e que res-
surge em Portugal em 1974/75.

Der Kampf geht weiter (Berlim, 1967) 
La lutte continue (França, Maio de 68)
La Lotta continua (Itália, meses depois)
A luta continua (Portugal 1974/75)

Com desvio de sentido: um slogan adoptado pelos eco-
logistas franceses algumas décadas após Maio de 68 e
adaptado aos seus objectivos políticos através de operaçõ-
es paradigmáticas realizadas na matriz «… le printemps
sera…».

Chaud, chaud, chaud, le printemps sera chaud (Maio 68)
Vert, vert, vert le printemps sera vert (slogan ecolo-

gista)
Igualmente com desvio de sentido, mas agora com

operações no eixo sintagmático, um slogan lançado no
Congresso da juventude comunista francesa, em 1973,
que acrescenta ao slogan de Maio de 68 – Une seule solu-
tion: la révolution – uma mensagem que corporiza o acordo
firmado entre socialistas e comunistas, de se apresenta-
rem em listas conjuntas às eleições francesas: o programa
comum.

Une seule solution: la révolution (Maio 68)
Une seule solution: la révolution; un seul moyen le program-

me commum (Congresso da Juventude Comunista
Francesa)

Como curiosidade, refira-se que, em Portugal, um slo-
gan extremamente popular foi alvo de operações semel-
hantes. Com efeito, Jorge Sampaio terá sido o autor, na
qualidade de membro da comissão organizadora de uma
das manifestações comemorativas do 25 de Abril, do slo-
gan 25 de Abril sempre5. Algum tempo depois, e na sequên-
cia da junção de um novo segmento ao eixo sintagmático,
operação geralmente atribuída ao PCP, o slogan conheceu
uma outra versão: 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.

Se pode mudar de sentido, o slogan, ao circular, pode
também mudar de referente. É o que sucede, por exem-
plo, com o slogan Cinq ans déjà coucou nous revoilà. Entoado
por estudantes de liceu franceses, em 1973, ele remete
para Maio de 68. Sucede porém que, um ano depois,
numa outra manifestação em França, também de estudan-
tes de liceu, se grita Un an déjà, coucou nous revoilà. O refe-
rente deixa agora de ser Maio de 68 para passar a ser a
manifestação estudantil do ano anterior.

MAIO DE 68 NA IMPRENSA PORTUGUESA
Uma observação final a propósito da maneira como, em
Portugal, foram noticiados os acontecimentos de Maio. À
falta de uma análise de conteúdo da imprensa portugue-
sa da época, limitámo-nos a comparar as primeiras pági-
nas de dois jornais diários, o Diário de Lisboa e o Diário de
Notícias, o primeiro geralmente conotado com a oposição
ao regime e o segundo alinhado com os objectivos políti-
cos prosseguidos por esse mesmo regime.

Sinal do distanciamento e, até, da desconfiança com

que a esquerda socialista e comunista seguia os aconteci-
mentos? É esta uma hipótese explicativa para o atraso com
que o Diário de Lisboa reagiu ao que se passava em Paris.
De facto, apenas no dia 7 de Maio o DL anuncia, com o
ante-título “Tumultos em Paris”, que “Manifestantes blo-
quearam Boulevard Saint-Germain”. Até final do mês os
acontecimentos têm, diariamente, honras de primeira
página com títulos geralmente a 3 colunas, excepto nos
dias 15 e 16 em que são substituídos pelas negociações
sobre a paz no Vietnam.

Já o Diário de Notícias não poupa espaço para tratar um
assunto a que atribui uma importância altamente prioritá-
ria. Os acontecimentos são objecto de primeira página
logo no dia 4 de Maio, isto é, no dia imediatamente a
seguir à ocupação da Sorbonne. A partir daí, justificam,
diariamente, grandes parangonas nas quais se destaca a
violência, a desordem, a instabilidade política e social, a
penúria de bens de consumo que atormentaria a socieda-
de francesa. Maneira indirecta, talvez, de pôr em evidên-
cia uma espécie de “cordão sanitário” que protegeria
Portugal relativamente ao que, de mal, acontecesse no
exterior.

E, a partir do momento em que o Governo francês reto-
ma o controle da situação, que o General De Gaulle decla-

ra a sua intenção de não se
demitir, de dissolver a
Assembleia Nacional e de con-
vocar eleições legislativas, a par-
tir do momento em que uma
massa humana de dimensões
gigantescas desce os Champs
Elysées e desemboca na Place de
la Concorde, cantando a Mar -
selhesa e erguendo a bandeira
tricolor, o DN exulta. Maio de 68
ocupa a quase totalidade da pri-

meira página do jornal. Tudo voltara à normalidade.

* Professor jubilado do ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa, membro do Conselho de Opinião da RTP, presidente da
Associação de Estudos Comunicação e Jornalismo.

1 Consultar Antologia (Edições Antígona, 1997) que reúne textos
retirados da revista Internationale Situationniste publicada entre
Junho de 1958 e Setembro de 1969 e animada, entre outros, pelo
escritor francês Guy Debord.
2 Exemplo de um desses poemas: Social, Sociable, Maté,
Mouton / J’ETAIS / Révolté, Enragé, Révolutionnaire / Enfin je
suis / enfin JE VIS
3 Veja-se, em particular, de Louis-Jean Calvet, La production
révolutionnaire – slogans affiches, chansons, Payot, Paris, 1976.
4 CRS, sigla de Compagnies Républicaines de Sécurité, a polícia
de choque francesa.
5 A revelação pertence ao biógrafo do antigo Presidente da
República portuguesa, o jornalista José Pedro Castanheira.
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Maria Antónia Palla tomou
o pulso à mudança
Paulo Martins

M
aria Lamas, símbolo maior do
feminismo português, nunca
fechou a janela, porque “os rapa-
zes podiam precisar de qualquer
coisa”. O salsicheiro “Monsieur
D.” revelou-se incapaz de perdo-
ar a De Gaulle a teimosia. Um

taxista anónimo garantiu que “foi a mania das grandezas
que o deitou abaixo”. Jacques Brel viu no Maio francês a
oportunidade de a Esquerda cumprir o seu destino – exi-
gir, em vez de dirigir. Um estudante de Sociologia des-
mentiu firmemente a tese de que o manifesto de Nanterre
ensinou algo aos jovens sobre liberdade sexual. Françoise
Giroud, jornalista do L’Express, já vaticinara que “a univer-
sidade havia de explodir”. 

Em pouco mais de um mês de reportagem em Paris,
em 1969, a jovem jornalista Maria Antónia Palla não
abordou apenas gente com “atitude contestatária”, con-
hecida do público, como o cartunista Siné. Aliás, figuras
como Robert Toussain, da revista católica Ecclesia, dificil-
mente poderiam encaixar nessa categoria. Para tomar o
pulso aos efeitos do Maio que agitara o país um ano
antes, andou por toda a cidade. Palmilhou o incontorná-
vel Quartier Latin, o Boulevard Saint-Michel,
Montmartre. Quase foi esmagada por uma multidão de
jovens à porta do grande anfiteatro da Sorbonne.
Esperou uma eternidade para abordar Jacques
Sauvageot, um dos líderes do movimento, já de partida
para a tropa. “Todas as pessoas com quem falei, incluin-
do pessoas comuns, me disseram que a sua vida tinha
mudado, que mudara a maneira de estar na sociedade”,
afiança à JJ, meio século volvido.

A ideia era produzir uma série de reportagens num jor-
nal. Porém, desavinda com o seu Diário Popular, iniciou a
publicação no suplemento “Mesa Redonda”, do Diário de
Lisboa, dirigido por João Gomes. A segunda reportagem,
cujo protagonista era o cineasta Jean-Luc Godard, foi tão
retalhada pela Censura que teve de arrepiar caminho.
“Concluímos que não valeria a pena continuar, porque
tudo acabaria por ser cortado”. 

O médico Jaime Pinto convenceu-a a editar em livro
todo aquele rico material e Rui Moura disponibilizou a sua
Prelo. Maria Antónia Palla fechou-se em casa durante um
mês e escreveu “Revolução, meu amor – Maio 68, um ano
depois”. Já ao serviço do Século Ilustrado, partiu para

Angola, pronta a descobrir o colonialismo nas matas do
interior. Quando regressou, soube que a obra, que acaba
de ser reeditada pela Sibila, fora apreendida pela PIDE.
Restava uma mão cheia de exemplares guardados por
amigos livreiros.

Em 1968, estava no Brasil em reportagem. Apesar da
ditadura, chegaram lá as notícias do Maio francês. Ficou
“apaixonada” pelo movimento, que correspondia às suas
preocupações, mais de natureza humanista do que estrita-
mente política. Gostou da valorização da felicidade e,
sobretudo, da intenção dos jovens de se moverem “contra
o autoritarismo e as hierarquias”. Impressionou-a o slogan
“nada voltará a ser como dantes”. 

Em Portugal, afirma, não se deu ao Maio de 68 a devi-
da importância. Não apenas porque a Censura mantinha
intacta a eficácia a abafar notícias passíveis de despertar
consciências, mas também por causa do posicionamento
das oposições. A moderada, do “reviralho”, tinha muita fé
em golpes militares que falhavam sistematicamente. O
PCP acarinhava na época a tese da sublevação popular,
“que ninguém percebia o que era”. Cidadã de Esquerda,
embora não identificada com qualquer das tendências,
Maria Antónia sentiu-se impelida a partir para Paris. Era
preciso que o público português soubesse que marcas dei-
xou o Maio.

E o que ficou?, pergunta-se, 50 anos depois. Um tempo
novo? “Um tempo novo, como? O grande mérito dos
revoltosos de 68 foi o de não o terem formulado”, escre-
veu a jornalista, na reportagem cuja figura central era o
sociólogo Alain Touraine. Os estudantes, que “viveram
uma vida nova naqueles dias”, ansiavam por mais liberda-
de, em especial nas relações entre homens e mulheres.
Ganharam mudanças no sistema de ensino. Os operários
queriam a cogestão, mas ficaram-se por mais uma semana
de férias e um aumento salarial.  E no entanto, se o efeito
político imediato se diluiu, o impacto social e cultural foi
efetivo, porque “foi fazendo caminho”.

E para os jornalistas, alguma coisa mudou? Maria
Antónia Palla abstém-se de falar sobre campos que não
estiveram na sua mira. Numa das reportagens, porém,
surge uma significativa alusão ao “exame de consciência”
que a redação da Elle se viu forçada a fazer. “O que se
passou foi enorme. Precisamos falar-lhes [às leitoras da
revista] disso”, escreveu a diretora, Héléne Gordon-
Lazareff.

ANÁLISE 2 Maio de 68

JJ
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Maio
de68
revisitado

Vasco de Castro

H
á 50 anos eu estava lá, sorte do desti-
no. Desistira da Universidade em
Lisboa, que detestava no que tinha
de escolástico, com ensino e profes-
sores  sinistros, tudo, todos.
Aconteceu na primavera de 1968, já
em Paris, que os jovens estudantes

saltaram das muralhas e transbordaram rua fora. Com
mais alguns, achámos aí a brecha para o eco da nova
indignação portuguesa, contra a guerra colonial em Áfri-
ca, contra o regime salazarento, contra a sociedade  lodo-

sa e abúlica abandonada. As suas lamentáveis penas.
Fomos uns tantos, expatriados, bravos quanto baste,

que então formaram um urgente comité de acção, era a
designação, para se exprimir a solidariedade com o cauda-
loso movimento francês, e sobretudo a recusa desse nosso
Portugal de náusea.

Sobre o que houve, sucedeu durante e depois nesse
Maio francês, há uma extensa bibliografia disponível. Mas
porventura seria de reflectir se a história se repete, e de
que modo talvez, já não contra o conformismo consumis-
ta e sistema de conceitos académicos, agora face à corte

ANÁLISE 2 Maio de 68
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positivista pedante, de tecnologias messiânicas onde o
destino de tudo já está a ser avaliado, e já num ponto sem
regresso. Logo se verá … talvez. 

Maio de 68 vivo, viva!

Nota 1 - Dois factores a sublinhar: as frases que os
“siticionistas”, tão libertários, fizeram circular, “a imaginação
ao poder”, “somos realistas”, “queremos o impossível”, “quanto
mais faço amor, mais amo a revolução”, etc… E a rádio em
directo, pela primeira vez uma situação revolucionária, tinha
repórteres-rádio a cobrir minuto a minuto, RTL e Europe 1. As

cargas policiais e os carros incendiados emocionaram Paris e
toda a França, transbordando os “acontecimentos” do estreito
Quartier Latin. 

Nota 2 – R. Debray, ex-teórico do guevarismo, vem dizer-nos
que o Maio de 68 foi uma contra-revolução, que serviu para
revigorar o velho capitalismo. Um tanto do que sobrou das
cinzas apagadas dos nossos filósofos de há 40 anos, enfim. Por
este método de pensamento, Marx seria autor do capitalismo
renovado, e os jacobinos de 89 do inferno bonapartista. Il fallait
y penser! JJ
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Ana Paula Correia *

"Como o Avante! tratou os seus?". A partir de uma
análise de conteúdo da VI série do jornal, clandestina,
procura-se responder a esta pergunta, contribuindo
para o estudo da identidade comunista e da forma
como foi construída e exposta na mais relevante
publicação periódica do Partido Comunista Português.

O
objeto de estudo desta dissertação é
o conteúdo do Avante! clandestino na
forma como "falou" de e com a comu-
nidade de leitores, desde a "reorgani-
zação" do partido, iniciada em 1941,
ao fim da ditadura, em 25 de Abril de
1974. Embora o 1º número tenha

sido editado a 15 de fevereiro de 1931, só a partir de agos-
to de 1941, com a publicação do nº 1 da VI Série, que viria
a manter-se até abril de 1974, é que a edição do jornal se
tornou regular, publicando-se quinzenal ou mensalmente.
Por esta razão, tornou-se óbvio que teria de ser toda a VI
série a fonte principal deste trabalho. 

Na análise das edições do Avante! clandestino, assume-
se o interesse por uma interpretação particular do texto,
focada no que remete para a relação com o leitor/mili-
tante, contextualizada com o conhecimento adquirido
sobre o PCP e o movimento comunista, em geral, tentan-
do descodificar a intenção dos autores, não identificados.
Essa descodificação é um passo para responder à pergun-
ta inicial: "como o Avante! tratou os seus?"

A metodologia seguida passou por identificar os diver-
sos papéis assumidos durante o período em estudo. Na I
Parte - Avante! cria a sua comunidade - identificam-se os
sinais de construção da comunidade de  leitores, a par da
criação da sua própria identidade, como sujeito numa
relação biunívoca com os militantes, tendo como susten-
táculo o conceito de "comunidades imaginadas", de
Benedict Anderson, transpondo o que o autor aplica à
identidade nacional para o partido. Ao criar cumplici-
dades, afinidades ou contrapontos, o Avante!, como sinón-
imo do Partido, cria um sentimento de pertença a um uni-
verso onde cabem os militantes, os trabalhadores homens
ou os democratas, além dos patriotas, extravasando, no
entanto, as fronteiras físicas do país. 

Na Parte II - Ajustes de contas - identificam-se nas
edições do Avante! em estudo os textos que fulanizam a
relação com o leitor, partindo de uma ideia conceptual não
longe da reflexão de Michel Foucault sobre a investigação
histórica, para atingir um campo, julgamos, ainda pouco
estudado: o do peso da linguagem na definição do desen-
rolar de acontecimentos históricos relacionados com um

MEMÓRIA

Avante!
Como o

clandestino
tratou os seus
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determinado objeto de estudo. Aqui, na distância entre
"as coisas e as palavras" de Foucault, está o cerne da
procura do real no simbolismo das palavras escritas no
Avante! clandestino. É o jornal que se transforma numa
entidade agregadora da tal comunidade imaginada e,
para isso, usa a palavra simbólica como arma, ao exaltar
ou denegrir os seus membros.

Se as duas primeiras partes do trabalho dão ênfase a
uma análise dos textos publicados no Avante!, à luz da
representação do real da vida interna do PCP e da relação
deste com o exterior, quer seja interno, nacional, ou exter-
no, internacional, a Parte III - A superioridade dos comu-
nistas - desemboca na interpretação do uso exaustivo do
discurso corrente ou banal. É a partir de Michael Billig e
do seu Nacionalismo Banal que abrimos portas à propos-
ta especulativa de que nos textos analisados perpassa o
conceito de superioridade dos comunistas, sedimentado
através de uma linguagem corrente que mais não é do
que a "banalização" - por antecipação - da teorização
explanada, posteriormente, por Álvaro Cunhal.  

Nesta abordagem da criação da identidade comunista

através da linguagem corrente no discurso político publi-
cado no Avante!, torna-se relevante convocar o pensamen-
to de Billig e Anderson.  Os dois estudiosos do nacionalis-
mo que remetem para a consolidação verbal  de uma
pertença identitária, permitindo um exercício de analogia
entre a  criação da identidade nacional e da identidade
comunista. 

Em conclusão, mais do que uma resposta foi encontra-
da para a pergunta inicial: "Como o Avante! tratou os
seus?" ou como contribuiu para a construção de uma
identidade comunista. Partiu-se de uma questão que veio
a revelar-se limitadora ao longo da investigação. É que
nem o Avante! clandestino se pode confinar ao estatuto de
órgão central do PCP, nem os "seus" são apenas os mili-
tantes comunistas.   

A análise das edições regulares do Avante! clandestino,
entre 1941 e 1974, revela a existência de registos linguísti-
cos diferentes para os diversos tipos de leitores imagina-
dos por quem escreve os textos publicados. 

Publicam-se textos diretamente dirigidos aos militantes
comunistas, nos quais o pendor ideológico é mais claro,

VI série do jor-

nal arrancou em

1944
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com uma linguagem de proximidade e empática, quer
seja para louvar comportamentos, condenar traições e
fraquezas ou orientar no caminho a seguir. É exaltada a
heroicidade dos "melhores filhos do Povo" e denegrida a
imagem dos "miseráveis traidores", que, em muitos casos,
não se distinguem do "inimigo". Os comportamentos indi-
viduais são indicados como exemplares, tanto no bom
como no mau sentido, sinalizando com sentido obri-
gatório o caminho a seguir. 

A construção destes textos é suscetível de criar senti-
mentos de comoção ou de ódio, associados a comporta-
mentos éticos, de militantes ou inimigos políticos.  O uso
do "nós" em oposição ao "outro", de que fala Michel Billig
para o nacionalismo, transporta-se para o militante e para
a sua relação com os de fora, os não militantes,  edifican-
do paulatinamente o conceito da superioridade moral dos
comunistas teorizado por Álvaro Cunhal. Mas entre esse
"nós" e os "outros" há, no Avante! e no partido, uma zona
cinzenta onde cabem os "homens honestos". A adjeti-
vação é recorrentemente usada nas páginas do Avante!
para designar os não militantes, os antifascistas não hostis
ao partido.

O militante integra uma comunidade imaginada de
leitores que constitui o universo alargado de destinatários
da mensagem escrita. Está expresso no conteúdo e na

forma dos textos que o Avante! "fala" também para os
antifascistas como um todo, quando apela à unidade das
forças democráticas contra o salazarismo ou ainda quan-
do relata atrocidades da guerra colonial ou a violência da
polícia política nos interrogatórios e nas cadeias. São tex-
tos que induzem a construção de um projeto político
agregador de oposição à ditadura, mas que entram em
contradição com expressões usadas bastas vezes de con-
denação a estratégias de oposição diferentes das seguidas
pelo partido. A profusão de artigos do tipo agregador das
hostes antifascistas é mais acentuada durante o período
da II Guerra Mundial, seguindo a influência estratégica
de Frente Popular francesa, no poder no final dos anos 30,
e na campanha eleitoral para a Presidência da República,
em 1958, no quadro do movimento gerado pela candi-
datura de Humberto Delgado. 

Se a comunidade imaginada de leitores tem como
núcleo os militantes, o povo português é o universo mais
alargado de destinatários da mensagem, ao exprimir-se
em nome desse mesmo povo, exaltando os valores
patrióticos, na denúncia da carestia, em particular, uma
vez mais durante a II Guerra Mundial ou, já no período
marcelista, ao contestar ideia de uma possível transição
democrática do regime. 

O Avante! clandestino foi distribuído por todo o país
através da rede de militantes, chegando pelo correio a
muitos "democratas" "honestos" e introduzido nas prisões
de forma massiva. Também aí, o jornal era um elemento
central na ligação entre os presos e o exterior. Para dentro,
passavam mensagem de solidariedade e de apoio à
resistência; para fora eram enviadas denúncias das
condições nas cadeias e das torturas nos interrogatórios
policiais. E sempre que era intercetado pela polícia políti-
ca, o Avante!, além de ser um foco de preocupação pelo
que representava de veículo de denúncia dos processos
utilizados nas cadeias e nos interrogatórios e de exaltação
da resistência dos presos, tornava-se também fonte de
informações para os agentes. 

O jornal Avante!, no seu período clandestino, está no cen-
tro da resistência comunista à ditadura de Salazar/Caetano,
o que o transforma num elemento vivo, logo contraditório,
que acompanhou a história do PCP, no que ela teve de con-
strução de uma identidade comunista, ao fomentar
exclusões e sedimentando alicerces teóricos. Tudo isso está
nas páginas do periódico, numa multiplicidade de registos,
que vão da secura da notícia à fabulação, mas falando sem-
pre diretamente com o tal leitor imaginado.

* Ex-jornalista. Texto baseado na introdução e na conclusão da
dissertação de Mestrado em História Contemporânea "Como o
Avante! tratou os seus entre 1941 e 1974 - A construção de
uma identidade comunista", orientada por José Manuel Viegas
Neves e defendida em provas públicas na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 21 de
janeiro de 2018.

MEMÓRIA Avante! clandestino

À beira do 25 de Abril, promessas de combate

JJ
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Hoje diz-se: li a notícia na Internet. Dantes dizia-se: li no El
Pais ou assisti a uma reportagem da BBC. O que está a

mudar? A sociedade mudou e nós, jornalistas, temos de nos

adaptar?

Bem observado. Realmente, quando falamos destas
questões, lembro-me da separação que fazíamos, na Escola
de Jornalismo, entre meios “quentes” e meios “frios”. Os
médios quentes são aqueles em que a pessoa tem de fazer
um esforço intelectual, ainda que mínimo, para
interpretação da mensagem. Quer dizer: quem lê um
periódico tem de conhecer a linguagem, tem de ser
alfabetizado, para interpretar a mensagem. Portanto, tem
de fazer um esforço intelectual. Mas a televisão,
basicamente, é um meio frio. E eu considero que a

Internet também é. Na Internet, não há que fazer grande
esforço para devorar essas mensagens, que além do mais
são “pequeninas”, muito rápidas, não há profundidade.
Penso que estamos ainda mais no Jornalismo “frio”, com
todas as conotações – negativas e positivas.
Tão “pequenino” que não permite fornecer interpretação e

contexto…

Exatamente! Não oferece interpretação e dá pouco
contexto. E não é possível, sequer, responder às perguntas
que faz o recetor. Sempre dizemos que há o emissor, o
recetor e, pelo meio, a mensagem. Se há muito ruído, há
entropia. Nestes casos, a mensagem praticamente não
existe. Entre o emissor e o recetor, a mensagem é rápida,
sem valorização. Estamos a mudar tudo aquilo que

ENTREVISTA

“Estamos
a perder a batalha
contra a ditadura 
da tecnologia”

Luis Menéndez, presidente da Associação de Jornalistas
de Santiago de Compostela, está há uma década
envolvido em organizações da classe – primeiro, na
Federação de Associações de Jornalistas de Espanha;

desde 2016 no Comité Executivo da Federação
Europeia, depois de ter ocupado um cargo equivalente na

Federação Internacional, durante quatro anos. “Estamos a perder a
batalha perante uma espécie de ditadura da tecnologia”, diz o
jornalista da Televisión de Galicia, que participou a 3 de maio, em
Lisboa, na conferência evocativa do Dia Mundial da Liberdade de
Imprensa. Defensor da atribuição de poderes sancionatórios aos
conselhos deontológicos, constata que “há um retrocesso na liberdade
informativa, tanto na Europa como nos Estados Unidos”.

Paulo Martins Texto João Miguel Rodrigues Fotos
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sempre defendemos na comunicação: conhecer a
realidade dos factos.
Pergunto: isso é jornalismo? Ou seja, a profissão de

jornalista está mesmo em reformulação?

Sim. Creio que hoje, nós, jornalistas – os jornalistas
“quentes”, digamos assim – estamos desse ponto de vista a
perder a batalha perante uma espécie de – vou dizê-lo
assim, ainda que de forma um
pouco brusca, – ditadura da
tecnologia. A tecnologia tem um
“invólucro” tão fantástico, tão
inacreditável, com tantas
potencialidades, que
esquecemos o conteúdo.
Como pode o jornalista

posicionar-se nesse “mar”, onde

hoje todos podem navegar, onde

é possível qualquer pessoa

difundir informação que produz,

até fazer uma reportagem, tal

como nós fazemos? Como

responder a esse desafio?

Esta é uma profissão
fundamentalmente vocacional.
É algo mais do que um
trabalho, algo mais do que um
ofício; é um modo de estar na
vida. Então, quem aceita esse
modo de estar na vida, quem
sente curiosidade 24 horas por
dia, que se interessa pelo
desconhecido, que tem ânsia de
melhorar, tem de ser sempre assim. Eu distingo os
jornalistas com vocação dos que chegam à profissão por
outro tipo de motivações, de fashion, de moda.
Mas como garantem os jornalistas que a sua mensagem é

identificada como sendo jornalística, se alguém que não é

profissional produz algo semelhante?

Claro que vivemos na confusão! Aí, as organizações
profissionais devem ter uma palavra. Temos de identificar,
salvaguardando sempre a liberdade, evidentemente,
quem é jornalista profissional e quem não é. Alguém que
tem um twitter e divulga informação de qualquer tipo não
é jornalista profissional. É um comunicador, um
colaborador, um participante das redes sociais. Mas não
um jornalista, que sabe valorizar as diferentes fontes de
informação, para fornecer uma mensagem que pode ser
livremente interpretada pelo leitor, o ouvinte ou o
telespectador.
Sentes que a tal “ditadura da tecnologia” impôs também o

modelo de funcionamento de que falaste na conferência, de

privilegiar a rapidez de transmissão da informação, em

detrimento do rigor?

Penso que sim. Mas, sendo otimista, acredito que as águas
vão voltar ao seu leito. Talvez seja necessário lançar um

movimento para que se valorizem mais os conteúdos, o
rigor e o respeito pela verdade, do que a rapidez e o
imediatismo; a tentação de ser o primeiro. O primeiro não
tem de ser o que leva a medalha de ouro…
Pode levar a medalha de ouro da falta de credibilidade…

Exatamente! Pode acontecer isso. É preciso dizer aos
jovens que não devem assumir esse risco. Não é

importante ser o primeiro, mas ser o
melhor.
E ser o melhor, é ser mais rigoroso, ainda

que seja sacrificada a rapidez.

Creio que o mais importante é a
credibilidade. Se alguém dá uma notícia, é
importante saber quem a assina. Se tem
credibilidade, tem o futuro pela frente. Se
não, refugia-se no anonimato. É outro dos
aspetos negativos das redes sociais, o
anonimato, que é condenável. Ficamos
neste marasmo, nesta confusão… A
tecnologia está a sobrepor-se a valores
muito mais importantes, do meu ponto de
vista.
As redes sociais são hoje uma espécie de

universo alternativo da interpretação e da

construção da realidade? Achas possível

mantê-las, digamos assim, separadas do

universo jornalístico?

Penso que deveríamos forçar uma divisão
entre as redes sociais em geral – que são
úteis, mas comportam riscos para a
privacidade e a proteção da infância e até
podem ser veículo para atitudes criminosas

– das redes sociais de uso profissional. Quero ser otimista:
muitos órgãos de comunicação estão a trabalhar em
plataformas digitais com grande credibilidade. Por outro
lado, as redes sociais tornaram-se, em muitas casos, a
única possibilidade de liberdade informativa. 
Porquê? Por se terem instituído em espaços de expressão

de opinião e manifestação cívica?

É um espaço barato, que não precisa de grandes
investimentos. Não é como fazer um jornal ou uma
revista, que exige muitos trabalhadores. Hoje,
praticamente qualquer pessoa pode ter o seu espaço na
rede social, para intervenção pública. Profissionalmente, se
bem feito, é extraordinário. Oferece muitas possibilidades.
Mas tem de preservar o caráter profissional e assegurar
um mínimo de meios financeiros para subsistir. Os órgãos
digitais, em que muitas vezes trabalham freelancers, têm a
grande vantagem de proporcionar liberdade informativa.
No entanto, têm a desvantagem de tornar mais difícil
enfrentar processos judiciais. Não têm dinheiro para se
defenderem em tribunal.
Os problemas de sustentabilidade financeira e económica

estão a pôr em risco o jornalismo de investigação, tal como

o conhecemos? 

ENTREVISTA Luis Menéndez

“Talvez seja necessário
lançar um movimento
para que se valorizem
mais os conteúdos, o
rigor e o respeito pela
verdade, do que a rapidez
e o imediatismo; a
tentação de ser o
primeiro. O primeiro não
tem de ser o que leva a
medalha de ouro”

“É preciso contrariar a
idealização excessiva da
profissão. Os jovens
veem jornalistas com
muito sucesso, que
ganham muito dinheiro,
que são famosos. Mas
não veem o substrato, o
que está por detrás”
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Sim, porque hoje estamos num clima consumista, de fast
food e de low cost, dois termos anglófonos. Comer rápido,
comer barato e comer mal. Deveria ser de outra maneira:
comer bem e devagar. Este ambiente está a comprometer o
futuro do jornalismo. Temos de procurar alternativas.
Penso que o futuro é a especialização – seja na Imprensa,
seja em emissoras de rádio ou noutro meio. O público
cada vez procura mais informação especializada, por
exemplo em canais temáticos. O jornalista tem de
corresponder a isso, tem de especializar-se, sem deixar de
ser um generalista, apto a passar por todos os média,
ganhando valências diversas. A especialização é
interessantíssima. E quando falo de especialização, estou
também a falar, evidentemente, de jornalismo de
investigação, a que a tua pergunta se refere. O jornalismo
de investigação é o que permite chegar à verdade, ir ao
fundo das questões. Estamos a falar dos “papéis do
Pentágono” ou do caso Watergate, que abalaram governos
tão poderosos como o dos Estados Unidos. Porquê?
Porque existia um suporte económico dos próprios média
e porque os jornais deixaram trabalhar os jornalistas
inteligentes, rigorosos e persistentes.
As experiências de jornalismo colaborativo, como o

Investigate Europe ou o Consórcio Internacional de

Jornalistas podem constituir uma solução para manter acesa

a chama do jornalismo de investigação?

Acho que sim, acho que sim… Mas estamos num mundo
de consumo, que não vai voltar atrás. Tens de ter a
vertente comercial associada, desde que não comprometa

a imparcialidade e a independência dos jornalistas.
Grandes meios oferecem informação de qualidade, mas
são minoritários, não chegam ao público. Os poderes
públicos, os estados, deveriam “facilitar”, porque isso
também é cultura.
As dificuldades económicas não tornam o jornalismo mais

vulnerável a pressões externas?

É o que se chama, em Direito, estado de necessidade. Se
tens fome, procuras alimento onde puderes. Se os teus
filhos passam fome, podes até ter condutas delinquentes.
Vendes as tuas prioridades pessoais, os teus princípios! É
um problema gravíssimo, derivado da crise económica. No
entanto, é interessante constatar que, apesar de todos os
problemas que enfrentamos, o jornalismo continua a ser
muito atrativo para a juventude. Não sei o que se passa
em Portugal a este nível, mas em Espanha há milhares e
milhares de jovens estudantes que querem fazer
jornalismo. Pergunta-se porquê. É como se estivessem
enamorados…
Parece paradoxal que a profissão continue a ser sedutora.

É preciso contrariar a idealização excessiva da profissão.
Eles veem jornalistas com muito sucesso, que ganham
muito dinheiro, que são famosos. Mas não veem o
substrato, o que está por detrás.
Tens alguma fórmula mágica para combater as fake news?

(risos) Nessa matéria, devo ser muito objetivo, lapidar.
Defendo que os conselhos deontológicos tenham poder
sancionatório. Quando um órgão de comunicação divulga
fake news, conscientemente, deve ser multado. É preciso
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estabelecer um limite, apreender a licença ou, até, meter
na prisão o culpado. Porque se não entramos no mundo
da impunidade generalizada e isso pode ser muito
perigoso, porque os infratores perdem o medo. Se aquele
fez, também posso fazer. Contra o meu vizinho, contra o
presidente da Câmara, contra alguém de quem não gosto.
Podemos entrar numa espiral de delinquência, perigosa. É
uma linha vermelha.
Quando falas do reforço de poderes dos conselhos

deontológicos, referes-te especificamente à intervenção

sobre jornalistas ou também direções de órgãos e as

próprias empresas?

Penso que há instituições que estão por criar. No caso da
internet, ainda não está tudo criado.
Deveria existir uma autoridade digital,
digamos assim, não apenas para proteção
dos princípios jornalísticos mas também, de
forma mais ampliada, dos princípios morais
e civilizacionais, da convivência social. Isto
não é censura!
Será viável?

Compreendo que é difícil, mas não
impossível. Quando mais cedo tomarmos
consciência dessa necessidade, melhor.
Porque há que introduzir limitações. Não é
censura, nem supressão de liberdade. Mas
há limites! Não se podem utilizar as redes
desta maneira indiscriminada – publicar,
por exemplo, fotografias de crianças, de
acidentes, de assassínios. Há certos valores
que devemos proteger. A vida, desde logo.
Falemos um pouco do domínio sindical.

Disseste que, em Espanha, o jornalismo

continua a ser sedutor para os jovens. Os

sindicatos estão a conseguir adaptar-se a

situações de precariedade, ao crescente

número de freelancers? Conseguem

representá-los, estar presentes nesse

mundo?

Essa é uma pergunta muito difícil de
responder. Há sindicatos e sindicatos. Há,
do meu ponto de vista, sindicatos que
cumprem a função de defesa do trabalhador, batem-se
pelas melhores condições laborais e salariais, pela higiene
e segurança no trabalho, etc. Outros acomodaram-se. Mais
do que sindicatos, há sindicalistas que se acomodaram,
que foram tomados por um certo conformismo. Conheço
pessoas que estão no sindicalismo há muito anos e, no
início, fizeram coisas interessantes, mas depois distraíram-
se da sua missão principal. Isso pode prejudicar a adesão
de jovens aos sindicatos. Os jovens vêm os sindicatos com
bastante ceticismo. Temos de conseguir motivá-los. Em
Espanha, há um novo sindicato relacionado com os média,
formado por gente jovem, muito reivindicativa e
inteligente, que está a ganhar espaço aos sindicatos

clássicos. Precisamos de unidade. Gostaria de um sindicato
geral, para jornalistas e outros trabalhadores. Agrada-me o
sistema anglo-saxónico das uniões de sindicatos. Com as
divisões que temos, perdemos força perante o patronato e
os poderes do Estado – os que, como dizemos em
espanhol, tienen la sartén por el mango, os que decidem o
nosso futuro. Não se trata de uma luta permanente, mas é
preciso negociar e chegar a acordos, para melhorar a
situação das classes mais desfavorecidas.
Disseste na conferência: “Eu sempre fui muito corporativista.

Na Espanha, a expressão não é bem vista, mas é preciso ser

corporativista”. É mesmo necessário, como referiste,

defendermo-nos “como os bisontes, em manada”?

Sim, porque esta profissão
sempre teve fama de ser muito
individualista. Ora
individualmente ninguém
consegue fazer nada. Mesmo
um jornalista que tenha muito
sucesso está hoje no topo e
amanhã lá em baixo. Admiro os
casos de países da Europa em
que há muita unidade a nível
sindical e dos trabalhadores.
Isso mete respeito: não se
avança contra uma pessoa, mas
contra um grande coletivo.
Devemos pensar nisso. Admiro
muito, por exemplo, os
italianos, a Federação Nacional
da Imprensa, que é capaz de
paralisar o setor dos média. Em
Espanha, não é possível; em
Portugal não sei. A unidade é
fundamental.
Em Portugal talvez seja ainda

menos possível. Sentes que há

hoje menos unidade do que há

uns anos? 

Insisto que vivemos num estado
de necessidade, onde a
prioridade é o salário no fim do

mês, o posto de trabalho, acima de outros fatores, como a
liberdade de Imprensa, estabilidade laboral, combate à
censura. Primeiro, está o trabalho. Primum vivere, como na
expressão latina. Também por isso há muita divisão. Os
“bisontes” estabelecidos, como nós, se não forem solidários
com os “pequeninos”, os jovens, eles vão ser comidos
pelos coiotes. Precisamos de unidade transversal.
…E dentro das próprias redações, enquanto coletivo.

Absolutamente! Redações “paralelas”, abastecidas de
bolseiros, de jornalistas precários… Jornalistas que não
têm direitos nenhuns. Ou melhor: o primeiro direito que
não têm é dizer não; têm sempre de dizer que sim. Isso é
triste, mas é verdade. O estado democrático deveria

“Defendo que os
conselhos deontológicos
tenham poder
sancionatório. Quando
um órgão de
comunicação divulga fake
news, conscientemente,
deve ser multado. É
preciso estabelecer um
limite, apreender a
licença ou, até, meter na
prisão o culpado”

“Há que introduzir
limitações [na Internet].
Não é censura, nem
supressão de liberdade.
Mas há limites! Não se
podem utilizar as redes
desta maneira
indiscriminada – publicar,
por exemplo, fotografias
de crianças, de
acidentes, de
assassínios”
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proteger a liberdade de expressão, um bem social,
consagrado em praticamente todas as constituições de
estados democráticos, mas que está a ser posto em causa
nestas situações. É preciso exigir a aplicação desses
princípios.
Em Espanha, os “comités de redação” mantêm-se ativos?

Não, lamentavelmente. Tivemos debates muito intensos
nas décadas de 1980 e 1990, também sobre os comités de
redação. Hoje, ativos, não são muitos. Há conflitos, até,
com os chamados “comités de empresa”, que assumem
teoricamente as funções dos comités de redação, mas não
são a mesma coisa. Pode existir alguém que neles assuma
as funções do comité de redação, mas não é jornalista, está
ligado a outra atividade. Defendo que, sobretudo nas
empresas públicas, existam comités de redação, livros de
estilo e provedores do ouvinte ou do leitor.
Sabes que em Portugal a existência de conselhos de

redação – equivalentes aos comités de redação espanhóis –

está prevista na lei?

Parabéns!
… Pois, mas…

… Não funcionam…
Os próprios jornalistas têm relutância em participar nos

conselhos de redação. No Congresso dos Jornalistas,

realizado no ano passado, foi aprovada uma proposta no

sentido de que o Sindicato reivindique uma alteração legal

para que os membros dos conselhos de redação passem a

ter a mesma proteção que é conferida aos delegados

sindicais.

Essa é uma boa solução. Os jornalistas têm obrigação de
participar, mas impera o medo. Sabem que não podem
participar [nos conselhos de redação], porque paira sobre
eles uma ameaça. É como a cláusula de consciência,
prevista na Constituição de Espanha, que deve ser
utilizada. É um pilar do jornalismo livre, tão importante
como o sigilo profissional. Daí a
importância dessa proteção.
Mas é, ao mesmo tempo,
necessário sermos autocríticos
quanto ao cumprimento de
princípios deontológicos. Não
se pode fazer tudo, no
jornalismo. Nem todo o mal
vem de fora; temos males
dentro de nós. Tens de ser
autocrítico, tens de ser
responsável, tens de ser sério.
Mas para fazeres o teu trabalho
deves estar protegido. Para o
bem de todos.
Pela primeira vez em muitos

anos, registam-se casos de

mortes de jornalistas em países

da União Europeia – em Malta,

na Eslováquia, na Dinamarca.

Isso é naturalmente preocupante. A tua leitura, enquanto

dirigente da Federação Europeia de Jornalistas (FEJ), é que a

liberdade de Imprensa está a recuar?

Sim. A liberdade de Imprensa está a recuar sobretudo nos
países de recente democratização, antigos satélites da ex-
União Soviética ou, por assim dizer, em “putinização”.
Estás a falar, por exemplo, da Turquia…

Estou a falar da Turquia, da Polónia, da Hungria, da
Eslováquia, mesmo da Roménia. Estou a falar de muitos
colegas que trabalham em condições terceiro-mundistas,
embora em países que fazem parte da União Europeia.
Voltaram o ocorrer assassínios de jornalistas na União
Europeia! Mas eu trabalho muito com colegas da América
Latina, onde a luta é diferente. É pela vida. Vida ou
morte!
São os casos do México, do Brasil…

Sim. Na Europa, lutamos por condições mais dignas, mas
não enfrentamos essa ameaça. Contudo, nos países que
citei – e na Bielorússia, também – a situação é muito
complicada, porque são cada vez mais autocracias. O que
está em questionamento é a própria democracia. A União
Europeia agiu contra a Polónia, mas deveria tê-lo feito
mais cedo.
O problema são, muitas vezes, equilíbrios políticos… Que

meios tem neste domínio a FEJ para intervir? Apenas o

poder da denúncia?

Esse é o problema. A FEJ tem bastante acesso às vias
institucionais, tanto no Conselho da Europa como no
Parlamento Europeu. Com muita frequência apresentamos
resoluções e moções. Denunciamos não apenas nas ruas,
mas também nas instituições, junto de quem deve tomar
partido. Os resultados são outra coisa. Mas enquanto
federação de jornalistas podemos levantar o dedo – talvez
o do meio, também (risos) – para revelar o que está a
ocorrer. Mas é muito triste denunciar arbitrariedades

terríveis, em alguns países, e constatar que
os próprios colegas pedem: “É melhor calar,
para não perder o trabalho”. Estamos nessa
situação terrível: primeiro a minha
família…
Ainda recentemente uma reportagem do The
Guardian abordou a situação da Comunicação

Social na Hungria. Quase todos os jornalistas

falavam anonimamente. A Federação

Europeia tem condições para ir à Hungria ou

à Polónia ajudar esses camaradas?

Sim. E, de facto, vai. Está a acontecer muito
um fenómeno, que eu constato na América
Latina – (conheço sobretudo o caso
mexicano): a “autocensura”. Os jornalistas
sabem que, se escreverem uma notícia
sobre matéria sensível, mudam. Pedem para
fazer a cobertura de outras áreas, como
Desporto. Há autocensura por razões vitais.
Quem vai denunciar uma câmara

ENTREVISTA Luis Menéndez

“Vivemos num estado de
necessidade, onde a
prioridade é o salário no
fim do mês, o posto de
trabalho, acima de outros
fatores, como a liberdade
de Imprensa, estabilidade
laboral, combate à
censura”

“Há um retrocesso na
liberdade informativa,
tanto na Europa como
nos Estados Unidos. E,
além disso, em África ou
na América Latina – no
Perú, na Colômbia…”
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municipal corrupta sob a ameaça até de morte? É terrível!
Até em Malta aconteceu o caso da morte da jornalista. Em
Malta, um país democrático, avançado, que eu conheço, as
máfias matam jornalistas de investigação!
Essas questões não se resolvem pela via legal, fazendo leis

protetoras. As leis ajudam, mas não resolvem.

Não, não resolvem. Não sei qual é a solução, quem me
dera saber. Tem de haver uma tomada de consciência de
estados que se dizem democráticos, para que se efetive a
democracia. O jornalista é um garante da democracia, da
transparência, da anticorrupção. Devíamos estar
protegidos como estão os procuradores.
O exemplo que vem do país mais poderoso do mundo não é

o melhor…

É o mundo do dinheiro, dos interesses... Um país valoriza-
se de acordo com os meios de comunicação que tem. O
país mais poderoso do mundo tem o que tem. Mas
também tem alguns episódios exemplares, como os
“Documentos do Pentágono” e o “Watergate”. Hoje,
alguma Imprensa norte-americana está a desenvolver
investigação, em torno do atual presidente, de escândalos
sexuais ou financeiros. O que importa é que a sociedade
seja crítica, consciente de si mesma, que disponha de
independência. 
Não é preocupante que o tão poderoso jornalismo norte-

americano não tenha percebido que poderia surgir um

fenómeno chamado Trump?

É verdade. Tanto a Imprensa como os próprios meios
universitários norte-americanos, que em  alguns casos são
avançados, deveriam ter em conta esse tipo de fenómenos.
Esse e a intervenção russa nas eleições, que não favoreceu
propriamente a democracia e a transparência informativa.
Às vezes, os países têm o que merecem.
Aparentemente, os jornais não perceberam que Trump

poderia ganhar as eleições.

E ele continua a tratar os jornalistas como sabemos. Há
ano e meio, apresentei uma moção na FEJ contra os
insultos do presidente norte-americano à Imprensa,
tratada como gente indesejável, para usar um adjetivo
suave. É terrível que o presidente de uma potência
teoricamente democrática tenha essa opinião sobre a
Imprensa. É certo que a Imprensa tem os seus limites. Se
um jornalista calunia e difama, aí está o Código Penal, aí
estão os juízes. 
Trump faz ligação direta, através do twitter. Elimina a

mediação dos jornalistas.

Totalmente! Parvo, não é. Consegue muitos adeptos.
Vamos a ver como as coisas evoluem. O certo é que há um
retrocesso na liberdade informativa, tanto na Europa
como nos Estados Unidos. E, além disso, em África ou na
América Latina – no Perú, na Colômbia… É muito
significativo que haja jornalistas a trabalhar em função de
contratos publicitários que sejam capazes de garantir. O
patrão diz: o teu contrato depende dos contratos
publicitários que tenhas. Qual a neutralidade, qual
independência do jornalista, nestas condições? É um
simples “transporte” de informação. O jornalista converte-
se em intermediário, tem um negócio. É triste, mas é
assim. 
É publicidade disfarçada de jornalismo.

Claro! Na América Latina faz-se muito isso. Muitos vezes
pergunto: “Para quem trabalhas?”. Respondem: “Para o
presidente da Câmara. Tenho uma emissora de rádio, mas
tenho de dizer as coisas bem”. É propaganda, mas
sobrevivem. Muitos destes jornalistas acabam metidos na
política, como prémio. Vendo que o político está a crescer,
a ter sucesso, querem a sua parte. Já perderam os seus
princípios. 
Concluindo: a democracia está em perigo, porque o

jornalismo está em perigo. Ou o jornalismo está em perigo

porque a democracia está em perigo.

Estamos num ponto de inflexão muito perigoso quanto ao
populismo. Pode surgir um líder – já surgiram em alguns
lugares – favorecido pelo terreno que estamos a cultivar,
que agrupe as vontades dos cidadãos para conquistar o
poder e não o largar mais. É muito perigoso, porque
debilita a democracia. As instituições democráticas
deveriam tomar seriamente em conta este aspeto. É um
problema da democracia e, em paralelo, do jornalismo. As
grandes democracias sempre tiveram bom jornalismo. JJ
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PortoCartoon, 20 anos

Farol da democracia,
bastião da liberdade

O CARTUM COMO GÉNERO:
ESBOÇO DE DEFINIÇÃO

Q uase há 20 anos, num congresso realizado em S.
Paulo, defendi o humor gráfico como género jor-

nalístico. Na altura, os manuais de jornalismo não o
reconheciam. Próximo da crónica, pela interpretação,
análise da atualidade e estilo pessoal, o Cartum (ou car-
toon, grafia anglo-saxónica muito vulgar) é, de facto,
um género de opinião e, em termos de emergência,
surge antes da reportagem e da entrevista. Nesse con-
gresso, apresentei uma sugestão de definição e aponta-
mento para a dicionarizar.

Definição: Cartum/caricatura: género jornalístico
iconográfico, marcado pela interpretação humorístico-
satírica da atualidade, através da deformação ou ampli-
ficação de elementos significantes da realidade social
ou política. Crónica satírico-gráfica.

Apontamento para a dicionarização: Os desenhos
da caricatura têm normalmente em cada autor uma
marca própria, pessoal. A caricatura está fortemente
vinculada à liberdade de expressão e historicamente
começou no final do século XVI em Bolonha, Itália, com
os trabalhos dos irmãos Carracci. Todavia, a sua mani-
festação mais significativa no quadro da Imprensa
ocorre depois da descoberta da litografia, nas primeiras
décadas do século XIX, sobretudo em Inglaterra, França
e Alemanha. LHM

Luiz Humberto Marcos

A
ristóteles (384-322 a. C.) disse que “o
Homem é o único animal que ri”.
Séculos mais tarde, Henri Bergson
(1859-1941), nobel da literatura em
1927, sublinharia outra singularidade:
“O homem é o único animal que faz
rir”. Pelo meio, Eça de Queirós via no

riso “uma filosofia” e “uma salvação”. Para o romancista da
ironia, a caricatura é “o meio mais poderoso de desacredi-
tar, no espírito do povo, os maus governos”. E, nesta linha,
acrescentava Eça, jornalista de 21 anos, no “Distrito de
Évora”, o desenho de humor “é o mais rude castigo que se
pode infligir” à injustiça e à baixeza dos governos. 

Podemos dizer que foi por tudo isto que nasceu o
PortoCartoon-World Festival. Esta aventura institucional
do Museu Nacional da Imprensa foi conquistando o acolhi-
mento de centenas de artistas por todo o mundo, espicaça-
dos pelas setas temáticas e chegámos, em 2018, à 20ª edição. 

A marcação de um tema anual forte tem sido uma
chamada mundial à reflexão, a partir da criatividade dos
humoristas. São eles que também nos outorgam o ar de
liberdade indispensável à sobrevivência humana. Por isso,
se fez deste certame um evento livre, sem barreiras edito-
riais. No PortoCartoon acolhe-se o que se publica e o que
eventualmente não entra no politicamente correto das lin-
has editoriais das mais variadas geografias mediáticas.  

Assim se faz do PortoCartoon um porto de chegada e
um porto de partida do humor mundial. Ou seja, um porto
de encontro sobre os temas mais importantes da atuali-
dade, como tem acontecido com o drama da água potável,
os direitos humanos, a globalização, ricos, pobres e indig-
nados, comunicação e tecnologias, ou com a poluição para
que aponta o tema Limpar o Planeta, deste ano. 

LIMPAR O PLANETA
Neste domínio, as notícias têm sido alarmantes. A poluição
é um monstro que devora o mundo. A ONU faz prognósti-
cos terríficos: os oceanos terão, em 2050, mais plástico do
que peixes. Limpar o planeta é, pois, um imperativo de
sobrevivência humana. E a 20ª edição expressa bem a força
deste imperativo, na argúcia do humor mundial. 

O Tema Livre trouxe também a debate o olhar corrosi-

vo sobre preocupações transversais que, em diferentes
cantos do mundo, desequilibram o nosso planeta. 

Centenas de artistas de 80 países tornaram o
PortoCartoon 2018 na edição mais forte de sempre (cerca de
2500 obras).  Os cinco países dos quais chegaram mais tra-
balhos para o conjunto do PortoCartoon 2018 foram: Irão,
502; Turquia, 208; Brasil, 174; Roménia, 114; Portugal, 96.

Ao longo das 20 edições, receberam-se mais de 40000
obras, de centenas de artistas de todos os continentes. A par-
ticipação de Portugal tem crescido e novos valores se têm
revelado. Este indicador levou o museu a criar um novo con-
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curso: o PortoCartoon Juvenil.
Alguns dos melhores artistas

mundiais têm feito do Porto
Cartoon a sua casa habitual, tor-
nando a sua arte um instrumento
indispensável à democracia e à
consciência cívica. Por isso, sabe
bem receber centenas de desen-
hos de países e regiões do mundo

onde a liberdade de expressão está engaiolada, ou sofre
ameaças do poder político e económico. 

EIXO ESTRATÉGICO
Embora o 1.º PortoCartoon tenha sido lançado em 1998, o
humor gráfico acompanha a vida do museu desde a sua
abertura em 1997, pelo presidente da República Jorge
Sampaio. Ou seja, o cartoon foi assumido desde sempre
como um eixo fundamental da missão do museu. Primeiro,
porque a litografia está na base da sua enorme difusão e,
depois, porque é um dos géneros jornalísticos mais transver-
sais e de melhor expressão na intervenção do jornalismo.

Estrategicamente, ficou definido que o PortoCartoon
não deveria limitar-se a um evento anual. A ambição insti-
tucional era alargá-lo no tempo e no espaço. 

Nesta linha, desenvolveram-se várias ações: ergueu-se
uma grande escultura (de 20 m) na fachada do museu;
criou-se uma exposição permanente, “O Riso do Mundo”,
que tal como o museu está aberta 365 dias/ano); ativou-se
a descentralização cultural com o PortoCartoon, em ter-
mos nacionais e internacionais (Brasil, México, Argentina,
Bolívia, Canadá, Espanha, França, Bélgica, etc); levou-se a
arte do humor para o espaço público, com esculturas anu-
ais, baseadas nos desenhos vencedores, e festas da cari-
catura; criou-se o museu virtual do cartoon (www.car-
toonvirtualmuseum.org); fizeram-se parcerias com vários
países; criou-se o Prémio Especial de Caricatura; e, mais
recentemente, abriu-se uma residência artística, numa das
alas do museu, sobre o rio Douro, denominada Casa
Wolinski. É única e vários artistas já desfrutaram dela. 

É nesta latitude de ações que o PortoCartoon se tem
afirmado. Espalhando uma arte de intervenção que é clara
nas opções, alertas e denúncias sobre riscos, mentiras e fal-
sificações, amplificadas na sociedade da ecranvidência. 

Pelo humor, ultrapassam-se barreiras, desfazem-se pre-
conceitos, mostram-se as contradições do mundo. Mesmo
que a riqueza do humor não reduza a pobreza, ela torna
o mundo mais rico na inteligência, na reivindicação, na
revolta e na solidariedade. Neste sentido, o cartoon tem
um papel cada vez mais relevante como farol da democra-
cia e bastião da liberdade.

* Diretor do Museu Nacional da Imprensa, jornalista e
professor universitário. Autor da proposta do primeiro
Mestrado em Jornalismo Multiplataforma em Portugal,
aprovado em abril de 2018.

Grande Prémio: “Lavagem

piscatória”, do croata

Nikola Listes, conquistou

o Grande Prémio 2018 no

tema “Limpar o Planeta”.

Em baixo, o português

Santiagu venceu no tema

“Amália Rodrigues”

JJ
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Dois ícones: Wolinski e Siza

G
eorges Wolinski (1934-2015) e Siza
Vieira são duas figuras emblemáticas
do PortoCartoon. A eles se deve uma
parte significativa da expansão do cer-
tame que honra o jornalismo de
humor.
Wolinski foi presidente do júri do

PortoCartoon de 2004 a 2014 e vibrava com as festas do S.
João. Disso deu conta em reportagens no Charlie Hebdo. Em
2014, meses antes de assassinado no atentado de Paris
(7.01.2015), fora entronizado como 1º cidadão honorário do
Porto-Capital do Cartoon.

Jornalista desde meados do século XX, Wolinski delicia-
va-se com as relíquias do museu, com o cheiro a tintas de
Imprensa e com a exposição permanente de cartoon “O
Riso do Mundo”. Por isso mesmo, chegou a apresentar ao
ministro da Cultura de França o “projeto do Porto” como
um bom modelo para ser desenvolvido em Paris. 

Em 2012, o Museu apresentou 1ª exposição dele fora de
França. E a partir de 2015, o famoso jornalista francês pas-
sou a ser presidente honorário do júri do PortoCartoon. De
Wolinski  ficou a marca daquilo que ele sempre foi: um cro-
nista,  sensual e inconformista. Um génio da ironia que
engrandeceu o PortoCartoon,

A Siza Vieira deve-se a criação do esguio Troféu do
PortoCartoon e a peça escultórica com que, em 2008, se ini-
ciou o Roteiro de Humor do Porto e se proclamou o Porto
como Capital do Cartoon. Implantada na Avenida dos
Aliados, a peça de granito acomoda um azulejo com um car-
toon de Musa sobre o clima. A partir de então, todos os anos
surge uma nova escultura como arte pública, fazendo do
Porto uma cidade que compagina a arte do humor com o
cinzento do granito. 

A proclamação foi feita em 10 línguas diferentes. Às mais
faladas do mundo, juntou-se o Coreano e o Esperanto. 

No troféu, o “nobel de arquitetura# faz do humor uma
ponte. Com ele, o PortoCartoon reforça simbolicamente o
seu papel de ponte entre culturas. Num mundo cada vez
mais global e complexo, torna-se indispensável refletir com
a linguagem universal do humor. O cartoon é uma verdadei-
ra ponte dialógica sobre problemas do mundo.

EFEMÉRIDE PortoCartoon,  20 anos

Junho de 2006: apresen-

tação do Troféu

“PortoCartoon”, criado

por Siza Vieira. Da

esquerda para a direita:

Luiz Humberto Marcos

(diretor do

PortoCartoon), Marlene

Pohle, Georges Wolinski

e Siza Vieira

Bilhete postal “20 anos PortoCartoon”

JJ
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Duas décadas
de desenho
crítico

2008: “A Chama Olímpica”,

Augusto Cid (Portugal)

O “PortoCartoon”, hoje
incontornável, atraiu durante duas
décadas cartunistas de todo o
mundo. A JJ apresenta alguns dos
cartunes premiados, bem
reveladores da diversidade do
traço. De comum, o dente afiado
dos autores.

JANELAS PARA O MUNDO
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2011: s/ título, Plantu (França)
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2013: “Naufrágio”, Miro Stefanovic

(Sérvia)
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JANELAS PARA O MUNDO

2013: “Manoel de Oliveira”, Ivan

Prado (Alemanha)

2014: “Nelson Mandela”, André

Carrilho & Luís Lázaro (Portugal)
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JANELAS PARA O MUNDO

2015: “Cristiano Ronaldo”,

Krzystof Grzondziel (Polónia)

2017: “António Guterres”,

Santiagu (Portugal)

2017: “Turismo”,

Luc Vernimmen (Bélgica)
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Os outros segredos de Fátima 
no Diário de Notícias
Como o jornalista António Valdemar agitou um perigoso vespeiro
em 1967, num dos jornais do regime, e saiu ileso.

Gonçalo Pereira Rosa

“A
s previsões da Virgem de Fátima”,
titulava o jornal em grandes parango-
nas. “Ao lê-las, o papa terá desmaia-
do”. A manchete do France Dimanche
de 27 de dezembro de 1966 não fugiu
ao estilo sensacionalista que vigorava
no semanário desde a sua fundação

em 1946. Desta vez, porém, a notícia tocava num nervo
sensível do regime português.

O ano de 1967 fora preparado cuidadosamente pela
hierarquia eclesiástica portuguesa. Desde 1965 que o
cónego António Antunes Borges, reitor do Santuário da
Cova de Iria, preparava o ano do jubileu de Fátima, na
esperança de o tornar o zénite das manifestações religio-
sas de massas. A visita do papa Paulo VI já fora confirma-
da para Maio e o cardeal patriarca Cerejeira entendia que
nada poderia ofuscar a consagração do santuário. Em
sucessivas conferências de imprensa, na segunda metade
do ano de 1966, a hierarquia da Igreja foi promovendo
eventos para confirmar Fátima como “o altar do mundo”. 

Lúcia, a sobrevivente dos três pastores que em 1917 tin-
ham colocado Fátima no mapa, mantinha-se em silêncio. Há
anos que o Diário de Notícias e vários órgãos da imprensa
internacional procuravam captar algumas palavras de
Lúcia, mas esta, remetida à reclusão no Convento do
Carmelo, em Coimbra, era impedida de qualquer contacto
com o exterior pela madre superior Maria de Cristo Freitas
Branco. Ainda estavam bem presentes os escândalos produ-
zidos pelo padre Agostinho Fuentes, que conversara com
Lúcia em Agosto de 1955 e em Dezembro de 1957, e depois
revelara ao mundo as suas palavras – reais ou fictícias. 

Numa comunicação na Casa-Mãe das Irmãs Missio -
nárias do Sagrado Coração de Nossa Senhora de
Guadalupe, em 1958, Fuentes alarmara os fiéis, revelando
que Lúcia o alertara para o teor do terceiro segredo de
Fátima – uma catástrofe global, que colocaria a humanida-
de no limiar da extinção. “Muitas nações desaparecerão da
face da Terra e a Rússia será o instrumento do castigo, a
não ser que todos nós, pela oração e pelo sacrifício, obte -
nhamos a conversão dessa pobre nação”, repetiu Fuentes.

Os anos passaram e a catástrofe não se processou, mas
ficou a semente do sensacionalismo. Numa entrevista que
ficou célebre, em Janeiro de 1960 Cerejeira afiançara ao
jornalista João Coito que não conhecia o último segredo
de Fátima, aproveitando para informar que o fiel deposi-
tário das confissões fora o falecido bispo de Leiria, D. José
Correia da Silva, que as lacrara e remetera para o Vaticano
sem as copiar. Não existia, portanto, forma de conhecer as
palavras proféticas de Lúcia e a hierarquia eclesiástica
portuguesa decidiu não retomar o tema.

Agora, pela pena do jornalista François Laffrey, o sema-
nário francês aproveitava, na última semana de 1966, para
especular sobre o destino da carta que Lúcia escrevera em
1942 narrando as suas recordações de 1917 e listando o últi-
mo segredo que a Virgem lhe teria confiado. Nada disto,
claro, teria ressonância em Portugal, pois a PIDE proibiu a
circulação do France Dimanche, a exemplo do que já se fize-
ra em 1954 e 1960 com outras manchetes embaraçosas. 

Poucos leitores portugueses teriam acesso ao France
Dimanche, mas Augusto de Castro, director do Diário de
Notícias, entendeu que a notícia francesa poderia obscure-
cer as comemorações do Santuário e decidiu desmontar a
bomba. O DN procuraria os interlocutores capazes de
debater o assunto com conhecimento de causa. 

Entram em cena o jornalista António Valdemar e o
fotógrafo Jaime Santos.

EM COIMBRA E EM LEIRIA
Nos primeiros dias de Janeiro de 1967, Augusto de Castro
encarrega António Valdemar de entrevistar o arcebispo-
bispo-conde de Coimbra, D. Ernesto Sena de Oliveira, e o
bispo de Leiria, D. João Pereira Venâncio. Por sua iniciativa,
Valdemar estende o leque de possíveis entrevistados à pró-
pria Lúcia, remetendo para a madre um longo questionário,
onde misturava habilmente questões do foro íntimo
(“Experimentou alguma emoção especial quando viu o mar?
Gosta de ler poesia? O que sentiria se visse um dos prédios
altos de Lisboa?”) com questões mais relevantes sobre a ins-
titucionalização do Santuário no local exacto da Cova de Iria
onde se processaram os acontecimentos de 1917.

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
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A madre entendeu não ser oportuno colocar Lúcia
perante um jornalista. “Lúcia tem de ser defendida da
permanente curiosidade que a envolve”, completou o
arcebispo de Coimbra. Em contrapartida, D. Ernesto acei-
tava o repto e submetia-se às perguntas. Era um homem
curioso. Familiar próximo do poeta Herberto Hélder, con-
hecera Augusto de Castro na Exposição do Mundo
Português de 1940 – ele na qualidade de arcebispo de
Mitilene e representante do patriarca, o jornalista como
comissário da exposição. “No anedotário de Coimbra, era
conhecido como o ABCDE”, ironiza Valdemar, que a
seguir descodifica: Arcebispo-Bispo-Conde-Dom-Ernesto. 

“Lá fui para Coimbra com uma carta de recomendação
muito cordial de Augusto de Castro”, conta Valdemar na
sua casa de Carcavelos. “Pensávamos que D. Ernesto
poderia abrir uma janela de oportunidade para falarmos
com Lúcia, mas tal não foi possível”.

Na entrevista (que viria a ser publicada com destaque
de primeira página no dia 14 de Janeiro de 1967), D.
Ernesto mostrou-se muito expansivo. À frente do jornalis-
ta, recapitulou desmentidos e esclarecimentos. Fez ques-
tão de dizer que Lúcia não estava autorizada pelo
Vaticano a falar desde 1955. Para além de recusar liminar-
mente o espectro de qualquer catástrofe celestial, o arce-
bispo dava a entender que a religiosa de Fátima se torna-
ra um problema. “Na entrevista, sugeria igualmente que
ele próprio demorara a convencer-se da veracidade das
descrições de 1917”, conta Valdemar. “Era material explo-
sivo para a época, porque a Igreja evitava pormenores
sobre o assunto depois das desmontagens de Tomás da
Fonseca”. A investigação sobre o que sucedera na Cova de
Iria cessara, mas o France Dimanche obrigara a cúpula ecle-
siástica a remexer no assunto.

Em Leiria, o jornalista entrevistou uma das personali-
dades ligadas à construção do fenómeno de Fátima, D.
João Pereira Venâncio, o sucessor do bispo de Leiria faleci-
do em 1957 e tido como depositário das mensagens de
Lúcia. Como Luís Filipe Torgal documentou em “O sol bai-
lou ao meio-dia”, esse prelado de Leiria fora um dos prin-
cipais promotores da excepcionalidade do santuário por-
tuguês, tecendo regularmente comparações com o que
vira em Lourdes. 

A entrevista com o bispo de Leiria foi o pretexto para uma
provocação erudita do jornalista do DN. “No corpo da repor-
tagem, ao apresentar o edifício do Paço Episcopal, fiz alusão
explícita ao frontão com as estátuas de Ceres, Mercúrio e
Minerva, que são símbolos da maçonaria. O Paço estava ins-
talado na antiga propriedade de um maçon e muito prova-
velmente velho local de reunião das lojas do Grande
Oriente”, conta, com um sorriso. “A referência só foi descodi-
ficada, com grande escândalo, depois da publicação”.

D. João Pereira Venâncio recapitulou todas os aspectos
já conhecidos da confissão de Lúcia, desde o momento em
que fora escrita em 1942, em Tui. Mais lacónico do que o
seu colega de Coimbra, assegurou que a carta fora entre-

gue a D. Manuel Maria Ferreira da Silva, o superior da
Sociedade Missionária de Cucujães e um dos declarados
confessores de Lúcia. Este, por sua vez, entregara o docu-
mento ao antigo bispo de Leiria, que o encerrou dentro de
outro envelope e o lacrou à frente de testemunhas.
Remetê-lo-ia depois para o Vaticano, competindo então à
Santa Sé a decisão de o divulgar se entendesse. 

“A entrevista possibilitou-me um título de primeira
página muito feliz, escrito ‘a meias’ com o João Coito: ‘A luz
não vem de Leiria e só o Vaticano poderá levantar o véu
deste mistério’”, conta Valdemar. “Trabalhei os dois textos
e entreguei-os directamente a Augusto de Castro, pois já
estava escaldado com outros episódios em que João Coito,
para evitar chatices, suprimia os textos incómodos, como
sucedera com uma crónica minha sobre a falsa morte do
subdirector da PIDE, na edição do centenário do jornal”.

A VIDA SINUOSA DE CASTRO
Mesmo os opositores políticos reconheciam a qualidade
da escrita e o fulgor literário de Augusto de Castro. Entre
1919 e 1924, Castro dirigiu os destinos do Diário de Notícias
e modernizou-o. Perante as conturbações políticas, procu-
rou refugiar-se num posto diplomático, colocando
Eduardo Schwalbach no seu lugar do DN, admitindo a
hipótese de regressar quando entendesse. Foi nomeado
para a legação portuguesa de Londres em 1924. Resistiu
aos sobressaltos da mudança de regime e das revoluções
que se seguiram como diplomata nas legações do Vaticano
(de 1924 a 1929), de Bruxelas (de 1929 a 1931), de Roma (de
1931 a 1935) e novamente de Bruxelas (entre 1935 e 1938).
Na capital belga, seria passado subitamente à disponibili-
dade depois de chegar a Lisboa uma denúncia sobre as
actividades do genro, apoiante dos republicanos na
Guerra Civil de Espanha, e um escândalo sexual que
envolveu a filha Cândida. Em simultâneo, como docu-
mentou Clara Isabel Serrano em “Arte de falar e arte de
estar calado: Augusto de Castro – jornalismo e diploma-
cia”, o jornalista Vítor Falcão conhecia bem o caso e tinha
em seu poder cartas de Augusto de Castro pouco abona-
tórias sobre Salazar e o Estado Novo. Essa circunstância
chegou também ao Palácio das Necessidades.

Regressado a Lisboa, Castro esforçou-se ostensivamente
por manifestar lealdade ao Estado Novo, até porque a PIDE
dispunha de informações comprometedoras sobre a sua
vida privada. Ofereceu préstimos ao Diário de Lisboa, onde
o director e fundador Joaquim Manso polidamente o recha-
çou. A Norberto Lopes, Manso, antigo padre, confidencia-
ria: “Disse-lhe que não tínhamos lugares vagos porque, ao
fim de dois meses aqui, não sei quem seria o director – se eu
ou ele. Para alguma coisa me serviu ter sido padre”.

Castro procurou então, junto de um administrador da
Empresa Nacional de Publicidade o interlocutor adequado
para relançar a sua carreira jornalística. Com suporte
financeiro, fundou A Noite, que iniciou o elogio do salaza-
rismo. Recrutou Artur Maciel para chefe da redacção e

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Os outros segredos de Fát ima. . .
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Tomé Vieira para redactor. Ambos acompanhá-lo-iam mais
tarde noutros voos. Ocupou o lugar de comissário da
Exposição do Mundo Português com a condição de exercer
simultaneamente o seu lugar no DN, o que lhe permitia
todos os elogios ao governo e à Situação. Dirigiu o jornal
de 1939 a 1945. Terminada a guerra e, perante as provas de
dedicação, conseguiu de Salazar a nomeação para a lega-
ção de Portugal em Paris, junto do governo de De Gaulle.
Em Agosto de 1947, a morte de Eduardo Schwalbach per-
mitiu o regresso definitivo à direcção do jornal. 

Versátil e pragmático, o director do DN tornou-se um
incondicional apologista do salazarismo. Ligando-o a
Júlio Dantas, outra figura comprometida com o regime, o
escritor António Lobo Antunes, em “Os cus de Judas”,
definiu-os lapidarmente: “Criaturas quitinosas, a bichana-
rem em sofás Império, dramas históricos bordados no
ponto cruz de diálogos de tremoço”. Parece curto, porém,
para definir um dos editorialistas mais retumbantes do
século XX, um homem que Clara Isabel Serrano, que lhe
dedicou uma dissertação de doutoramento, definiu com
mais rigor: “Terá abdicado das suas convicções políticas
(se de facto as tinha) para estar de acordo com as ideolo-
gias triunfantes do seu tempo e, assim, reunir as condiçõ-
es necessárias para a sua sobrevivência, enquanto jornalis-
ta, diplomata e homem público”.

Franco Nogueira, na biografia que dedicou a Salazar,
conta aliás vários episódios sobre a cumplicidade entre o
ditador e o director do Diário de Notícias. Numa das cir-
cunstâncias relatadas, foi o próprio Salazar a sugerir tema
e data de publicação de um “fundo” editorial no DN, reco-
mendações que Augusto de Castro prontamente seguiu.

Intelectual de grande tarimba, rodear-se-ia no jornal da
Avenida da Liberdade de uma cúpula de profissionais aco-
modatícios como Aprígio Mafra, Urbano Rodrigues,
Armando Boaventura, Mário Pires, João Ameal (seu sobrin-
ho), João Coito, Luiz Teixeira (biógrafo de Salazar) ou Ayala
Monteiro, que mantiveram o Diário de Notícias alinhado
com o regime nas décadas seguintes. Escolheu amizades e
criou inimigos – com Marcello Caetano manteve uma
inimizade eterna, nunca lhe concedendo “a honra” (muito
requisitada) de publicar um artigo de fundo no jornal.

Na imprensa, encontrou igualmente opositores fero-
zes. Vítor Falcão, que lhe conhecia bem os deslizes diplo-
máticos em Bruxelas, foi silenciado com uma mesada vita-
lícia do Diário de Notícias. Rocha Júnior, que vira a carreira
travada por Schwalbach, nunca contou com Castro para
recuperar os cargos perdidos e, em troca, não perdia uma
oportunidade de o humilhar em termos culturais e políti-
cos. Certa ocasião, a propósito de uma homenagem a
Camilo Castelo Branco em São Miguel de Seide, o director
do DN solicitou a Rocha Júnior que lhe fizesse a revisão
do discurso, reconhecendo que o interlocutor era uma das
autoridades camilianas. “Com o lápis, o Rocha emendou
aquilo tudo”, conta António Valdemar. “Surpreendido
com o volume de emendas, Augusto de Castro ainda per-

Uma das primeiras pági-

nas do Diário de Notícias

sobre as tentativas para

chegar à fala com Lúcia. O

jornal descobriu que se

erguera um muro de pro-

tecção em redor da última

testemunha que presencia-

ra os acontecimentos da

Cova de Iria. Ao lado, a

primeira página do France

Dimanche que desen-

cadeou todo o caso

Uma das páginas do Secretariado Nacional de Informação com o

cadastro de proibições de circulação do semanário France

Dimanche [Arquivo Nacional da Torre do Tombo]
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guntou se eram tudo disparates camilianos. Implacável, o
Rocha retorquiu: ‘Camilianos e de português. Fiz as emen-
das a lápis para as poder apagar e escrever de novo. Assim
não se envergonha em frente dos tipógrafos!’ E Castro
acatou todas as emendas”.

CAPAZ DE TODAS AS VERSATILIDADES
Augusto de Castro reconhecia a cultura acima da média de
António Valdemar, designando-o para determinado tipo de
missões especiais como as entrevistas de Fátima de 1967.
Matreiro, Valdemar detectava igualmente os pontos fracos
do director: “Certa vez, morreu uma irmã dele, que estava
completamente ‘gagá’ – dona Maria de Castro. O João
Coito mandou-me escrever a notícia, apesar de eu ter tido
pouco antes uma complicação com a senhora no jornal,
porque ela pedira-me para lhe ir buscar um galão à cantina,
coisa que obviamente não fiz. Mas lá redigi a notícia para o
director gostar. Sem saber muito sobre ela, elogiei as precla-
ras virtudes da senhora, uma das últimas testemunhas da
casa da Rua dos Navegantes de seu tio José Luciano de
Castro, chefe do Partido Progressista, ministro de várias
pastas e conselheiro. Ali convivera com grandes figuras e
conseguia reconstituir cenas, episódios, figuras de antanho
com excepcional memória. Foi de tal maneira que, na igre-
ja, no dia seguinte, Augusto de Castro abraçou-me e disse-
me que eu lhe mostrara uma irmã que ele não conhecia!”

“Era um homem capaz de todas as versatilidades”,
reconhece hoje António Valdemar. Tal como pactuou com
o regime e acumulou aquilo que hoje chamaríamos
incompatibilidades com a profissão jornalística, Augusto
de Castro teve gestos de solidariedade e orgulho profissio-
nal. Quem trabalhou no Diário de Notícias com ele, gosta
de lembrar que, durante a greve dos tipógrafos que se
amotinaram no interior do jornal, a PIDE fora chamada
por Fernando Moutinho, então engenheiro-chefe da
empresa. Os agentes vigiavam a tipografia a partir do
Hotel Excelsior, nas traseiras do jornal, preparando-se
para assaltar o edifício. Quase nonagenário, mas alertado
por João Coito, Augusto de Castro interveio e garantiu ao
chefe de brigada da polícia política que resolveria o assun-
to sem brutalidade – tal como sucedeu. 

“E havia também os pequenos gestos”, lembra
Valdemar. “Certa vez, Pedro Teotónio Pereira organizou
um jantar no restaurante Tavares para celebrar uma via-
gem de Estado a Goa. Convidou os directores dos jornais.
Estava também Tomé Vieira, chefe da redacção e que
acompanhara o ministro na viagem. Vários redactores tin-
ham a seu cargo a notícia do acontecimento. Eis senão
quando nos mandam sair da sala e esperar na rua até
começarem os discursos. Eu já estava a meio das escadas
quando o chefe de sala me avisou que Castro tinha um
recado para mim: mandou-me e ao fotógrafo Raul
Nascimento jantarmos no rés-do-chão sem restrições e
remetermos a conta para o jornal. Disse ainda para não
escrever mais do que uma legenda. Parece que o estou a

ouvir: ‘Num serviço em que está o director e o jornalista
do DN e não há lugar na mesa para esse jornalista, tam-
bém não há notícia’”.

A RÁBULA PARA AMARRAR O ARCEBISPO
Velha raposa, com mais de cinco décadas de jornalismo,
Augusto de Castro abriu a boca de espanto depois de ler a
entrevista com o arcebispo de Coimbra. O texto era explo-
sivo, pois revelava cepticismo do arcebispo e demarcação
perante Fátima. “Pensou logo que daria um sarilho enor-
me, como de facto deu”, conta Valdemar. “Por isso, decidiu
que a entrevista não iria à Censura, nem passaria por qual-
quer restrição prévia. Disse-me: ‘Se for apertado por Salazar
ou Cerejeira, quero uma prova de que D. Ernesto tomou
conhecimento, pois, se ele renegasse as afirmações após
publicação, a culpa recairia por completo sobre mim’”.

Castro conhecia bem as manhas políticas e tinha expe-
riência própria de histórias renegadas pelos entrevistados.
Lembrou-se então de como resolvera a entrevista mais
controversa da sua carreira. Em Setembro de 1922, entre-
vistara o rei de Espanha, Afonso XIII, numa das residên-
cias deste em Miramar, San Sebastian. Numa conversa que
se prolongara por duas horas, o director do Diário de
Notícias ouviu as insólitas afirmações do rei, que até admi-
tiu soluções inesperadas como a ligação das duas redes
ferroviárias ou o apoio financeiro da banca espanhola à
economia portuguesa. 

Receoso de que, após publicação, o rei pudesse recuar,
escreveu de imediato a entrevista e, no dia seguinte,
pediu a Afonso XIII que a lesse: “Sua Majestade, faça o
favor de ler e verificar se está de acordo. Se estiver, rubri-
que página a página”. Fora um golpe genial para que nin-
guém o pudesse desmentir mais tarde.

“A situação agora era mais complicada”, lembra
Valdemar. Um pedido prévio de rubrica sugeriria ao arce-
bispo de Coimbra que talvez tivesse falado de mais e levá-
lo-ia a suspender a entrevista. “Foi então que me lembrei
de um pequeno truque: avisaria o arcebispo de que as
fotografias não tinham resultado, pelo que seria necessá-
rio repeti-las”. Jaime Santos foi incumbido de fotografar
também o momento em que o arcebispo lia as provas da
entrevista ao Diário de Notícias. “Teria de ficar visível que
se tratava da nossa conversa. Ficaríamos assim com um
documento que garantia inequivocamente que o entrevis-
tado vira as provas da conversa”. 

Pouco dado a elogios fáceis, Augusto de Castro olhou
para António Valdemar e comentou: “Você foi seminaris-
ta? Se tivesse feito o seminário, teria sido um génio!” O
procedimento resultou e Castro guardou no cofre as pro-
vas fotográficas da revisão. Na histórica Leitaria Irlandesa,
Valdemar submeteu ainda o texto à revisão de mestre
Rocha Júnior, procedimento a que também Aquilino e
Ferreira de Castro costumavam recorrer. “Prezava muito a
opinião dele e era um revisor notável. Sugeriu que
mudasse dois ou três pormenores e avançámos. A entre-

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Os outros segredos de Fát ima. . .
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vista foi um sucesso, mas gerou muitas críticas na confe-
rência episcopal, por reavivar pormenores de um assunto
encerrado. Houve gente que não gostou nada que eu
tivesse tocado no tema”. Semanas depois, a residência de
António Valdemar na Rua do Monte Olivete foi assaltada.
Nenhum objecto foi furtado, mas a casa foi toda remexida.
No processo que a PIDE manteve em nome do jornalista,
acusado falsamente de tendências comunistas, consta a
referência ao assalto e a notícia publicada sobre este…

MISSÃO SECRETA NO BRASIL
A visita papal de 1967 transmitiu ao mundo imagens de
comoção religiosa em Portugal. O papa viajou de Roma
para a Base de Monte Real e António Valdemar integrou a
equipa que esteve em Fátima, entrevistando aí o cardeal-
legado D. José da Costa Nunes e o próprio papa Paulo VI.
A fotografia de Valdemar no encontro de intelectuais com
o papa faria a primeira página do jornal.

No ano seguinte, António Valdemar foi o enviado-espe-
cial do DN ao Brasil durante a visita do cardeal Cerejeira a
São Paulo e ao Rio de Janeiro, para tomar posse na
Academia Brasileira das Letras. Integrado na comitiva, o jor-
nalista do DN levava cartas de recomendação de velhos
republicanos, como Nuno Simões e Dias Amado, com desti-
no à oposição democrática no Brasil e uma carta especial de
Álvaro Salema para Sarmento Pimentel. As circunstâncias
deste correio improvisado estão documentadas em corres-

pondência de Edgar Rodrigues para o velho anarquista
Alexandre Vieira (na Fundação Mário Soares) e por
Sarmento Pimentel no livro “Sarmento Pimentel ou uma
geração traída: Diálogos com o capitão Sarmento Pimentel”.
Foi aliás através de Valdemar que Pimentel tomou conheci-
mento do fim trágico de António Sérgio. O velho combaten-
te telefonou depois para o Rio de Janeiro, certificando a
Roberto das Neves e a outros democratas cariocas a idonei-
dade do mensageiro. “Em São Paulo, a polícia revistou-me o
quarto do hotel, provavelmente na sequência de uma
denúncia, mas já não encontrou nada. Nem folhetos, nem
mensagens”, conta o jornalista açoriano. 

Em Fevereiro de 1968, António Valdemar começara a
trabalhar também em A Capital e, na Primavera desse ano,
deixou o DN e prosseguiu a sua notável carreira também
na delegação de Lisboa de O Primeiro de Janeiro, onde tra-
balhou até o jornal portuense sair da órbita da família
Pinto de Azevedo. Completou 80 anos em 2018 e está a
preparar alguns volumes de memórias.

Augusto de Castro foi o mais duradouro director da
história do Diário de Notícias, permanecendo no cargo até
à sua morte macabra, em 24 de Julho de 1971, num quar-
to do Hotel Palácio, no Estoril. Ali fez jus ao que Miguel
Urbano Rodrigues disse dele em “O tempo e o espaço em
que vivi”: “Era um mulherengo militante”. Tinha 88 anos
e foi um dos raros portugueses que mereceu obituário no
The New York Times.

António Valdemar entrevista o arcebispo de Coimbra. O fotógrafo

Jaime Santos foi incumbido de captar, discretamente, um registo

que provasse que o sacerdote vira previamente as provas tipográ-

ficas do polémico artigo

Valdemar com o bispo de Leiria. O jornalista açoriano incluiu uma

provocação no artigo, descrevendo os elementos simbólicos da

fachada maçónica onde o Paço Episcopal se instalara

Semanas depois da reportagem sobre Fátima, a casa do jornalista

em Lisboa foi estranhamente assaltada. A notícia sobre o assalto

foi arquivada no processo da PIDE em nome de António Valdemar

[Arquivo Nacional da Torre do Tombo]
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COOPERAÇÃO COM ESPANHA

À margem dos eventos da FEJ, o Sindicato dos Jornalistas e

a Federación de Asociaciones de Periodistas de España

(FAPE) assinaram um convénio de cooperação institucional

e intercâmbio profissional, sindical e associativo.

O convénio, assinado a 5 de junho na sede do SJ, em

Lisboa, pelo novo presidente da FAPE, Nemesio Rodríguez,

e pela presidente do sindicato, Sofia Branco, assenta no

pressuposto de que "os laços que, historicamente, uniram

os povos de Portugal e Espanha deve ser reforçados, se

possível, no campo do jornalismo". Recordando que, juntas,

as duas línguas, português e espanhol, somam mais de 700

milhões de falantes, as duas organizações reconhecem ter

"objetivos comuns na defesa da profissão jornalística, da

liberdade de imprensa e da dignidade dos jornalistas em

qualquer parte do mundo e, especialmente, no espaço de

ação ibérico". SJ e FAPE comprometem-se a organizar

"eventos de interesse comum", profissional, sindical e

associativo, que sirvam o jornalismo da Península Ibérica.
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ASSEMBLEIA ANUAL EM LISBOA

Federação Europeia de Jornalistas aprova 
três moções apresentadas por Portugal
A Federação Europeia de Jornalistas (FEJ), reunida em Lisboa a 6 de junho,
aprovou 23 resoluções, três delas apresentadas pelo Sindicato dos Jornalistas (SJ).

Sofia Branco *

P
recariedade, violência contra jornalistas
no desporto e desigualdades de género
são os temas das propostas portugue-
sas, aprovadas por unanimidade, duas
de imediato e uma outra após junção
com uma moção semelhante apresenta-
da por um sindicato britânico.

A Assembleia Anual da FEJ, que juntou uma centena
de delegados de sindicatos e associações profissionais de
toda a Europa, teve como lema "A nossa precariedade é a
vossa desinformação".

Entre as moções aprovadas, registem-se as de caráter
geral - sobre a crise do setor da comunicação social na
Europa, a proteção de dados, as chamadas "notícias" falsas -
e as mais específicas, sobre as situações em países como
Áustria, Suíça, Turquia, Ucrânia ou Grécia.

O SJ apresentou três moções a votação: uma com o títu-
lo "Trabalhadores precários, Jornalismo precário", que insta
a FEJ a agir face às atuais condições de vida e de trabalho
dos jornalistas com vínculo precário - não apenas aqueles
que não têm contrato permanente, mas também aqueles

que recebem baixos salários, nos setores público e privado.
Reconhecendo que a violência contra os jornalistas que

efetuam a cobertura de acontecimentos desportivos é uma
realidade crescente e que a violência contra esses profission-
ais aumentou em Portugal, o SJ apresentou uma moção,
aprovada por unanimidade, que defende o reforço da pro-
teção legal dos jornalistas em toda a Europa.

A prevalência da desigualdade salarial e de práticas de
recrutamento injustas na comunicação social, em toda a
Europa, levaram o SJ e o sindicato britânico (União Nacional
de Jornalistas, NUJ) a coligir uma resolução que exige à
Federação Europeia que coordene uma estratégia e organize
uma campanha para acabar com a discriminação nos
salários, favoreça as oportunidades das mulheres jornalistas
e incentive os afiliados a promover uma maior participação
das mulheres, a todos os níveis, dentro das suas estruturas.

Os dois sindicatos sugerem a introdução de uma quota
equilibrada de género em todas as esferas de decisão e lider-
ança nas empresas de média, públicas e privadas, e a organi-
zação, em parceria com sindicatos e associações profission-
ais, de visitas de peritos às principais redações dos países-
membros, que depois se traduzam num relatório público
sobre a desigualdade de género nos média europeus.

FEJ NO DIÁRIO DE NOTÍCIAS
O Comité Executivo da FEJ também esteve no terreno, para
contactar com jornalistas portugueses. Um grupo de 12 dele-
gados de vários países europeus deslocou-se ao Diário de
Notícias, para conversar com direção e a redação sobre as
mudanças em curso num dos mais antigos jornais portugue-
ses, a poucos dias de passar a ter apenas uma edição semanal
em papel, mantendo-se como diário apenas online.

Antes da Assembleia Anual, a FEJ organizou dois semi-
nários, um sobre o futuro dos sindicatos e outro sobre "jor-
nalismo robô".

Os três encontros da FEJ em Lisboa tiveram como coorga-
nizador e anfitrião o SJ e contaram com o apoio da Câmara
de Lisboa e das entidades municipais CIUL e EGEAC.

A FEJ é a maior organização de jornalistas da Europa, rep-
resentando 320 mil profissionais em 44 países da Europa.
Das 70 organizações filiadas, o Sindicato dos Jornalistas é o
único representante de Portugal. 

* Presidente da Direção do Sindicato dos Jornalistas.

SINDICATO
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Jornalismo, Independência e Liberdade: 
todos necessários, nenhum garantido

O Dia da Liberdade de Imprensa, 3 de
maio, foi assinalado pelo Sindicato dos
Jornalistas com uma conferência
internacional que juntou duas dezenas
de jornalistas, investigadores e
especialistas em trabalho na sede da
Comissão Europeia, em Lisboa.

Isabel Nery *

P
ode um jornalista ser assassinado por dizer
a verdade? Na Europa? No século XXI? A
resposta é sim, como denunciou Mattew
Caruana Galizia, filho da jornalista
Daphne Caruana Galizia, morta em 2017,
em Malta. Relatando como a casa da
família fora incendiada e o cão degolado

quando tinha apenas 9 anos, Mattew explicou que a família
herdou 47 processos em tribunal, dirigidos à mãe, por ter
denunciado a corrupção no seu país.

Depois de múltiplas ameaças e ataques públicos, Daphne
Caruana Galizia acabaria por ser assassinada em outubro de
2017. Considerando o crime (nunca punido pelas autori-
dades) "um ato de desespero dos inimigos", o filho da jornal-
ista garantiu: "Nunca tive tanto orgulho na minha mãe como
no dia em que foi morta".

Dapnhe e Matthew. Uma assassinada, outro órfão, são
duas vítimas da falta de liberdade de imprensa. Prova de
que é preciso continuar a lutar para que exista jornalismo
livre.

Durante a conferência, sob o lema "Em nome do
Jornalismo", ouviram-se outros testemunhos preocupantes,
como os que denunciam a situação na Polónia e na Hungria,
onde, de acordo com Márton Gergely, a situação piorou nos
últimos 18 meses: "Atualmente, o governo controla 500 pub-
licações, quando antes controlava 30". Para o jornalista, "já
não há liberdade de imprensa na Hungria".

Porque sem liberdade não há jornalismo. E porque as
ameaças continuam - mesmo em países onde houve eleições
democráticas - as condições de trabalho tornaram-se uma das
questões mais importantes, não apenas para os profissionais,
mas também para o próprio jornalismo.

Lembrando que "nesta profissão temos de ser nós a ga -
nhar as batalhas", o grego Nikos Tsimpidas defendeu que a
luta coletiva é a única solução. Tanto para as questões laborais
como as éticas, disse o jornalista da radiotelevisão grega, ERT:
"Todos os dias temos de lutar pela independência, porque é o

que dá poder aos jornalistas. Se perdermos isso, perdemos".
Ser independente torna-se especialmente difícil quando o

trabalho se faz na insegurança do amanhã. Um problema
crescente, como demonstra o estudo de Miguel Crespo, outro
dos participantes na conferência. De acordo com o investi-
gador do ISCTE, mais de 50% dos jornalistas recebem menos
de mil euros por mês e apenas 56,3% trabalham com contra-
to sem termo. Os restantes assumem diversas formas de pre-
cariedade: 17% freelancers, 10,5% contrato a termo certo,
8,8% avença e 7,6% a trabalhar à peça.

Perante este quadro, o sociólogo Elísio Estanque falou da
sua inquietação com a "naturalização da precariedade como
se fosse a única realidade possível", apesar de estarmos per-
ante a geração mais qualificada de sempre. Talvez por isso
defenda que é impossível desligar o problema do jornalismo
da própria cidadania.

Embora considere que os empregos não tradicionais tam-
bém podem ser honestos, o representante da Organização
Internacional do Trabalho, Hans von Rohland, defendeu que
os contratos coletivos são "uma necessidade para emprega-
dos e empregadores". 

Além dos oradores vindos de Portugal, Espanha, Itália,
Reino Unido, Polónia, Grécia e Hungria, que discutiram
temas tão diversos como independência, condições de tra-
balho, ação sindical, ética e modelos de negócio, houve tam-
bém espaço para falar de futuro e de novos projetos. Entre
eles, o Investigate Europe (Paulo Pena) e o É Apenas
Fumaça (Pedro Santos). 

Daphne foi uma entre muitas - demasiadas - vítimas da
verdade, principal objetivo da informação. De acordo com a
Federação Europeia de Jornalistas, o ano de 2018 contabiliza,
até agora, a dramática soma de dois profissionais dos média
mortos todas as semanas. Se um jornalista morre por fazer o
seu trabalho, a liberdade de imprensa está ainda longe de ser
um direito adquirido. 

* Vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas.
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Uma conquista de todos
As ofensas à integridade física de jornalistas no exercício das suas
funções, ou por causa delas, passaram a ser consideradas crime
público. Mas não basta mudar a lei.

Tiago Contreiras *

Jamais será possível esquecermos a
brutal agressão da equipa de
reportagem da RTP naquela

escola de Marvila, em março de 2017.
Ainda continuamos a sentir arrepios
com as imagens daquele ataque
cobarde, perpetrado por três
criminosos que nunca chegaram a ser
castigados. Não conseguiremos
apagar da memória todos aqueles
rostos de impotência que assistiram a
tudo, sem nada poderem fazer. Era
apenas mais um episódio de agressões
a jornalistas a juntar a tantos outros…
Mas para nós foi a gota de água!

O sentimento de revolta
provocado pelos acontecimentos
depressa se transformou em força
de vontade para tentar mudar a
situação. Os casos de agressões a
jornalistas em serviço sucediam-se
num ritmo quase diário e as
denúncias publicadas nas páginas
dos jornais, nas rádios e nas
televisões não surtiam qualquer
efeito, nem na dissuasão do fenómeno,
nem na punição dos seus autores. Era
preciso fazer algo mais.

A ideia de levar a cabo uma
mudança da lei, tornando crime
público as agressões as jornalistas no
exercício de funções – o que significa
dispensa de apresentação de queixa
pelas vítimas – surgiu quase como um
grito de desespero. Mesmo assim, a
Constituição da República Portuguesa,
que consagra a liberdade de imprensa
e o direito de informar e de ser
informado, guiava a convicção de que
o desígnio era concretizável. Para além
disso, ao longo dos anos, diversas
profissões de risco tinham sido
adicionadas ao artigo 132.º do Código
Penal, agravando a moldura penal em

casos de ofensas à integridade física.
Foi em nome de todos os jornalistas

que os membros eleitos do Conselho
de Redação (CR) da RTP reuniram
com as lideranças de todos os grupos
parlamentares, em abril de 2017. Os
encontros na Assembleia da República
serviram para denunciar as
lamentáveis ocorrências em Marvila,
mas também para relembrar e
repudiar tantos outros episódios de
inaceitáveis agressões a repórteres, de
tantas outras redações – nos estádios
de futebol, em manifestações, à porta
de empresas, no exterior de tribunais,
em átrios de hotéis.

As reações dos deputados
superaram as expetativas. Em
uníssono, manifestaram solidariedade
para com todos os repórteres
agredidos e em conjunto transmitiram
vontade de proceder às alterações
legislativas necessárias para travar a
violência. O melhor caminho
legislativo a seguir motivou algumas
divergências entre os partidos, mas
ficou evidente para todos que o
processo de mudança da lei não mais
iria parar.

É incontornável referir com ênfase
as inúmeras notícias, publicadas em
tantos órgãos de comunicação social,
que deram conta da importância da
iniciativa do CR para a generalidade
dos jornalistas e consolidaram a

certeza de que esta seria uma
conquista de todos.

A 27 de março de 2018, a alteração
ao Código Penal foi publicada em
“Diário da República”, após ter sido
aprovada por unanimidade no
Parlamento. Como pretendido, os
casos de ofensas à integridade física de
jornalistas no exercício das suas
funções, ou por causa delas, passaram
a ter a moldura penal agravada e a ser
consideradas como crime público. No
entanto, passado pouco tempo, a
sensação de dever cumprido deu lugar
à perceção de que pouco tinha
mudado.

No recente jogo da final da Taça
de Portugal em futebol, um
repórter de imagem da RTP foi
agredido à cabeçada por um
adepto violento, referenciado pelas
autoridades, e vários jornalistas de
outras televisões foram insultados
por uma turba enfurecida. Ficou
claro para todos que a mudança da
lei per si não tinha tido o desejado e
necessário efeito dissuasor da

violência sobre os profissionais da
comunicação social.

Não ignorando o enorme avanço
na proteção dos jornalistas conseguido
com a alteração legislativa, torna-se
imperativo colocar em prática uma
abordagem abrangente para que os
episódios de violência não mais se
voltem a repetir. É necessário alcançar
a sensibilização das autoridades
judiciais para que os processos em
tribunal fiquem de acordo com o
espírito do legislador, através da
celeridade e de punições exemplares.

Já conseguimos mudar a lei, mas
não pode ficar tudo na mesma.

* Jornalista da RTP e membro eleito do
Conselho de Redação
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Reportagem de rádio
vence Grande Prémio 
Jornalismo em Saúde 

Bárbara Baldaia
arrebatou o Grande
Prémio “Jornalismo

em Saúde 2017”, graças à
reportagem “Um dia de
cada vez”, emitida na TSF.
Trata-se da distinção
máxima da segunda edição
do prémio, uma iniciativa
da Apifarma, com gestão e
organização do Clube de
Jornalistas, que no conjunto
das categorias distribuiu 16
mil euros. 

A reportagem de Bárbara Baldaia,
também vencedora na categoria de
rádio, contou com a sonoplastia de
Joaquim Dias. Tornou público o
trabalho desenvolvido no “Kastelo”,
única unidade de cuidados paliativos
pediátricos do país. No serviço, que
funciona em São Mamede de Infesta,
no concelho de Matosinhos, estão
internadas vítimas de doenças de
particular complexidade, muitas das
quais em fase terminal. Médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas,
nutricionistas, professores e
educadores de infância unem-se
para empreender uma abordagem
integrada, com vista não apenas a
minorar a dor, mas também
proporcionar qualidade de vida às
crianças. O dia-a-dia no “Kastelo” é
contado com a sensibilidade que
uma reportagem desta natureza
exige, sem perder de vista as
diversas vertentes. 

No âmbito do concurso, que
abrangeu peças jornalísticas
difundidos em 2017, admitindo
candidaturas individuais e coletivas,
foram ainda distinguidos trabalhos
nas categorias de Imprensa, rádio e
televisão e de âmbito académico,
produzidos por recém-licenciados na

área da Comunicação Social ou do
Jornalismo. O júri decidiu não
atribuir o prémio na categoria de
Jornalismo Digital, por considerar
que os trabalhos apresentados não
atingiram níveis de qualidade
merecedores de distinção.

Rui Peres Jorge e Bruno Simões,
jornalistas então vinculados ao Jornal
de Negócios, receberam o prémio
Imprensa, com a reportagem
intitulada “Raio X ao Serviço
Nacional de Saúde”. Perceber em
que medida o setor da Saúde foi, em
Portugal, afetado pelo ajustamento
levado a cabo na sequência do
pedido de assistência financeira
externa foi o principal objetivo. A
conclusão é que o pior parece estar a
passar, mas que no Serviço Nacional
de Saúde as dificuldades persistem:
os tempos de espera cresceram em
2016, as famílias são chamadas a um
esforço financeiro significativo e o
reforço de verbas no Orçamento do
Estado não chega sequer para
aumentar o peso do sector na
economia.

“A minha vida é a tua” venceu na
categoria de televisão. A reportagem,
assinada por Paula Martinho da
Silva, com imagem de David Araújo

e edição de Dores Queirós,
retrata o quotidiano dos
pais com filhos que sofrem
de doenças oncológicas,
revelando que todos os
anos surgem em Portugal
300 novos casos, na infância
e na juventude. É certo que
a taxa de sobrevivência está
acima dos 80%, mas até à
cura o percurso é longo e
muito duro. O impacto da
doença nas famílias é
devastador, quer a nível

emocional, quer a nível financeiro,
tanto mais que a presença dos pais é
permanentemente reclamada.
Médicos, enfermeiros, psicólogos e
assistentes sociais são unânimes em
considerar que a resposta do Estado
fica aquém do que lhe deve ser
exigido. 

O prémio Universitário Revelação
foi direitinho para quatro estudantes
da Escola Superior de Comunicação
Social: Afonso Alexandre, Marta
Ferreira, Ana Rita Matos e Joana
Fidalgo Figueiredo. Realizada para a
disciplina de Ateliê de Reportagem
TV, lecionada pelos professores
Ruben Neves e Ana Leal, a
reportagem “Vida sem limites” conta
a história de Sara Duarte, uma atleta
paralímpica de paradressage. 

O júri do Prémio “Jornalismo em
Saúde” foi constituído pelos
jornalistas Cesário Borga, dirigente
do Clube de Jornalistas, Carlos
Lobato, em representação da Casa de
Imprensa, e António Borga, na
qualidade de personalidade de
mérito no Jornalismo, o enfermeiro
António Santos, da Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento
Hospital e o médico Jorge Penedo,
personalidade de mérito na Saúde. JJ
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Open Society 
apoia projeto 
nacional

Oprojeto de média “É Apenas
Fumaça”, desenvolvido em
ambiente digital desde 2016,

acaba de receber um apoio
financeiro de 100 mil dólares (cerca
de 80 mil euros) da Open Society
Foundations, fundação ligada ao
investidor húngaro-americano
George Soros, que apoia iniciativas
suscetíveis de favorecer o
aprofundamento da democracia,
incluindo jornalismo independente.
O financiamento contratualizado
com a instituição constitui uma
ajuda indispensável à montagem da
estrutura do projeto online, que
também assenta em donativos
individuais e coletivos. Fundado em
junho de 2016, “É Apenas Fumaça” é
um dos podcasts mais ouvidos em
Portugal, superando as 250 mil
audições. Sob o lema “onde se fala
sobre a sociedade com quem quer
falar sobre ela”, presta particular
atenção a temas relacionados com
discriminação, direitos humanos,
feminismo, racismo, memória
histórica e imigração, além de
educação, questões LGBT, ambiente
e religião.
O grupo de jornalistas que dinamiza
a plataforma – Bernardo Afonso,
Frederico Raposo, Maria Almeida,
Pedro Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo
Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pereira
– apresenta-se como “independente,
progressista e dissidente”. E aposta
na total transparência: o contrato
com a Open Society Foundations
está disponível na página eletrónica
–http://apenasfumaca.pt/.

Em França,
Estado
favorece
os mais ricos

Na edição de fevereiro
passado, o Acrimed,
observatório francês dos

media, não o faz por menos: “o
escândalo dos apoios à Imprensa
continua”, escreve. Trata-se de um
texto baseado no relatório sobre
ajudas financeiras públicas ao
setor, revelado pelo ministro da
Cultura, que demonstra serem os
órgãos de comunicação privados,
propriedade de famílias
detentoras de grandes fortunas,
os principais beneficiários.
O regime de subsídios do Estado à
Imprensa, sistema há anos vigente
em França, favorece figuras como
o dono da Altice e da SFR.
Bernard Drahi, proprietário do
Libération, recebeu sete milhões de
euros, segundo as contas do site
Mediapart.
E nem foi o “campeão”, já que 12,3
milhões (15% do total) foram parar
à conta de Bernard Arnault, o
homem mais rico de França, dono
do Parisien-Aujourd’hui en France.
Através do Figaro, Serge Dassault
recebeu 6,3 milhões de euros. No
total, foram distribuídos 39,1
milhões de euros de ajudas
públicas.
Para o Acrimed,  este valor prova
que a Imprensa francesa está
prisioneira de um “capitalismo
opaco, que vive em
consanguinidade com o Estado”.
A ausência de transparência do
sistema fora já suscitada pelo
Tribunal de Contas, que
denunciou a desigualdade na
distribuição de apoios,
penalizando sobretudo a Imprensa
online e favorecendo as
publicações impressas, cujas
vendas continuam a baixar.

Gulbenkian 
cria bolsas de
investigação

Pela primeira vez na sua
história, a Fundação
Gulbenkian decidiu criar

bolsas no domínio do Jornalismo, às
quais afetou 150 mil euros.
Profissionais com carteira
profissional válida, de órgãos de
comunicação de âmbito nacional ou
regional, podem candidatar-se até
ao próximo dia 31 de agosto,
apresentando propostas de trabalho
para divulgação em suporte escrito,
audiovisual ou digital.
A criação das bolsas, destinadas a
incentivar o Jornalismo de
investigação, é apresentada como
correspondendo a um dos
compromissos da instituição para com
a sociedade. Trata-se de “contribuir
para o debate sobre temas atuais, que
assumem uma importância crescente”,
como sublinhou a presidente do
Conselho de Administração. “Um
desses temas é o jornalismo e o seu
futuro”, disse Isabel Mota.
Domínios tão diversos como a
política, a economia e questões
sociais, culturais ou históricas são
enquadráveis no programa, desde
que se debrucem sobre a realidade
nacional. A seleção das candidaturas
cabe a um júri composto por
jornalistas, nomeado anualmente.
Nesta primeira edição, é presidido
por João Garcia e integra ainda
António Granado, Cândida Pinto,
José Pedro Castanheira e Maria Flor
Pedroso.
A Fundação Gulbenkian atribuiu até
hoje mais de 80 mil bolsas,
contemplando projetos em diversas
áreas de investigação. A nova aposta
constitui o reconhecimento,
manifestado por Isabel Mota, de que
“para uma sociedade
verdadeiramente democrática, é
essencial garantir um jornalismo
independente e qualificado”.

Jornal|Noticiário
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Jornal | Sites
Por Mário Rui Cardoso > mario.cardoso@rtp.pt

Foi publicado, em março, o relatório final
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/final-report-high-level-expert-group-

fake-news-and-online-disinformation) do grupo de alto
nível constituído pela Comissão Europeia (CE) para
apoiar as políticas europeias de combate às falsas
notícias e à  desinformação. Peritos de todo o mundo
contribuíram para a elaboração deste documento, que,
no geral, em face das experiências recolhidas até ao
momento, recomenda aos países que se abstenham de
regular sobre esta matéria. Isso porque, na generalidade
das situações analisadas, os esforços regulatórios
existentes até aqui para combater o problema da
multiplicação de desinformação e falsas notícias online
têm levantado muitas questões sobre possíveis ataques
à liberdade de expressão. À cabeça do problema está a
atual indefinição relativamente ao que pode ser
considerado falsa notícia ou desinformação. Uma
conceção demasiado vaga desses conceitos tem
impedido os governos de alcançarem modelos de
combate eficazes e isentos de crítica. 

O Poynter Institute, que participou no grupo de alto
nível da CE, aproveitou a ocasião da publicação do
relatório para colocar online um guia das experiências
governamentais de combate à desinformação e às falsas
notícias. Eis algumas das medidas, propostas ou já
aprovadas por diferentes países. 

Alemanha - Tem uma lei, desde o início do ano, contra o
discurso de ódio no Facebook. Força as plataformas a

remover posts “obviamente ilegais” no prazo de 24 horas.
As multas vão até aos 50 milhões de euros. Mas a
aplicação da lei tem sido complicada. Há queixas de
demasiados conteúdos censurados. Uma revista satírica,
a Titanic, foi banida do Twitter. E o próprio ministro da
Justiça, que ajudou a elaborar a lei, teve tweets
censurados; 

Bélgica - Foi constituído um grupo de peritos, formado
por jornalistas e académicos, que têm a missão de
apresentar possíveis soluções para o problema. Também
se criou um website de informação geral sobre o assunto,
onde os cidadãos podem pronunciar-se sobre propostas
do governo de combate à desinformação e às falsas
notícias; 

Brasil - A Polícia Federal anunciou a formação de um
grupo especial de combate às notícias falsas, durante a
eleição presidencial de outubro. O objetivo é identificar e
punir autores de notícias falsas, contra ou a favor dos

www.poynter.org/news/guide-anti-misinformation-actions-around-world

Desinformação, fake news
e ameaças à informação
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candidatos. Em maio, havia 20 projetos de lei no
Congresso, em Brasília, para criminalização das fake news.
Com penas até oito anos de cadeia. Mas os deputados
estão muito divididos sobre quem deve ser punido. Só os
autores? Ou todos os que publicam e partilham? 

Croácia - O governo trabalha numa lei para travar o
discurso de ódio e as falsas notícias nas redes sociais. É
um projeto muito dirigido ao Facebook e mais virado para
formar os cidadãos do que para castigar os infratores; 

EUA - Há uma proposta para que as plataformas
online identifiquem os financiadores das campanhas
políticas colocadas nessas plataformas, e quanto
pagam. Houve audições no Senado de responsáveis
pelas plataformas sobre o problema da propagação de
desinformação e informação falsa nas eleições
presidenciais de 2016; 

França - A proposta do presidente Macron permite às
autoridades, em períodos eleitorais, remover das redes
sociais os conteúdos considerados falsos e, até, bloquear
os sites que os publicam. O regulador francês pode
combater “tentativas de desestabilização” por canais de
televisão controlados por estados estrangeiros. As
licenças podem ser suspensas ou revogadas. Como nos
EUA, propõe-se que plataformas como o Facebook, o
Twitter ou o YouTube identifiquem obrigatoriamente os
financiadores de conteúdos patrocinados e quanto
pagam às plataformas; 

Indonésia - Foi constituída uma agência com a missão de
ajudar os serviços de segurança a combater a
desinformação online antes das eleições regionais, no
verão de 2018. Já foram detidos alegados autores de
desinformação online. O governo tem bloqueado sites
com conteúdos considerados prejudiciais à sociedade; 

Irlanda - Foi apresentada uma proposta que criminaliza o
uso de bots para criar falsos perfis e espalhar mensagens
políticas nas redes sociais. Previstas penas até cinco anos
de prisão e multas de até dez mil euros para quem usar

um bot para criar 25 ou mais desses falsos perfis;

Itália - Um mês antes das eleições de março, o governo
italiano criou um portal onde as pessoas podiam
denunciar falsas notícias à polícia. Mas sem que se
tivesse enunciado uma definição muito precisa do que
deve ser considerado fake news; 

Malásia - Partilhar falsas notícias passou a ser crime em
abril. Publicar ou partilhar fake news é punido com até
seis anos de prisão e multas superiores a 100 mil euros. A
oposição queixa-se de que a definição de “falsas notícias”
é demasiado vaga e acusa o governo de querer impor
uma “lei da rolha” antes das eleições de agosto. Um
dinamarquês foi preso, em abril, porque publicou um
vídeo no YouTube em que acusava a polícia malaia de ter
levado 50 minutos a acudir a um tiroteio. A polícia disse
que chegou em 8 minutos;

Quénia - O presidente Uhuru Kenyatta assinou uma lei
que criminaliza 17 tipos diferentes de cibercrime,
incluindo as fake news. Previstas penas de prisão até dois
anos e multas avultadas para quem espalhar
desinformação e falsas notícias. O Comité para a
Proteção dos Jornalistas (www.cpj.org) acusa a lei de ir
contra a liberdade de expressão e de ter “jornalistas e
bloggers como  primeiras vítimas”;

Reino Unido - Proposta uma unidade de combate à
“desinformação por estados e outros”, na sequência das
notícias de que a Rússia interveio no referendo do Brexit,
recorrendo a contas falsas nas redes sociais para espalhar
desinformação; 

Suécia - Anunciou, no início do ano, uma autoridade
contra as campanhas de desinformação e eventuais
ingerências estrangeiras nas eleições do outono. A
abordagem sueca não é punitiva. Propõe, em vez de se
combater diretamente a informação falsa, que se
promova a informação correta. A autoridade deve
garantir que, em casos identificados de desinformação, a
informação factual é logo comunicada;

Uganda - O presidente Museveni propôs taxar o rumor.
Impor taxas a toda e qualquer pessoa que tenha um
telefone móvel no qual possa instalar as plataformas de
redes sociais. A abordagem ugandesa é pôr todos a
pagar, porque qualquer utilizador de um smartphone é
um potencial propagador de informação falsa. 

O guia do Poynter sobre o combate à desinformação
pelo mundo está em constante atualização. JJ
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Uma análise do Politico evidenciou que o
eleitorado branco das áreas rurais norte-
americanas que não dispõem de meios de

comunicação locais robustos votou em Trump, em 2016,
de uma forma desproporcionada. Foram áreas em que a
utilização massiva das redes sociais e o recurso a
informação tendenciosa ajudaram Donald Trump a
derrotar Hillary Clinton, com votações, nessas áreas,
muito superiores às que tinham sido obtidas pelo
candidato republicano de 2012, Mitt Romney. 

Na última década e meia, houve, pelo menos, 900
comunidades que deixaram de ter cobertura noticiosa
local, ou seja, transformaram-se naquilo a que, nos EUA,
se começou a chamar “desertos noticiosos”. É uma
situação em que as pessoas deixam simplesmente de
saber o que se passa com os governos locais e outras
instituições importantes para o seu dia a dia. A tendência
é para que essa “desertificação” se acentue ainda mais,
pois não se vislumbra, por enquanto, qualquer hipótese
credível de mudança do cenário que levou a essa
situação. 

Os problemas financeiros persistentes dos media têm
conduzido à morte lenta da informação local nos EUA,
com o foco a dirigir-se cada vez mais para as notícias

nacionais. Rádios locais que antes funcionavam numa
lógica de proximidade com as comunidades passaram a
transmitir conteúdos nacionais, que compram muito mais
barato. E esses conteúdos tendem a ser de Direita, mais
alinhados com a predisposição política dos ouvintes,
portanto menos arriscados do ponto de vista do negócio.
Passa-se o mesmo com as televisões e os jornais. Uns
fecham, outros desinvestem da informação local e muitos
são comprados por grandes conglomerados, como o
Sinclair Broadcast Group (www.sbgi.net), pró-Trump, que
tem vindo a adquirir TV locais e já entra em 40% dos
lares americanos.

O Politico (www.politico.com/story/2018/04/30/breitbart-
tennessee-fake-news-560670) escreve que esta desertificação
noticiosa galopante abriu um campo enorme para ser
explorado por “pequenos Breitbarts”, uma alusão ao
Breitbart News (www.breitbart.com), o site de Extrema-
direita responsável pela publicação de uma série de
teorias da conspiração, notícias falsas e histórias
intencionalmente enganosas. Há vários “pequenos
Breitbarts” em diversos estados norte-americanos. Um dos
exemplos mais notórios desta tendência é o novo
Tennessee Star (www.tennesseestar.com), que tem a
aparência de um jornal mas é um site em tudo idêntico

www.vox.com/culture/2018/5/9/13771462/news-deserts-explained 

Desertos noticiosos
secam a democracia
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ao Breitbart, que procura
influenciar a política local a
partir do espaço que tem estado
a ser deixado vago pelos meios
locais tradicionais. Estes
beneficiam de uma implantação
e notoriedade que lhes
permitiria serem, hoje, o
contrapeso credível à bolha
informativa conservadora que se
criou nas comunidades rurais americanas e às fake news
que proliferam no Facebook. Mas não podem, porque
estão estrangulados por dificuldades financeiras e por

um ambiente geral que privilegia as
histórias nacionais. 

Todd VanDerWerff constata, na
Vox, que muitos habitantes do
interior rural americano tendem,
hoje, a não acreditar naquilo que
veem, ouvem ou leem nos média
nacionais. Porque ou não se
enquadra com a realidade local que
têm à volta ou não se conforma com

os “factos alternativos” propagados por esses meios
conservadores de Direita que vêm ocupando o espaço.
Um exemplo aconteceu quando o próprio Trump lançou
a suspeita de que três milhões de imigrantes ilegais
teriam votado nas eleições de 2016. O InfoWars
(www.infowars.com), um site de fake news e teorias da
conspiração mais visitado do que a Economist
(www.economist.com) ou a Newsweek (www.newsweek.com),
deu gás à história e, num ápice, ela espalhou-se pelas
redes sociais repletas de gente predisposta a acreditar em
tudo contra os imigrantes. A equipa de fact checkers do
Washington Post (www.washingtonpost.com) compilou
recentemente as declarações falsas ou erróneas de
Donald Trump e foram mais de três mil desde que tomou
posse. JJ
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O bairro dos jornais
PAULO MARTINS
Quetzal, 2018

Gonçalo Pereira Rosa

Diz-se dos faróis que têm a
tremenda capacidade de
iluminar a escuridão,

lançando um foco de luz em todas
as direcções, menos numa –  a dos
seus próprios alicerces. De alguma
maneira, esse é também o crime
acumulado dos trabalhos já
produzidos sobre a história do
jornalismo português:
concentram-se nos
constrangimentos e na memória,
nos méritos e fraquezas da prática
jornalística, mas, até à publicação
de “O bairro dos jornais”, poucos
tinham ainda colocado o território
de implantação dos jornais
lisboetas como objecto de análise.
Paulo Martins demonstra em 429
páginas que esse caminho estava
não só por trilhar, como abria
horizontes promissores.
O Bairro Alto, lembra Appio
Sottomayor num prefácio
caloroso, será porventura o único
aglomerado lisboeta que se pode
gabar de possuir uma certidão de
idade. Sabe-se com precisão que
tem 505 anos – nem um a mais,
nem um a menos. Por ali passaram
escritores e políticos, marialvas e
actores, personagens respeitáveis
e gente indecorosa. É, de certa
forma, uma pequena cidade
dentro da cidade, com regras e
códigos próprios. Durante cento e
oitenta anos, entre a década de
1830 e a actualidade, ergueram-se
ali catedrais de papel e tinta,
jornais bem sucedidos ou
fracassados, sonhos concretizados
e pesadelos inesquecíveis. 
Fruto de uma recolha rigorosa,
Paulo Martins mapeou as ruas do
Bairro Alto e do Chiado
(concessão geográfica que se
percebe dadas as fronteiras difusas
entre ambos e também o facto de
algumas redacções saltitarem de

um para o outro) em busca dos
jornais que ali se instalaram. A
lista é exaustiva e o trabalho de
reconstituição da arqueologia dos
jornais de Lisboa é digno dos
maiores elogios. Nunca tal
levantamento se fizera. A obra de
Mário Matos e Lemos (“Jornais
Diários Portugueses do Século XX”,
Ariadne, 2006) raspou a superfície
e produziu um primeiro censo.
Paulo Martins completou agora
essa recolha, com uma
impressionante base de dados de

nascimentos e óbitos periodísticos.
“O bairro dos jornais” é uma
história do jornalismo de Lisboa,
sem pretensões a assumir a
configuração de a história.
Caminha rua a rua, tropeçando em
fantasmas do passado. Percorre
edifícios palacianos convertidos
em redacções e tipografias e
dialoga com nomes há muito
esquecidos. À boleia do livro,
quase escutamos os ardinas da
Guarda Avançada, o primeiro jornal
apregoado e vendido pelas ruas de
Lisboa. Capítulo a capítulo,
mergulhamos nas tipografias,
forjas de reivindicações sociais e
verdadeiro coração da era das
rotativas. Tão depressa nos
emocionamos com o drama dos
suicídios dos antigos trabalhadores
de O Século e da República,
subitamente privados de salários e
atirados para a pobreza extrema
pelo fecho dos seus títulos, como
sorrimos, imaginando Rodrigues
Sampaio, batendo-se em duelo de
pistola com Santana de
Vasconcelos, comendo biscoitos
com displicência e disparando a
mastigar.
Em “O bairro dos jornais”, há um
equilíbrio difícil de manter entre a
historiografia clássica e a anedota
que aligeira o tom, mas ajuda a
transmitir a mensagem. Mais do
que num gráfico de barras ou num
relatório financeiro, Paulo Martins
conta que o verdadeiro sintoma da
doença de um jornal emergente
era o momento em que os ardinas
começavam a chamar-lhe
“manteiga”. Era certo que já
ninguém lhe tocava. Que jornais
modernos mereceriam hoje tal
tratamento?
Numa história com quase dois
séculos, consumiram-se sonhos e
ousadias de várias gerações de
jornalistas. Sucederam-se regimes.
Travaram-se pactos de amizade
imorredoura e geraram-se
inimizades viscerais. Censura e
polícia política conviveram nas
mesmas ruas das redacções.

Jornal|Livros

“O bairro dos jornais”
é uma história do
jornalismo de Lisboa, 
sem pretensões 
a assumir a configuração
de a história. Caminha 
rua a rua, tropeçando
em fantasmas do
passado. Percorre
edifícios palacianos
convertidos em
redacções e tipografias
e dialoga com nomes
há muito esquecidos
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Paredes escondiam ouvidos
indiscretos e forçavam cochichos.
E as revoluções, claro, avançaram
amiúde pelas portas de entrada
dos periódicos, destruindo-os com
a força criativa de uma erupção
vulcânica. Quantos jornais
republicanos e monárquicos
destruídos pelas hordas cegas!
Quantas balas disparadas à porta
de O Século e de O Mundo!
Meticuloso e consultando uma
variedade de arquivos que
fortalecem os alicerces do trabalho
agora publicado, Paulo Martins
traz também à liça informações e
documentos inéditos ou poucas
vezes contados. Revela por
exemplo o papel de A Imprensa da
Manhã no incitamento da matança
de Outubro de 1921,  conspirando,
corroendo, instigando. No centro
da crise que tomará a vida de
Machado dos Santos e António
Granjo, está Esculápio, o jornalista
que a posteridade teima em
reconhecer apenas pela boémia e
gazetilhas. Nas páginas do livro,
desvenda-se também que a
proclamação do general Gomes da
Costa no golpe militar de 1926
teve a impressão digital de um
homem dos jornais, Manuel
Múrias, que fará depois carreira
nos jornais da Situação. É
igualmente pela pena de Paulo
Martins que se conhece pela
primeira vez uma denúncia
dirigida ao próprio Oliveira
Salazar, informando-o que os
novos proprietários do Diário
Popular (em 1954/55) resolveram
uma disputa entre accionistas de
revólver em punho!
Permita o leitor uma última nota
impertinente: nesta Lisboa em
convulsão turística, repleta de
visitantes cativados pelos cheiros e
cores da velha capital, não haverá
ninguém na Câmara Municipal de
Lisboa que utilize a matéria-prima
documental agora publicada e crie
um roteiro, um verdadeiro roteiro,
do que foram os jornais no bairro
dos sonhos?

1968-69 A voz de uma geração.
A Capital – Memórias de um
tempo
EDITE ESTEVES
Âncora Editora, 2018

Paulo Martins

Não é este um livro sobre A
Capital, por mais que o título
pareça puxar para esse

propósito. É, essencialmente, um
livro sobre a “geração de coragem”,
como a autora a designa. A geração
que teve o privilégio de assistir –
não de bancada ou de braços
cruzados – a todos os
acontecimentos sociais e políticos
marcantes da segunda metade da
década de 1960. A geração que
“passou” pela guerra do Vietname,
a Revolução Cultural, a Primavera
de Praga. E, no Portugal cinzento,
pela guerra colonial e a substituição
de Salazar por Marcello Caetano.
Sem indiferença, mas com

inquietação. 
Não sendo sobre A Capital, senão
como pretexto para se espraiar pelo
papel desempenhado da tal “geração
de coragem”, o livro não deixa de
percorrer a história do vespertino,
nascido precisamente no dia (21 de
fevereiro de 1968) em que os
estudantes portugueses se
manifestaram contra a guerra do
Vietname – mais exatamente contra a
nossa guerra do Vietname, travada
nas matas das colónias africanas –,
sendo, como era previsível, varridos
a cargas da polícia de choque.
Edite Esteves é uma das pessoas
mais habilitadas a conduzir essa
viagem de regresso ao extinto jornal,
onde aterraram nos idos de 60
alguns dos jovens que andavam
pelas faculdades a espalhar o vírus
democrático, como Daniel Ricardo
ou Luís Almeida Martins. “Sabíamos
o que não queríamos, ainda que nem
sempre tivéssemos uma certeza
inabalável acerca do que
pretendíamos”, escreve Almeida
Martins no prefácio. Para mais
adiante sustentar, a propósito das
“certezas vagas adquiridas no meio
das lutas estudantis”, que “o grande
milagre foi a geração de alquimistas
materialistas a que por acaso
pertenci ter sido capaz de transpô-
las para o papel de jornal, no tempo
em que os jornais ainda eram lidos
por essa entidade vaga chamada
‘grande público’”.
Edite dedicou ao jornal 33 anos da
sua vida, com o  recorde de 72 horas
sem ir à cama, para fechar um
suplemento. É pela sua mão – e pelo
texto de Almeida Martins – que
ficamos a conhecer os conselhos de
Norberto Lopes aos jornalistas:
“Escreva de maneira que se entenda,
porque isto é para ser lido pela
sopeira e pelo polícia”. Se lá chegasse
intacto, evidentemente, porque o
que quer que se escrevesse era, em
primeiro lugar, submetido ao crivo
dos censores.
A dupla Norberto Lopes-Mário
Neves surge em várias páginas da
obra. O primeiro imprimia a

Edite dedicou ao jornal
33 anos da sua vida, 
com o  recorde
de 72 horas sem ir
à cama, para fechar
um suplemento

JJ

JJ|Jan/Mar 2018|65

64_LIVROS_67.qxd_64_LIVROS_67.qxd  23/07/18  11:58  Page 65



66|Jan/Mar 2018|JJ

“marca”; o segundo cuidava dos
aspetos práticos, mas ambos deram o
que puderam dar para recuperar o
espírito do primeiro A Capital, onde
Hermano Neves, pai de Mário,
praticara com mestria a arte da
reportagem. Ficaram na memória
dos jornalistas os gritos de Norberto
Lopes com os censores, que, embora
fizessem “estremecer o prédio”,
talvez não fossem tão eficazes, no
julgamento de António Valdemar,
como a cordialidade de Mário Neves.
E ficou, em letra de forma, a “Nota
do Dia”, crónica sempre presente,
que afinal seria escrita a meias pelos
dois.
Os pais fundadores, é sabido,
acabaram por render-se à evidência.
O jornal, muito lido pelos estudantes
de Coimbra, que segundo Alberto
Martins partilhava com o Diário de
Lisboa a condição de “espaço de
liberdade, onde se podia conhecer e
saber certas coisas”, sucumbiu à
máquina trituradora do poder.
Manuel José Homem de Melo, na
companhia de Fialho de Oliveira e
do administrador Luís Fontoura,
chegou com carta branca de Marcello
para pôr A Capital na ordem. De
acordo com o diagnóstico de
Almeida Martins, conseguiu-o – “o
jornal passou a ser abertamente do
regime”. A nova equipa, porém,
também deixou a sua marca em
toques de modernidade e inegável
inovação: a publicação da ficha
técnica, textos assinados, um
conselho de redação regularmente
ouvido, reportagens no estrangeiro.
Mais umas doses de
sensacionalismo, como a estória do
“leão de Rio Maior”.
Sim, é este o jornal que, após o 25 de
abril de 1974, viria a descobrir que
tivera um informador da PIDE na
redação, cuja identidade jamais foi
revelada. Sim, é este o jornal que –
tal como o República – não enviou as
provas à Censura, no dia da
Revolução. E que viria a tornar-se o
último moicano entre os
vespertinos, acabando por morrer…
matutino.

Imprensa de Leiria na História –
1854-2018
JOAQUIM SANTOS
Infoletra, 2018

Carlos Camponez

Pensar a imprensa regional
em Portugal sem conhecer a
sua história é uma tarefa

praticamente impossível e talvez
constitua uma das lacunas maiores
do estudo do jornalismo no nosso
país. Por isso, não é possível deixar
de salientar a publicação, em
fevereiro,  de “A Imprensa de Leiria

na História – 1854-2018”, de
Joaquim Santos, que tem feito da
imprensa e das questões locais um
dos temas do seu trabalho de
investigação e de jornalista.
No total, encontramos 82 títulos
identificados, alguns reeditados, aos
quais há ainda a acrescentar “outras
publicações com importância
histórica”. Estamos perante uma
recolha efectuada a partir de
exemplares disponíveis no Arquivo
Distrital de Leiria e na Biblioteca
Municipal Afonso Lopes Vieira. A
publicação dá-nos a conhecer a
dinâmica que a imprensa regional
teve ao longo de século e meio de
história no concelho de Leiria,
sobretudo a partir da criação da
Tipografia Leiriense, em 1853, que
daria, um ano mais tarde, origem a
O Leiriense, um marco da imprensa
da região, que começou por se
publicar às “quartas-feiras e sábados
não santificados”.
O livro de Joaquim Santos, editado
pela Infoletra, não se distingue pela
sua componente analítica, mas
surpreende-nos pela diversidade e
pluralidades das publicações
identificadas, desde as generalistas e
políticas às especializadas em temas
culturais, cinematográficos,
literários, desportivos e comerciais.
Nas páginas de “A Imprensa de
Leiria na História” encontramos uma
dinâmica editorial que demonstra
bem como o olhar superficial e, não
raramente, preconceituoso sobre a
imprensa regional pode ser
facilmente ser posto em causa pelo
trabalho paciente dos historiadores,
nos arquivos municipais e distritais. 
Esse é, efetivamente, um trabalho
que está, por fazer por várias razões:
porque se encontra disperso pelo
país; porque é um tema
secundarizado pela investigação;
porque é moroso; porque implica
recursos financeiros que não existem.
Trata-se, por isso, de uma das
grandes lacunas da História dos
Media em Portugal. Esta publicação
constitui um valioso contributo para
colmatar essa lacuna.

Jornal|Livros

A publicação dá-nos
a conhecer a dinâmica
que a imprensa regional
teve ao longo de século
e meio de história
no concelho de Leiria,
sobretudo a partir
da criação da Tipografia
Leiriense, em 1853,
que daria, um ano
mais tarde, origem a
O Leiriense, um marco
da imprensa da região
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