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Cardoso, Miguel Marujo e Sofia Branco.

A ortografia dos artigos publicados
nesta revista corresponde à opção

dos respetivos autores.
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RESPONDER AOS
JORNALISTAS É UMA

OBRIGAÇÃO
LEGAL
Eles têm a informação porque
estão, directa ou
indirectamente, ao serviço do
Estado, ao nosso serviço. Mas
não podem fazer dela o que
querem. Nós, os cidadãos, em
particular os jornalistas, temos
direito a ela. E temos de nos
bater por ela, teimosamente,
com todas as armas. Não
podemos aceitar, mansamente,
ser instrumentos das estratégias
deles. 

José António Cerejo 

Q
uarenta e cinco anos depois do 25
de Abril, a grande maioria dos
responsáveis políticos, dirigentes
da Administração Pública e do
sector empresarial do Estado
continua a desconhecer, ou a fin-
gir que desconhece, o direito de

acesso dos jornalistas às fontes de informação e em partic-
ular às fontes oficiais de informação. Pior do que isso, e
apesar das melhorias verificadas na formação dos profis-
sionais do sector, uma grande parte dos jornalistas tam-
bém ignora esse direito e as poucas pistas que a lei fornece
para o fazer respeitar.
Tomemos um exemplo da primeira premissa.

Enquanto escrevo este texto, aguardo, como faço há se -
manas, resposta a vários pedidos de informação dirigidos
por escrito à Câmara Municipal de Aguiar da Beira,
depois de frustradas várias tentativas de contacto tele-
fónico com os respectivos presidente e vice-presidente, e
ainda com uma vereadora posteriormente nomeada
secretária de Estado da Acção Social do actual Governo. 
Não peço comentários, opiniões ou entrevistas.

Invocando expressamente a Lei de Imprensa e o Estatuto
do Jornalista, pergunto coisas concretas relativas à gestão
da autarquia. Tão concretas como isto: "Qual o montante
total das despesas assumidas pelo município de Aguiar da
Beira, desde Outubro de 2012, no âmbito da parceria esta-
belecida com o empresário Gumercindo Lourenço para a
reabilitação, gestão e exploração das Caldas da Cavaca?"
Telefonicamente, vou ouvindo, pela boca de assessores

e dirigentes dos serviços camarários, que o assunto "é

ANÁLISE Acesso à informação
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muito delicado" e que "ninguém quer falar".  Com paciên-
cia franciscana, explico, e peço que transmitam ao "senhor
presidente", que não se trata de querer falar. Trata-se, sim-
plesmente, de cumprir preceitos legais e ditames constitu-
cionais, respondendo a perguntas concretas de um jorna -
lista devidamente identificado e no exercício da sua
profissão.
Entretanto, fui pessoalmente a Aguiar da Beira. O pre -

sidente, como era de esperar, estava em reunião fora da
vila. Falei com o chefe de gabinete, por sinal muito
prestável. Falei-lhe novamente na Lei de Imprensa e no
Estatuto do Jornalista, mas nada. Continuo à espera.
Banal, banalíssimo! - dirão os que me lerem. E o pro -

blema, um dos grandes problemas do Jornalismo em
Portugal, é que quem o disser tem toda a razão. Mas mais
grave do que essa ausência de resposta é precisamente o
facto - segunda premissa - de muitos jornalistas não
acharem que essa banalidade constitui um atentado à
nossa profissão, à liberdade de imprensa e à democracia.
A questão é esta: os titulares dos cargos políticos, públicos
e equivalentes não dispõem do direito de escolher quando
e sobre o que querem responder aos jornalistas, quando se
trata de perguntas sobre factos relativos às funções que
desempenham. 
O direito de acesso à informação e às respectivas

fontes oficiais não é apenas o direito de acesso às infor-
mações cuja difusão interessa a tais fontes - isso é apenas
direito de acesso à propaganda. As perguntas incómodas
também têm de ser respondidas. E num prazo razoável,
que temos de saber aceitar e impor a quem quer a notícia
para ontem. Ou para o online.

Lamentavelmente, os jornalistas sujeitam-se demasia -
das vezes a ser "pés de microfone" e instrumentos de pro-
paganda. Tal é, aliás, o altíssimo preço que muitos pagam
para ganhar a simpatia das ditas "fontes", missão quantas
vezes indigna e em cujo desempenho são encorajados
pelas respectivas hierarquias.

A LEI ESTÁ DO NOSSO LADO
Todavia, ainda que insuficiente, como adiante se verá, a lei
está do nosso lado, do lado daqueles que querem exercer
a profissão de cabeça erguida. "[Constitui direito funda-
mental dos jornalistas] a liberdade de acesso às fontes de
informação", lê-se na alínea b) do art.º 22.º da Lei de
Imprensa (Lei 2/99) e na alínea b) do art.º 6º do Estatuto
do Jornalista (Lei nº 1/99). 
Logo no nº 1 do art.º 8º desse estatuto, especifica-se

que o direito de acesso a tais fontes é assegurado aos jor-
nalistas por um conjunto de órgãos da Administração
Pública elencados no nº 2 do art.º 2º do Código do
Procedimento Administrativo (CPA). Diga-se, aliás, que
esta remissão para o CPA, bem como outras feitas pelo
Estatuto do Jornalista (EJ), é hoje ininteligível, uma vez
que a revisão daquele código, em 2015, implicou uma
nova numeração do respectivo articulado, tratando os
artigos para os quais o Estatuto remete de matérias com-
pletamente diferentes. 
Passando por cima da aberração que representa o facto

de este não ter sido alterado em consonância com as alte -
rações do CPA, as entidades a quem compete assegurar o
direito de acesso dos jornalistas à informação são "os
órgãos do Estado e das regiões autónomas que exercem

Câmara de Aguiar da Beira protela resposta a questões concretas relativas à gestão da autarquia
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funções administrativas a título principal; as autarquias
locais e suas associações e federações de direito público e
as entidades administrativas independentes". 
Além destas, que constam agora do nº 4 do art.º 2.º do

CPA, o Estatuto enumera "as empresas de capitais total ou
maioritariamente públicos; as empresas controladas pelo
Estado; as empresas concessionárias de serviço público ou
do uso privativo ou exploração do domínio público; e
ainda quaisquer entidades privadas que exerçam poderes
públicos ou prossigam interesses públicos, quando o aces-
so pretendido respeite a actividades reguladas pelo direi -
to administrativo".
Por ignorância da lei, ou por contarem com a passivi-

dade e/ou ignorância dos jornalistas, acontece que muitas
destas entidades argumentam com frequência que o direi -
to de acesso à informação é reservado a quem seja "direc-
tamente interessado" na mesma, como estipulava o antigo
art.º 62º do CPA à data da aprovação do EJ, ou simples-
mente aos "interessados", na versão do art.º 82º do actual
código, que regula o "direito dos interessados à infor-
mação". Ora, o art.º 85º (antigo 64º) estabelece que tal
direito é extensível a "quaisquer pessoas que provem ter
interesse legítimo no conhecimento dos elementos que
pretendam". 

O "INTERESSE LEGÍTIMO" DOS JORNALISTAS
A chave da questão, claríssima como a água, está no nº 2
do art.º 8º do EJ: "O interesse dos jornalistas no acesso às
fontes de informação é sempre considerado legítimo para
efeitos do exercício do direito regulado nos artigos 61.º a
63º [actuais 82º a 84º] do Código do Procedimento
Administrativo". 
Eis o que importa sublinhar e repetir quantas vezes for

necessário a quem esgrimir o
argumento do "interesse direc-
to", ou do "interesse legítimo": o
interesse dos jornalistas no
acesso às fontes de informação
é sempre considerado legítimo
nas situações e nas condições
previstas naqueles artigos. E o
que é que dizem essas normas
legais? "Os interessados [e
automaticamente todos os jor-
nalistas] têm o direito de ser
informados pelo responsável
pela direcção do procedimento,
sempre que o requeiram, sobre
o andamento dos procedimen-
tos que lhes digam directa-
mente respeito [subentende-se
que todos os processos admi -
nistrativos dizem directamente
respeito aos jornalistas, com as
devidas salvaguardas prevista

na lei, designadamente em matéria de protecção de
dados, segredo de justiça e segredo comercial], bem como
o direito de conhecer as resoluções definitivas que sobre
eles forem tomadas", determina o art.º 82º. 
O mesmo preceito legal especifica no seu n.º 2 que "as

informações a prestar abrangem a indicação do serviço
onde o procedimento se encontra, os actos e diligências
praticados, as deficiências a suprir pelos interessados, as
decisões adoptadas e quaisquer outros elementos solicita-
dos". Particularmente importante é a clarificação operada
no número seguinte: "As informações solicitadas ao abrigo
do presente artigo são fornecidas no prazo máximo de dez
dias", entendendo-se que se trata de dias úteis e não
seguidos.
E para o caso de alguém contrapor que agora está tudo

no sistema informático e que "não há papéis para
mostrar", o art.º 82º ainda esclarece que "nos procedimen-
tos electrónicos, a Administração deve colocar à dis-
posição dos interessados [jornalistas obviamente incluí-
dos], na internet, um serviço de acesso restrito, no qual
aqueles possam, mediante prévia identificação, obter por
via electrónica a informação sobre o estado de tramitação
do procedimento". 
Procurando afastar quaisquer dúvidas sobre o conteú-

do da informação a disponibilizar obrigatoriamente
nesse serviço, na internet, o CPA acrescenta: "Salvo dis-
posição legal em contrário, a informação electrónica
sobre o andamento dos procedimentos abrange os ele-
mentos mencionados no nº2 do art.º 82º". Sem dúvida,
trata-se de uma generosa formulação, atendendo a que o
citado n.º 2 inclui a expressão "quaisquer outros elemen-
tos solicitados". 
No entanto, um dos problemas que ela suscita reside

nas "disposições legais em contrário". É o
buraco negro, o lado vago, subjectivo, por
vezes sujeito a interpretações contra-
ditórias, da técnica legislativa. Em todo o
caso, a regra está lá. Mesmo que tudo esteja
no computador, o princípio é o de que as
entidades públicas têm de arranjar forma
de facultar a informação a que os interessa-
dos, entre os quais os jornalistas - repita-se
- têm direito. Sem pôr em causa as boas
intenções do legislador, devo confessar que
nunca vi, nem ouvi falar de organismo ou
entidade que tenha à disposição dos jorna -
listas o referido serviço de acesso restrito na
internet.
Seja como for, a lei não nos atribui ape-

nas o direito de obter as informações
genéricas referidas no art.º 82º do CPA. No
artigo seguinte especifica-se que "os inter-
essados têm o direito de consultar o proces-
so que não contenha documentos classifica-
dos ou que revelem segredo comercial ou

ANÁLISE Acesso à informação

“Os titulares dos cargos
políticos, públicos e
equivalentes não dispõem
do direito de escolher
quando e sobre o que
querem responder aos
jornalistas, quando
se trata de perguntas
sobre factos relativos
às funções que
desempenham”

“O interesse dos
jornalistas no acesso
às fontes de informação
é sempre considerado
legítimo nas situações
e nas condições
previstas na lei”
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industrial ou segredo relativo à propriedade literária,
artística ou científica". Esse direito - que inclui a possibili-
dade de os interessados obterem, mediante pagamento,
"certidão, reprodução ou declaração autenticada dos do -
cumentos que constem dos processos a que tenham acesso"
- "abrange os documentos relativos a terceiros, sem prejuí-
zo da protecção dos dados pessoais nos termos da lei".
Aqui importa notar que um outro dispositivo legal de

extrema importância, a Lei de Acesso aos Documentos
Administrativos (LADA), de que falaremos adiante, alarga
a todo e qualquer cidadão, pondo de lado o conceito de
"interessado", o direito de acesso a grande parte dos do -
cumentos em poder da Administração Pública, sem neces-
sidade de qualquer justificação.

RECUSA TEM DE SER FUNDAMENTADA
Voltando à nossa bíblia, o EJ diz uma coisa vital para a profis-
são. Uma coisa de que poucos jornalistas têm consciência e
que ainda menos jornalistas
fazem valer na sua actividade
quotidiana. Proclama assim o n.º
4 do art.º 8º: "A recusa de acesso
às fontes de informação por
parte de alguns dos órgãos referi-
dos no n.º 1 [do mesmo art.º 8º]
deve ser fundamentada nos ter-
mos do art.º 125º do Código do
Procedimento Administrativo e
contra ela podem ser utilizados
os meios administrativos ou con-
tenciosos que no caso couberem".
O art.º 125º do CPA (actual

153º) dispõe de forma inequívo-
ca que "a fundamentação deve
ser expressa, através de sucinta
exposição dos fundamentos de
facto e de direito da decisão (…
)", determinando que "equi vale
à falta de fundamentação a
adopção de fundamentos que,

por obscuridade, contradição ou insuficiência, não
esclareçam concretamente a fundamentação do acto".
Mais complexa é a previsão de recurso aos "meios

administrativos ou contenciosos que no caso couberem",
face à recusa de acesso às fontes de informação. Sem
explicitar quais são esses meios, o legislador deixa aos
juristas a interpretação da sua vontade. Ao que tudo indi-
ca, quer a lei dizer que aquele a quem foi recusado o direi -
to de acesso às fontes de informação pode recorrer de tal
decisão para os tribunais administrativos, designada-
mente através de acções de intimação para prestação de
informações. 
Sucede que, em caso de recusa de acesso às fontes de

informação não documentais (ausência de resposta a
perguntas sobre factos concretos), não conheço qual-
quer jornalista que alguma vez o tenha feito, sendo que,
felizmente, o recurso à intimação judicial para acesso a
documentos, com base na LADA, já não é tão raro quan-
to isso. A verdade, porém, é que o EJ nada mais diz
quanto aos meios a que podemos recorrer, quando um
qualquer responsável pelas entidades a quem compete
assegurar o direito de acesso à informação se recusa a
responder aos nossos pedidos de informação. E muito
menos diz quais as sanções aplicáveis a quem se recusar
a responder a tais pedidos.

A GRANDE LACUNA DO ESTATUTO DO JORNALISTA
Esta é, a meu ver, a maior lacuna do nosso Estatuto. Uma
lacuna tão óbvia que a sua eliminação devia ser um dos
grandes objectivos das lutas (se é que o termo ainda faz
parte do nosso léxico) dos jornalistas e dos seus organis-
mos representativos. Tanto mais que os autores do EJ - lei
sobre a qual o nosso sindicato emitiu um parecer em 2007,

em sede de revisão, que omitiu esta matéria
- optaram por estabelecer um regime legal
específico, ainda que de eficácia duvidosa,
para a recusa de acesso a locais abertos ao
público onde decorrem espectáculos.
Nestas situações, prescreve o nº 4 do

art.º 10º, os órgãos de comunicação social,
para efectivação do direito de acesso àque-
les locais e em caso de desacordo com os
organizadores do espectáculo, podem
"requerer a intervenção da Entidade
Reguladora para a Comunicação Social,
tendo a deliberação deste órgão de
natureza vinculativa e incorrendo em
crime de desobediência quem não a acatar".
Contudo, decida a ERC o que decidir, per-
guntar-se-à para que é que serve a sua
"deliberação vinculativa" se o "espectáculo"
que o jornalista pretendia reportar já
acabou, seguramente há muitas semanas?
Espectacular, ou melhor, inacreditável é

que o Estatuto nada preveja de semelhante,

“A Lei de Acesso aos
Documentos
Administrativos (LADA)
alarga a todo e qualquer
cidadão o direito de
acesso a grande parte
dos documentos em
poder da Administração
Pública, sem necessidade
de qualquer justificação”

“O recurso à intimação
judicial para acesso a
documentos, com base
na LADA, já não é tão
raro quanto isso”

Ainda que insuficiente, a lei está do lado dos jornalistas
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ainda que igualmente ineficaz, quando somos confronta-
dos com o silêncio das fontes oficias de informação, que
não outra coisa é que uma forma de recusa de acesso. E
não menos incompreensível é que não nos insurjamos
contra essa sistemática violação do direito de acesso, con-
tentando-nos com uma vaga referência, nas nossas peças,
ao facto de este ministro ou aquele autarca não ter respon-
dido às perguntas que lhe foram dirigidas.
Pior ainda do que a forma como o EJ trata o direito de

acesso às fontes de informação é o facto de a Lei de
Imprensa nada prever em caso de violação desse direito.
O texto da lei diz apenas, na alínea b) do artº 22º, que "a
liberdade de acesso às fontes de
informação, incluindo o direito
de acesso a locais público e
respectiva protecção", constitui
um "direito fundamental dos
jornalistas".
Quanto à violação deste dire-

ito, a lei é omissa, não preven-
do, portanto, qualquer sanção
para os responsáveis. Embora
institua o crime de "atentado à
liberdade de imprensa", punível
com penas de prisão de 3 meses
a 2 anos ou multa de 25 a 100
dias, esclarece que este só se
verifica quando alguém, fora
dos casos previstos na lei,
impedir ou perturbar a com-
posição, impressão, distribuição
e livre circulação de publi-
cações; apreender quaisquer

publicações; apreender ou danificar quaisquer materiais
necessários ao exercício da actividade jornalística.

LEI DE IMPRENSA AINDA É PIOR
Impedir o acesso à informação, à luz da Lei de Imprensa
não constitui um crime de atentado à liberdade de
imprensa, nem sequer uma contra-ordenação punível
com coima. Esta pena é reservada às "entidades proprie -
tárias das publicações" que não observem alguns preceitos
legais.
Vendo bem, aquilo que a Lei de Imprensa e o EJ ofere-

cem aos jornalistas em matéria de garantias de acesso às
fontes oficiais de informação são apenas
princípios. Com tradução prática, em caso
de violação do direito de acesso, aquilo com
que os jornalistas podem contar é exacta-
mente aquilo com que pode contar qual-
quer outro cidadão: a Lei de Acesso aos
Documentos Administrativos (LADA), actu-
al Lei 26/2016, que regula apenas o acesso,
através de consulta ou obtenção de cópia, a
"qualquer conteúdo, ou parte desse conteú-
do, que esteja na posse ou seja detido em
nome dos órgão e entidades" elencados no
art.º 4º daquela lei, "seja o suporte de infor-
mação sob forma escrita, visual, sonora,
electrónica ou outra forma material".
A única diferença, em relação aos outros

cidadãos, está em que o EJ estabelece que
"as reclamações apresentadas por jornalis-
tas à Comissão de Acesso aos Documentos
Administrativos (CADA) contra decisões
administrativas que recusem o acesso a do -

10|Out/Dez 2019|JJ

ANÁLISE Acesso à informação

Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos aprecia reclamações

“O Estatuto do Jornalista
nada mais diz quanto
aos meios a que
podemos recorrer,
quando um qualquer
responsável pelas
entidades a quem
compete assegurar
o direito de acesso
à informação se recusa
a responder aos nossos
pedidos de informação. 
E muito menos diz quais
as sanções aplicáveis
a quem se recusar
a responder”
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cumentos públicos ao abrigo da Lei 65/93 (antiga LADA)
gozam de regime de urgência" na respectiva apreciação. 
Na longa lista de entidades sujeitas ao regime dessa lei

encontra-se toda a espécie de órgãos da Administração
Pública, empresas públicas, entidades administrativas
independentes, fundações públicas e associações ou fun-
dações de direito privado nas quais os órgãos e entidades
directamente abrangidos por ela "exerçam poderes de
gestão, ou designem, directa ou indirectamente, a maioria
dos titulares do órgão de administração, de direcção ou de
fiscalização". Igualmente sujeitas à LADA estão, entre out-
ras, as associações e "outras entidades que tenham sido
criadas para satisfazer de um
modo específico necessidades
de interesse geral, sem carácter
industrial ou comercial" cuja
actividade seja maioritaria-
mente financiada por alguma
entidade directamente abrangi-
da pela LADA. 

OS LIMITES DA LADA
Posto isto, importa reter que a
LADA, embora se tenha vindo a
consolidar como uma grande
vitória da transparência e da
cidadania, tem a ver apenas
com o livre acesso de todos os
cidadãos aos documentos
administrativos. No que respei-
ta ao direito de acesso dos jor-
nalistas a informações detidas
por fontes oficiais, mas que não

constem de quaisquer documentos, ou constem de docu-
mentos que o jornalista não sabe identificar, ela de nada
serve. 
Tratando-se de documentos, como já se disse, a recusa

de acesso pode ser objecto de queixa à CADA desde que se
cumpram os requisitos previstos na LADA. Sucede que as
decisões daquela comissão, quase sempre favoráveis aos
jornalistas, não são vinculativas e o recurso a essa instância
acaba muitas vezes por ser uma perda de tempo. Em alter-
nativa, existe a possibilidade de intentar, junto dos tri-
bunais administrativos, acções judiciais de intimação para
a consulta de processos ou passagem de certidões. 

Trata-se de acções de natureza urgente
que exigem a intervenção de um advogado
e que já são usadas, normalmente com
sucesso, por alguns jornalistas. Todavia,
quando a intenção da fonte é mesmo a de
recusar o direito de acesso à informação, não
faltam armas àqueles que a detêm para pro-
telar o cumprimento, de recurso em recurso,
das decisões judiciais que lhes sejam desfa-
voráveis (ler texto "Ir até ao Constitucional").
Conclusão: aos jornalistas não cabe

outra coisa senão baterem-se pela infor-
mação que lhes é negada. Exigindo-a,
teimosamente, se necessário nos tribunais,
até à exaustão, mesmo perdendo fontes e
ganhando inimigos. Noutra frente, cabe-
nos lutar por alterações legislativas
inadiáveis, no EJ e na Lei de Imprensa, que
impeçam as fontes oficiais de gerir a infor-
mação de acordo com os seus interesses
políticos e pessoais.

Cabe-nos lutar por alterações legislativas que impeçam as fontes oficiais de gerir a informação

de acordo com os seus interesses políticos e pessoais 

"Vendo bem, aquilo que a
Lei de Imprensa e o EJ
oferecem aos jornalistas
em matéria de garantias
de acesso às fontes
oficiais de informação
são apenas princípios"

"Aos jornalistas não cabe
outra coisa senão
baterem-se pela
informação que lhes é
negada. Exigindo-a,
teimosamente, se
necessário nos tribunais,
até à exaustão, mesmo
perdendo fontes e
ganhando inimigos" JJ
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IR ATÉ AO CONSTITUCIONAL
PARA ESCONDER INFORMAÇÃO

O
direito de
acesso à infor-
mação docu-
mental, con-
trariamente ao
direito de
acesso às

fontes não documentais, está há
muito clarificado, e consagrado nas
leis nacionais e euro peias. Mas nem
por isso está garantido entre nós.
Prova irrefutá vel disso mesmo é o
facto de o ex- presidente da Câmara
de Lisboa e actual pri meiro-ministro,
António Costa, ter andado dois anos
e meio de tribunal em tribunal,
chegando ao Consti tucional, na vã
tentativa de recusar um documento a um jornalista que a
ele tinha direito.
A história foi oportunamente contada no Público,

mas vem a propósito recordá-la nos seus aspectos
essenciais. No Verão de 2011, surgiu no site da Câmara
um parecer da sua Comissão de Boas Práticas que alu-
dia vagamente a um relatório onde eram identificados
numerosos problemas, em prejuízo do erário público e
da livre concorrência, nas práticas de adjudicação de
empreitadas pelo município. Requerida cópia do
relatório em causa, em Outubro de 2011 e ao abrigo da
LADA, a Câmara nada disse, apesar das repetidas
insistências do jorna lista. Perante este silêncio, foi apre-
sentada queixa à CADA, que deu razão ao queixoso em
Maio de 2012, sustentando que a autarquia devia facul-
tar-lhe o documento.
A resposta de António Costa ao parecer da CADA, que

não tem natureza vinculativa, foi novamente o silêncio. Daí
que o jornalista tenha intentado no Tribunal Administrativo
de Lisboa uma acção contra o município, na pessoa do seu
presidente, intimando-o a facultar-lhe o acesso ao relatório.
Em Agosto de 2012, o juiz decidiu dar provimento ao pedi-
do, intimando o município a entregar ao queixoso uma
cópia do documento no prazo de dez dias. 
Inconformado com a decisão, António Costa recorreu

para o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS), ale-
gando, entre muitas outras coisas fantásticas, que ela "abre
caminho a que todas as decisões políticas e documentos
que as corporizam fiquem sujeitas ao escrutínio público e,

eventualmente, judicial, o que irá conduzir, inevitavel-
mente, à diminuição/perda da autonomia que deve carac-
terizar o exercício do poder político". 
Outro dos argumentos invocados pela Câmara foi o de

que o relatório em questão era um documento de cariz
político e que, caso vingasse a posição defendida pela sen-
tença recorrida, a produção de documentos daquele
género iria ser "fortemente condicionada e constrangida
pela possibilidade da sua divulgação e acesso público,
criando condições para que, cada vez mais, inexistam con-
tribuições válidas e espontâneas acerca das opções políti-
cas  que a cada momento se perfilam aos eleitos que
exercem o poder local". Tais contributos, acrescentava o
recurso, ficariam assim "cada vez mais tolhidos em função
da possibilidade de acesso e escrutínio público".
Em Janeiro de 2013, todavia, os desembargadores do

TCAS rechaçaram todas as alegações do município e
negaram provimento ao recurso, mantendo a decisão da
primeira instância. Decidido a fazer valer a sua posição,
António Costa recorreu para o Tribunal Constitucional,
que, em Julho daquele ano, recusou a admissão do recur-
so por este não preencher os requisitos necessários à sua
apreciação. Mais uma vez inconformado, o município
ainda recorreu para a conferência de juízes do Tribunal
Constitucional, mas estes decidiram por unanimidade, em
Fevereiro de 2014, manter a anterior decisão.
Não havendo outra solução, nem possibilidade de

recurso, António Costa mandou entregar o documento ao
Público dias depois.

ANÁLISE Acesso à informação

Tribunal obrigou António Costa, então presidente da Câmara, a entregar documento

JJ
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O PRETEXTO DA
PROTECÇÃO DE DADOS

O
Regulamento Geral de Protecção
de Dados (RGPD), publicado em
2018, tornou-se um aliado invol-
untário de quem tem medo da
liberdade de informação.
Concebido com o objectivo de
proteger os direitos dos cidadãos

e a sua privacidade, o texto legal serviu imediatamente
para esconder dados que nada têm de privados e que,
muitas vezes, constam de registos e bases de dados
públicos, sendo até de divulgação obrigatória. Se nal-
guns casos tal actuação se deve apenas à ignorância,
noutros trata-se de práticas deliberadas de quem não se
conforma com os princípios da administração aberta, ou
tem mesmo coisas a esconder. 
O tema passou despercebido da generalidade dos jor-

nalistas e dos seus órgãos representativos, mas, passado
mais de um ano e apesar dos esclarecimentos da
Comissão Nacional de Protecção de Dados, o RGPD con-
tinua a servir de arma de arremesso contra a transparên-
cia da vida pública e contra a liberdade de informação.
Organismos da Administração Central, câmaras

municipais, institutos públicos e muitas outras entidades
estão a expurgar, dos documentos que tornam públicos,
informações essenciais designadamente para a investi-
gação jornalística, alegando que o fazem para cumprir as
novas regras da protecção de dados.
É assim que grande parte das câmaras municipais e

outras entidades sujeitas ao Código dos Contratos
Públicos estão a omitir, nas publicações que são obrigadas
a fazer no portal Base.gov, dados imprescindíveis para
assegurar a transparência das suas decisões e viabilizar o
escrutínio público das mesmas. Elementos que constam
dos contratos de adjudicação de empreitadas ou de
aquisição de bens e serviços, como seja o nome dos repre-
sentantes das empresas que neles intervêm, e até os
nomes dessas empresas, estão a ser rasurados nos docu-
mentos publicados naquele portal.
O desnorte é tal que há autarquias e outras entidades

que expurgam dos documentos a própria identificação
dos seus dirigentes que assinam os contratos.
Ainda recentemente fui confrontado na Direcção-

Geral de Energia e Geologia, no decurso de uma consulta
documental autorizada ao abrigo da LADA, com um con-
junto de pastas fechadas cujo acesso me foi vedado com a
explicação de que se tratava de documentos com dados

pessoais. Vim depois a perceber que tudo o que lá estava
eram documentos provenientes do Registo Comercial, rel-
ativos à constituição e actividade de várias empresas, que
são por natureza públicos e, em alguns casos, até estão
disponíveis online em bases de dados como a publica-
coes.mj.pt.
Ouvida já há vários meses por um jornalista da TSF, um

dos únicos que se interessou por este assunto, uma
responsável da Comissão Nacional de Protecção de Dados
deixou bem claro que tais práticas não encontram qual-
quer cobertura no RGPD. Apesar disso, basta ir ao portal
Base.gov para constatar que elas se mantêm.

Um (mau) exemplo depositado na Base.gov: foi apagado o

nome da presidente da câmara e da advogada com quem cele-

brou o contrato

JJ|Out/Dez 2019|13
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Dois funcionários das Nações Unidas particularmente sensíveis
ao papel do Jornalismo. Uma rádio disponível para uma semana
de emissão non stop exclusivamente concentrada num momento
histórico. Duas décadas volvidas sobre o referendo que abriu
caminho à independência de Timor-Leste, vale a pena revisitar
esse tempo único. E recordar quão importante foi o nosso
desempenho para revelar ao mundo o que se estava a passar.

EFEMÉRIDE 20.º  aniversár io do referendo em Timor-Leste
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A MISSÃO DA ONU QUE VIU
SEMPRE O JORNALISMO
COMO ALIADO
Luciano Alvarez * texto Inácio Ludgero fotos

Q
uando, a 20 de Setembro de 1999,
passaram agora 20 anos, as
primeiras tropas australianas da
força de paz da ONU foram aero-
transportadas de Darwin para
Díli, foi com elas um avião com
funcionários civis das Nações

Unidas. Nesse avião, não regressavam a Timor-Leste ape-
nas homens e mulheres da ONU, iam também alguns jor-
nalistas, entre os quais dois portugueses. E não iam por
acaso. Mais uma vez, a Missão das Nações Unidas em
Timor-Leste (UNAMET, na sigla em inglês) não prescindia
da sua presença. Queria que eles vissem o que se estava a
passar, o relatassem ao mundo e que esses relatos con-
tribuíssem agora para ajudar a colocar fim à violência e

cumprir a independência escolhida pelos timorenses no
referendo de 30 de Agosto desse ano.

Ao longo de todo o mandato da UNAMET, os homens
e mulheres que a dirigiram encararam sempre o jornalis-
mo independente como parceiro. Acreditavam mesmo
que a presença de jornalistas no terreno seria uma espécie
de força dissuasora de violência por parte dos que defen-
diam a integração de Timor na Indonésia e por parte dos
militares deste país.

Esta estratégia não resultou após o conhecimento dos
resultados do referendo popular, quando as milícias inte-
gracionistas e os militares indonésios, indiferentes à pre-
sença de centenas de jornalistas de quase todo o mundo,
vingaram a derrota estrondosa nas urnas e desencadea-
ram uma onda de destruição e morte em todo o território

A presença de jornalistas contribuiu

para a realização com êxito do referendo
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de Timor-Leste. Porém, esta união da UNAMET com o jor-
nalismo independente foi importante para que conseguis-
se realizar com êxito o referendo, sem que, ao longo de
todo o complicado processo, a violência tivesse subido a
um patamar que impedisse a sua realização.

As caras desta estratégia de proximidade com a comu-
nicação social, de transparência, que começou logo que os
primeiros homens e mulheres da ONU chegaram ao terri-
tório e se prolongou ao longo dos cerca de quatro meses
que conduziram ao referendo, foram dois altos funcioná-
rios das Nações Unidas: Ian Martin, enviado especial do
secretário-geral na altura (Kofi Annan) e chefe da UNA-
MET, e o canadiano David Wimhurst, porta-voz da missão
e chefe da Equipa de Informação Pública. Ambos tinham
já uma larga experiência em missões das Nações Unidas
antes de chegarem a Timor.

Martin de forma mais institucional, Wimhurst de
forma mais directa, não poupavam nas conferências de
imprensa e nas entrevistas, e faziam questão de envolver
os jornalistas nas suas acções no terreno, mesmo quando
elas eram mais delicadas. Martin chegou a Timor no dia 1
de Junho de 1999. Wimhurst já lá estava desde meados de
Maio. Conheci-o por essa altura no hall do hotel Mahkota,
onde tivemos uma longa conversa. Explicou-me como a
ONU pretendia “montar” a UNAMET, como a operação
até ao referendo teria de ser feita a alta velocidade, pois o
trabalho era muito e o tempo muito pouco.

Wimhurst, que falava razoavelmente bem a língua de
Camões, pois era casado com uma portuguesa, fez tam-
bém muitas perguntas. Sabia que eu estava em Timor-
Leste há pouco mais de um mês
e queria conhecer a minha opi-
nião sobre a situação no terre-
no, as milícias, a resistência e
tudo o mais que lhe pudesse
contar. Pediu para que nada da
nossa conversa fosse relatado
no jornal, alegando que os pri-
meiros homens e mulheres ti -
nham acabado de chegar, que
os principais dirigentes ainda
estavam a caminho e que o momento era de trabalhar com
discrição, até porque a situação era já muito tensa.
Compreendi as razões e aceitei-as. A conversa terminou
com troca de contactos e com Wimhurst a dizer-me que
não hesitasse em o procurar sempre que quisesse, mas, de
preferência, fisicamente. “Queremos trabalhar com toda a
transparência com os jornalistas”, garantiu-me.

Pouco tempo depois, Wimhurst convidou-me para
acompanhar uma equipa da ONU que, pela primeira vez,
iria fazer uma viagem de três dias pelo território, com par-
tida a 30 de Maio, para avaliar as condições de montagem,
fora de Díli, dos postos de recenseamento e eleitorais. Não
impôs quaisquer restrições ao meu trabalho e aceitei de
imediato e com agrado o convite. Não só porque me permi-

tia visitar regiões que ainda não conhecia, nomeadamente
no interior de Timor – com segurança garantida pelos mili-
tares indonésios que acompanharam a visita –, ver a reali-
dade e ficar com uma ideia clara da tarefa que a UNAMET
tinha pela frente. A única coisa que pediu foi que integrasse
a caravana com viatura própria, o que aconteceu.

Um dos meus textos que resultou dessa viagem tinha
por título uma declaração de um alto funcionário da ONU,
que, sob anonimato, dizia que realizar o referendo a 8 de
Agosto era “uma missão quase impossível”. Não havia con-
dições de segurança; faltavam locais para instalar os postos
de recenseamento e eleitorais e albergar as centenas de fun-
cionários e voluntários da ONU que seriam espalhados por
Timor; não existiam estradas na maior parte do território,
nem vias de comunicação; não havia tempo para contratar
os cerca de quatro mil timorenses que eram necessários na
UNAMET; o tempo era curto para lançar a campanha de
apelo à participação eleitoral e as autoridades indonésias
estavam a criar bloqueios quase diários à ONU. 

A notícia do Público correu mundo, até porque, soube
mais tarde, a questão do adiamento do referendo já estava
a ser discutida entre as Nações Unidas, Portugal e a
Indonésia. Pouco tempo depois, o referendo era oficial-
mente adiado para 30 de Agosto.

Depois dessa viagem, voltei a Díli ainda a tempo de
assistir, a 3 de Junho, à inauguração do quartel-general da
ONU e ao içar, pela primeira vez, da bandeira da organiza-
ção em Timor-Leste. Foi nesse dia que conheci Ian Martin.
Deu a primeira entrevista ao Público e garantiu-me, tam-
bém ele, que as portas daquelas instalações estariam sem-

pre abertas aos jornalistas.
Acompanhei quase interruptamente a

extraordinária montagem de toda a estru-
tura da UNAMET, as muitas dificuldades.
Testemunhei a coragem e determinação
que aqueles homens e mulheres e os con-
tratados timorenses tiveram para cumprir
os apertados prazos, a realização do recen-
seamento eleitoral de mais de 450 mil timo-
renses no território e no estrangeiro e o
inesquecível dia do referendo.

Nesse dia, fui mais uma vez convidado para fazer uma
viagem de uma acção da UNAMET no terreno. Desta vez,
para acompanhar o paquistanês Jamesheed Marker,
representante do secretário-geral da ONU para Timor-
Leste, numa deslocação a vários pontos do território, no
mesmo helicóptero que o levou a ver como estava a decor -
rer a votação em várias cidades.

Ao longo dos cerca de cinco meses que passei em Timor
em 1999, Ian Martin e David Wimhurst cumpriram sem-
pre a sua palavra: estiveram permanentemente disponí-
veis para prestar informações aos jornalistas e as portas da
UNAMET mantiveram-se abertas à comunicação social.
Para mim, as portas foram abertas pela última vez naquele
período em Timor a 5 de Setembro, no dia a seguir a Ian

EFEMÉRIDE 20.º  aniversár io do referendo em Timor-Leste

"Sem vocês, sem o
trabalho dos jornalistas
de todo o mundo que lá
estiveram, não sei se
teria sido possível", disse
Ian Martin
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Martin ter revelado o resultado do referendo em que
78,5% dos eleitores timorenses recusaram a continuação
da ligação à Indonésia, traçando o rumo para a liberdade
e a independência.

As milícias e os militares indonésios levavam já a cabo
a ignóbil onda de destruição e morte em todo o território,
quando eu, o Hernâni Carvalho (RTP), o Jorge Araújo (O
Independente), o José Vegar (Expresso) e 16 jornalistas de
outros países, a maioria freelancers e activistas da então
chamada causa timorense, decidimos desobedecer à
ordem de saída de Timor-Leste. Foi a UNAMET que mais
uma vez nos abriu as portas e nos deu refúgio no seu
quartel-general.

David Wimhurst já lá não estava – tinha sido obrigado a
deixar Timor porque estava marcado para morrer pelas
milícias. Mas estava Ian Martin. Nos cinco dias de cerco que
lá passamos, o líder da UNAMET falou todos os dias com
muitos dos jornalistas. Umas vezes on the record, outras off,
Martin nunca deixou de dar toda a informação que podia
sobre o que se estava a passar, mesmo alguma mais delica-
da. Queria, e disse-o várias vezes, que o Mundo soubesse a
verdade sobre tudo o que ali acontecia e os jornalistas eram
mais uma vez os aliados para que isso acontecesse.

Nunca mais me cruzei com David Wimhurst. A Ian

Martin encontrei-o quando, em Setembro de 1999, regres-
samos a Timor com os militares da força de paz. Já no final
de Outubro de 2001, voltei a encontrá-lo, desta vez em
Lisboa, no dia em que apresentou o seu livro
“Autodeterminação em Timor-Leste”. Na publicação,
Martin faz o historial de todo o processo que levou à rea-
lização do referendo e, por diversas vezes, refere o trabal-
ho dos jornalistas e a sua importância para a UNAMET
cumprir os objectivos.

Aproveitei a ocasião para lhe agradecer a disponibilida-
de que sempre teve para mim enquanto jornalista em
Timor-Leste, naquele ano de 1999. Felicitei-o pelo livro e
pelo trabalho que fez enquanto líder da UNAMET.
Colocou-me as mãos nos ombros e disse: “Sem vocês, sem
o trabalho dos jornalistas de todo o mundo que lá estive-
ram, não sei se teria sido possível. Pelo menos, teria sido
bastante mais difícil”.

Num mundo em que os jornalistas independentes são
muitas vezes vistos como inimigos a quem é preciso
fechar as portas, Ian Martin e David Wimhurst viram-nos
sempre como aliados e também eles tiveram mais provei-
tos do que prejuízos.

* Enviado especial do PÚBLICO a Timor-Leste em 1999

Ian Martin (à direita) fez sempre questão de envolver os jornalistas nas acções no terreno

INÁCIO LUDGERO

JJ
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QUANDO UMA
EMISSÃO DA TSF
FOI MESMO ESPECIAL
Carlos Andrade *

A
história da vida da TSF está marcada
por emissões que ficaram na memória:
há 20 anos, quando a estação iniciou
uma cobertura contínua do que estava
a acontecer no rescaldo do referendo
que conduziria Timor-Leste à inde-
pendência, os ouvintes e, por maioria

de razão, os jornalistas e os outros profissionais que nela
traba lhavam recordavam-se das coberturas que havíamos
feito do incêndio do Chiado ou da Guerra do Golfo,
desempenhos premiados que se tornaram referência.

Abdicar da transmissão de publicidade durante alguns
dias para nos focarmos ininter-
ruptamente num único tema
seria sempre uma decisão de
enorme delicadeza, numa
empresa que dependia em
absoluto das receitas dos anun-
ciantes. A esta distância, recor-
do-me dos argumentos que
invoquei para barrar as marcas
que já confiavam em nós e ou -
tras que pretendiam, até pelos
melhores motivos, investir no
resultado do nosso trabalho.

Como director editorial da TSF, num entendimento que
era partilhado pelos restantes profissionais, coube-me
explicar as razões que impediam a coexistência dessa
emissão especial quer com blocos publicitários, quer com
a cobertura habitual de outros acontecimentos, por exem-
plo através de relatos desportivos que eram traços fortes
da nossa identidade. O caso viria a interessar académicos
- recordo-me em especial de um estudo que acabou por
concluir pelo benefício da notoriedade da estação, como
consequência da radicalidade da nossa opção.

Porém, não era essa vantagem que eu buscava quando,
depois de uma madrugada repleta de informação
dramática sobre o que estava a acontecer em Timor-Leste,
no regresso a casa para dormir um par de horas, muito

inquieto com as notícias, me interrogava sobre o que
poderíamos fazer adicionalmente para honrar a reputação
que havíamos alcançado como "estação das notícias".

Nesse tempo, sentia fortemente a responsabilidade de
suceder a profissionais como Emídio Rangel ou David
Borges como director da TSF. Foi pensando em opções edi-
toriais que partilhara com eles e depois de testar a ideia por
telefone com o então chefe de Redacção (em rigor, creio
que a designação do cargo era "editor de Antena"), Luís
Proença, que concluí que a melhor escolha teria mesmo de
ser uma "emissão especial", embora com a equipa severa-
mente limitada por muitas ausências, uma vez que estáva-

mos num período habitualmente escolhido
para férias.

Por isso, de volta à Redacção, o desafio
era mais ou menos este: se daqui a pouco
abandonarmos a grelha habitual e passar-
mos exclusivamente e sem interrupções à
cobertura das notícias sobre Timor-Leste,
que equipas poderemos formar? Aprovada
a ideia, constatámos que as primeiras horas
estavam asseguradas e que havia muita
gente disposta a mudar de planos, inter-
rompendo o descanso e juntando-se aos que
estavam a trabalhar. Foi assim que nasceu

uma "emissão especial" pensada para durar "até que o Sol
nasça em Timor", ou seja até que se verificasse um momen-
to decisivo para a mudança do curso dos acontecimentos.

O trabalho dos profissionais da TSF ao longo de, pelo
menos, sete dias (nos quais, as primeiras cem horas sem
publicidade), levantou muitas questões que podem ser
sintetizadas na seguinte pergunta: todo esse esforço
decorreu da militância pelo bom jornalismo ou tivemos
jornalistas que militaram por uma causa? A resposta tem
de ser afirmativa quanto a ambas as hipóteses.

Desde o primeiro momento, estava claro na cabeça de
todos que a cobertura tinha de obedecer às melhores
práticas jornalísticas e que não poderia ser uma emissão
destinada à propaganda de uma causa. Por exemplo, erros

EFEMÉRIDE 20.º  aniversár io do referendo em Timor-Leste

Todo esse esforço
decorreu da militância
pelo bom jornalismo ou
tivemos jornalistas que
militaram por uma causa?
A resposta tem de ser
afirmativa quanto a
ambas as hipóteses
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sobre a identidade ou o número de vítimas aconteceram,
é certo, mas sempre mantivemos a preocupação de esco -
lha ou cruzamento de boas fontes e nunca difundimos
uma notícia que soubéssemos que era falsa, ainda que sus-
ceptível de mobilizar simpatias; e o respeito das boas
regras da profissão já era e acabou por se mostrar com-
patível com o envolvimento dos profissionais e da própria
estação em iniciativas de solidariedade com o sofrimento
dos timorenses.

Se contarmos com quem estava a trabalhar no
arranque da "emissão especial", mais aqueles que decidi-
ram interromper férias e se foram juntando à equipa e,
ainda, correspondentes e especialistas, admito que terão
estado envolvidos cerca de 80 jornalistas, além de muitos
outros trabalhadores da estação cujo contributo foi impor-
tante ou até decisivo. O nosso enviado ao território,
Manuel Acácio, que há muitos anos acompanhava a causa
da resistência à ocupação indonésia, teve um papel essen-
cial não apenas pelo que informou e comentou, mas tam-
bém pela ajuda nas escolhas de fontes, num cenário em
que eram conhecidas divisões e rivalidades, mesmo entre
os defensores da independência. Uma regra importante,
quando lidávamos com as fontes, era sujeitar a infor-
mação que recebíamos de alguém a uma confirmação de
outra pessoa em princípio insuspeita de combinação.

Obviamente, também era muito importante o que apurá-
vamos junto da diplomacia portuguesa e até de persona -
lidades da Indonésia.

Ao mesmo tempo que se esforçavam para assegurar
uma cobertura jornalística impecável, os profissionais da
TSF e a própria estação quiseram assumir o que conside -
ravam deveres de cidadania, desde o acolhimento de
petições à centralização da organização de iniciativas
articuladas com outros órgãos de Comunicação Social, de
que recordo, por exemplo, a campanha "Branco por
Timor" ou o lançamento de flores no mar ou em rios.

Creio que também foi este duplo patamar da nossa
intervenção que mereceu o reconhecimento da
Assembleia da República, quando nos distinguiu com a
medalha de Direitos Humanos. Logo a seguir à nossa
"emissão especial" - ou, até, bastante tempo depois - jor-
nalistas estrangeiros, investigadores académicos ou sim-
ples cidadãos viriam a interpelar-me quanto ao que fize-
mos, perguntando se a TSF provocou uma onda que
depois cavalgou. A minha resposta foi e continua a ser
que não fomos nós os causadores dessa onda, mas que é
verdade que quisemos ir com ela até que a luz do sol da
futura independência raiasse em Timor-Leste.

Director editorial da TSF-Rádio Jornal em 1999

A experiência do jornalista Manuel Acácio foi muito importante para a qualidade da "emissão especial" da TSF

MANUEL ACÁCIO

JJ
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RETRATO SOCIAL
DE LUANDA 
NA PUBLICIDADE 
DA IMPRENSA
O Boletim do Governo Geral da Provincia d’Angola começou a circular
no dia 13 de Setembro de 1845, há 174 anos, sendo o primeiro jornal
de língua portuguesa em África. Duas décadas depois, intelectuais
angolanos animados pela ideia nacionalista criaram os alicerces
da Imprensa livre, em oposição à folha emanada do quartel-general
do governador.

Artur Queiroz

E
m 1845, alguns meses depois da saída
do primeiro número, a folha oficial
dava uma notícia social: a Assembleia
de Luanda, onde se juntava a alta bur-
guesia europeia e africana, ia dar um
baile em homenagem ao governador
Pedro Alexandrino da Cunha. Nesse

mesmo ano, publicava um anúncio comercial: Valentim
José Pereira dava nota pública de que comprava folhas de
tabaco. Depois deste, muitos outros se seguiram, de tal
forma que a publicidade se tornou a base de sustentação
económica da Imprensa livre. 
Os conteúdos do Boletim do Governo Geral da Provincia

d’Angola, mais tarde apenas Boletim Official, foram objecto
de um estudo de Mário António Fernandes de Oliveira, o
poeta, ensaísta e sociólogo Mário António. É um trabalho
notável, que permitiu revelar o retrato social de Luanda
nessa época. O autor analisou a publicidade de todos os
números, da fundação até 1851. Nesta fase, a periodicida-
de era semanal. Saía aos sábados e era um autêntico acon-
tecimento social.

Para o seu trabalho, intitulado “Aspectos sociais de
Luanda inferidos dos anúncios publicados na sua
Imprensa”, Mário António analisou 560 anúncios. Mais
tarde, aprofundou o âmbito do seu estudo à publicidade
inserida no Boletim Official entre 5 de Janeiro e 28 de
Dezembro de 1861, um ano inteiro. Nesta fase, ainda não
existia qualquer outra publicação com anúncios comer-
ciais, pessoais e de serviços, de particulares ou do Estado.
O estudo de Mário António, publicado no Boletim do

Instituto de Angola, nº 18, referente aos meses de Janeiro-
Abril do ano de 1964, revela um pormenor interessante
quanto à tabela de publicidade. Em 1851, o pagamento era
feito à palavra de duas ou mais sílabas. Em 1861, já era à
linha – cada uma, custava 100 réis, preço bastante dispen-
dioso para os praticados na época.
Em 1851, os anúncios publicitários oficiais eram a maio-

ria. Mas dez anos depois mais de 65% da publicidade pro-
vinha de particulares. Os editais e avisos não atingiam os
5%, em 1861. Era quase metade de toda a publicidade, dez
anos antes. O Boletim Official caminhava a passos largos
para se tornar um órgão de informação autónomo do

MEMÓRIA
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Governo-Geral em termos de conteúdos, mas também
financeiros, graças à sua recheada carteira de publicidade.
Os anúncios sobre relações pessoais, em dez anos, tive-

ram um incremento extraordinário. Estavam em quarto
lugar no ano de 1851 e passaram para o primeiro em 1861.
Predominavam os agradecimentos às pessoas que acom-
panhavam os funerais, sempre encabeçados por uma
banda musical, civil ou militar. A necrologia ocupava
muito espaço e os textos eram redigidos no mais fino
recorte literário.
Dos anúncios pessoais, faziam parte as despedidas,

sobretudo de funcionários do Estado, civis e militares, que
terminavam as suas comissões de serviço. Mário António
destaca que esses anúncios, redigidos com muito afecto,
tinham uma faceta interessante: “eram acompanhados da
declaração de nada se dever a ninguém”. O autor revela
um caso particular: “O secretário-geral do Governo, José
Alves Pinto de Balsemão, ao despedir-se afirma que apro-
veita o ensejo para declarar que sai de Loanda grande-
mente endividado, não de dinheiro, porque desse nada
deve, mas de gratidão e reconhecimento” (Boletim do
Governo Geral da Provincia d’Angola, 16 de Fevereiro de
1861).

PUBLICIDADE DA ESCRAVATURA
Logo a seguir em volume, vinham os anúncios respeitan-
tes à escravatura. Portugal estava nesta época na vanguar-
da do abolicionismo, movimento mundial que visava pôr
fim ao negócio de escravos. No reinado de D. José, o
Marquês de Pombal publicou um decreto, em 12 de
Fevereiro de 1761, no qual aboliu a escravatura em
Portugal continental e na Índia. Mas o tráfico continuava
no Brasil e nas colónias de África. 
No início do século XIX, Inglaterra e Portugal decidi-

ram abolir o tráfico de escravos em todos os seus territó-
rios, mas a compra e venda de seres humanos continuou
mais ou menos à luz do dia. Em 1836, o governo de Lisboa
pôs fim ao negócio, medida ignorada em Angola pelos
esclavagistas. A Igreja tomou, em 1854, uma decisão histó-
rica: tornou libertos todos os seus escravos em África.
Finalmente, em 25 de Fevereiro de 1869, no reinado de D.
Luís, a escravatura foi abolida “em todo o Império
Português”. Acabou oficialmente o estado de escravidão,
33 anos depois da abolição do tráfico.
Pelos anúncios publicados no Boletim Official, sabemos

que não foi bem assim. E também ficamos a saber que o
negócio incluía, além de escravos, moleques, libertos e
carregadores. Na escravatura luandense, revela o estudo
de Mário António, além da compra e venda de escravos,
há também anúncios sobre o aluguer, sobretudo daqueles
que tinham um ofício: tanoeiros, pedreiros, carpinteiros,
lavadeiras, cozinheiras ou amas de leite. 
Pedro Félix Machado, luandense, poeta parnasiano

e romancista do século XIX, publicou o livro “Cenas
de África”, com o subtítulo “Romance íntimo”, onde

descreve a realidade da escravatura em Luanda.
“Restavam-lhe uns dez ou doze libertos. Os escravos

haviam tomado esta eufémica denominação por um
decreto que, dizendo acabada a escravatura, obrigava os
que antigamente haviam sido escravos a trabalhar por dez
anos para os senhores, regulamentando-lhes o serviço,
obrigando estes ao registo deles e estabelecendo-lhes
direitos. Mas tão hipotéticos eram esses direitos, que todas
as madrugadas ecoavam pela cidade os gritos angustiosos
dos desgraçados libertos, que os patrões mandavam
surrar oficialmente ao quartel do Carmo. 
Por trás da Igreja do Carmo, situada em um dos pontos

mais altos da cidade – encostada à parede do altar-mor,
era a enxovia do quartel da polícia, e nas grades da porta
dela amarravam-se os desgraçados que os patrões, sem
outra formalidade do que a requisição do castigo, manda-
vam ali, a fim de serem flagelados desapiedadamente,
mediante o pagamento de uns tantos réis por cada açoite.
E já era um grande passo para a civilização, porque evita-
va os abusos que os donos de escravos praticavam quando
os castigavam em casa – o que nesta época era proibido”.

LIVRES, MAS FORAGIDOS
Na publicidade do Boletim Official (ano de 1861) mais de
65% dos anúncios são denúncias de fugas de escravos. A
legislação em vigor permitiu à população escrava lutar
pela sua libertação e fugir aos donos. Mário António
encontrou uma declaração interessante, paga à linha:
“Damião Luís António dos Santos, filho de Esperança
Mateus, ambos naturais do concelho do Golungo Alto,
divisão de Ngonguembo, não é escravo, como alguém o
quer considerar, e sim livre de origem. Em consequência
protesta pôr acção crime contra quem turbar a sua liberda-
de. E aquele que se julgar com direito a escravizá-lo é
emprazado pelo presente anúncio, para propor acção de
escravidão no espaço de três meses a contar da data deste
anúncio”.
O liberto confrontava o antigo dono. E ameaçava-o

com os tribunais. Os anúncios da época revelavam fugas
em massa de escravos e ameaças dos donos em procede-
rem contra quem os retivesse. Os tempos estavam a
mudar. Luanda, aos poucos, deixava de ser paraíso de
esclavagistas.
Nos anúncios de fuga de escravos, é possível concluir

que a maior parte dos fugitivos eram “negros retintos”, a
maioria era originária da Quissama ou do Congo. Entre os
motivos da fuga, imperavam “o amor e a rebelião”.
Durante o ano de 1861, apenas um anúncio referia a fuga
de um escravo por ter roubado o dono. 
No Boletim Official de 20 de Julho de 1861, um anúncio

revela os ventos de mudança empurrados pela legislação
abolicionista: “A 26 de Outubro de 1860 fugiram a Manuel
de Paula Barbosa, 33 escravos ladinos, da sua feitoria de
apanha de urzella ao sul de Benguela, para o sítio denomi-
nado pela gentio Mundo Evambo, os quais, regressados,
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saquearam a propriedade, assassinaram o empregado e
fugiram com mais 60 escravos”. O dono dos escravos fugi-
tivos pedia a intervenção militar contra os homens livres,
na condição de foragidos.
Todos os anúncios ofereciam chorudas recompensas,

entre quatro e 50 mil réis, a quem ajudar a localizar escra-
vos fugitivos. Em alguns casos, os anunciantes faziam
uma apreciação estética, sobretudo das fugitivas. Como
neste anúncio: “Uma escrava da viúva Melo, bastante
ladina e da nação Quissama, de nome Sofia, bonita e bem
feita, levou vestido de riscado azul, lenço encarnado no
pescoço, tem o cabelo bastante longo, desconfia-se que foi
seduzida”.
A abolição da escravatura estava a lançar Luanda numa

crise económica sem precedentes. Durante o ano de 1861,
a maior parte dos anúncios da vida comercial eram convo-
catórias de devedores ou credores, dissolução de socieda-
des falidas e venda de bens de consumo, como roupas de
uso, móveis e tecidos.

PUBLICIDADE DE IMÓVEIS E DE SERVIÇOS
A maioria dos anúncios de imóveis do Boletim Official no
ano de 1861 refere-se à troca de propriedades rurais (ari-
mos e musseques – ou moceques, na grafia da época) por
casas dentro de Luanda. A venda de moceques na periferia
da cidade ocupa grande espaço no jornal oficial. Mas
começaram a surgir, em grande número, propostas de
troca. Como esta, no dia 7 de Setembro de 1861: “Troco
por uma morada de casa nesta cidade o arimo Miginge,
com 230 braças de frente, situado no distrito da Barra do
Bengo”.
Mário António estudou o valor dos arimos e concluiu

que os seus preços variavam entre 125 e 360 mil réis. Essas

propriedades rurais eram valorizadas se existia no seu
interior uma lagoa, estavam na proximidade de um rio ou
tinham escravos. Os musseques, propriedades rurais na
periferia de Luanda, eram cercados por sebes de cassonei-
ras e tinham o nome dos seus proprietários: Magalhães
Silva, Flores, Vandunem, Rangel, Braga ou Marçal. Alguns
conservam hoje a mesma designação.
Nos serviços, a maioria dos anúncios tinha a ver com

ensino, advocacia e medicina. Durante o ano de 1861,
foram publicados no Boletim Oficial dezenas de anúncios
com ofertas de educação à juventude luandense, quase
todos de um liceu particular acabado de fundar em
Luanda e de um colégio privado em Lisboa.
No campo da Medicina, o Boletim Official publicava

anúncios que ofereciam cuidados médicos e de enferma-
gem. Mário António encontrou na edição de 22 de Junho
de 1861 publicidade anunciando uma novidade, a home-
opatia, praticada pelo “Dr. Santos”, homeopata formado
na Universidade da Baviera, professor na Escola de
Homeopatia do Rio de Janeiro e sócio correspondente da
Sociedade de Medicina Prática de Angola.
Até final do século XIX, Luanda assistiu à multiplicação

de ervanários, que praticavam medicina tradicional e
curavam as doenças com medicamentos manipulados à
base de ervas que recolhiam em todo o país. O mais famo-
so médico e ervanário, no início do século XX, foi Gomes
Sambo, músico de grande prestígio, que dirigia uma
banda filarmónica. Foi coronel do Exército Português e
comandou vitoriosamente batalhas contra os reis do
Bailundo. Como recompensa, o Governo-Geral de Angola
ofereceu-lhe vastos terrenos na Caála, onde cultivava
plantas medicinais que vendia na sua ervanária de
Luanda e na que abriu na então Nova Lisboa (Huambo).

MEMÓRIA Retrato social  de Luanda na publ ic idade da Imprensa

Publicação do Boletim, ao sábado, era um

acontecimento social

O secretário-geral do Governo grato na

hora da despedida

Em 1861, mais de 65% dos anúncios do

Boletim são denúncias de fugas de

escravos
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A vereação da Câmara municipal da capital do Planalto
Central decidiu depois da sua morte atribuir o seu nome
a uma rua. Na época, as ervas medicinais tinham um
papel decisivo na cura e prevenção de doenças, em todo
o país. Sambo foi o mais importante de todos os ervaná-
rios angolanos e o mais bem-sucedido quimbanda.
O estudo de Mário António permite constatar que as

actividades forenses estavam maioritariamente a cargo de
solicitadores e dos chamados advogados provisionários.
No Boletim Official de 4 de Maio de 1861, um “solicitador
de causas encartado” publicou o seguinte anúncio:
“Ofereço-me para tratar de causas cíveis, crimes e comer-
ciais em primeira e segunda instância, bem como em grau
de revistas, processos para casamentos, dispensas de nun-
ciaturas, ordens de eclesiásticos, breves da Santa Sé de
Roma, negócios de todas as Secretarias de Estado e
Repartições Públicas, cobranças de dívidas por comissão e
empréstimos sobre hipotecas”.

IMPRENSA LIVRE
Na folha oficial, surgem também ofertas de serviços de
transportes marítimos, de ofícios religiosos e de todas as
áreas da construção civil. Mas a liberdade começava a
ganhar espaço, sobretudo na Imprensa. 
No dia 6 de Dezembro de 1866, 21 anos depois de nascer

o Boletim Official, começou a circular em Luanda o primeiro
jornal privado com consistência e continuidade, que teve
como fundadores os advogados António Urbano Monteiro
de Castro e Alfredo Júlio Cortês Mântua. O título era A
Civilisação da África Portuguesa e o subtítulo “Semanário dedi-
cado a tratar dos interesses administrativos, económicos,
mercantis, agrícolas e industriais da África Portuguesa, parti-
cularmente de Angola e S. Tomé”. Além dos dois advogados,
o jornal teve ainda como fundadores os comerciantes
João Feliciano Pederneira, de Pungo Andongo,
e Feliciano da Silva Oliveira, de
Cambambe, e funcionário público de
Luanda Francisco António Pinheiro
Bayão.
Segundo o insigne historiador

luandense Alberto de Lemos, a
cidade era nesta época “território
de aventureiros de todas as ori-
gens, militares ociosos, chusmas
de brasileiros, visionários, clérigos
venais, missionários sem missões e
umas escassas dezenas de comercian-
tes”. A comunidade europeia nem
sequer conseguia povoar o litoral. Para
além de Luanda, os outros centros importan-
tes eram Benguela e Moçâmedes (Namibe),
de resto os únicos centros urbanos que tin-
ham poder judicial instituído. Luanda e
Benguela eram cidades com uma percenta-
gem muito elevada de mestiços. Entre eles,

despontavam alguns dos que viriam a ser os grandes jor-
nalistas do último quartel do século XIX.
Em 9 de Julho de 1870, nasceu O Mercantil, um jornal

com grande qualidade gráfica, com seis páginas. Na
época, o usual eram jornais com primeira, última e pági-
nas centrais. De vez em quando, era encartada uma folha.
E só excepcionalmente os jornais eram compostos por oito
páginas. Este periódico possuía prelo próprio, nas suas
oficinas da Rua Direita, ao Bungo.

O Mercantil fez época em Luanda. Urbano de Castro
esteve ligado a este periódico, cujo director e proprietário
era José Pinto da Silva Rocha, jornalista e publicista de
grande mérito. O jornal já tinha uma estrutura profissio-
nal, apesar do estilo panfletário e contestatário do poder
instituído. Nele colaboraram figuras como Henrique de
Carvalho, general que deu o nome a Saurimo, ou Lopes de
Mendonça, oficial da Marinha de Guerra, autor da letra do
Hino Nacional, instituído pela República. O jornal tinha
correspondentes em Lisboa, Paris e Baía (Brasil). Na época,
Angola era uma espécie de colónia brasileira. De Luanda,
Sumbe e Benguela, partiam quase diariamente veleiros
carregados de escravos.
Silva Rocha fez, indubitavelmente, o melhor jornal da

época da Imprensa livre. Mas as suas posições contestatá-
rias despertaram a fúria do governador, que mandou o
comandante da polícia de Luanda encerrar o jornal e apre-
ender o prelo mecânico. O Mercantil tinha o apoio da
Associação Comercial de Luanda e, numa longa exposição
ao ministro das Colónias, foi pedido o levantamento da
interdição. O ministro, Andrade Corvo, ordenou-o em 12
de Abril de 1873 e O Mercantil voltou ao convívio dos leito-
res. Durante o tempo de suspensão, Silva Rocha usou um
expediente notável: lançou o Notícias de Loanda, com o sub-
título “Á Sahida do Bengo” (sic), exactamente igual ao jor-

nal O Mercantil. E quando a suspensão foi
levantada editou uma revista “para com-
pensar os assinantes”. A publicação, de
60 páginas, tinha uma paginação arro-
jada para a época, obra do próprio
Silva Rocha.
Alfredo Troni fundou, em 7 de

Julho de 1878, o Jornal de Loanda,
com tipografia própria e sede na
Rua Diogo Cão, na zona do porto.
O governador-geral foi vítima da
sua pena brilhante. E quando Troni,
pelos seus afazeres de advogado, teve

de se ausentar da trincheira do jornal,
contratou um jornalista de primeira água,
Ladislau Batalha, na época um dos mais bril-
hantes arautos do socialismo. 

JORNALISTAS ANGOLANOS
O Echo de Angola (12 Novembro de 1881) foi o
primeiro jornal exclusivamente propriedade

António Urbano

Monteiro de Castro foi

um dos fundadores do

jornal A Civilisação da

África Portuguesa,

lançado em 1866
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de angolanos e cuja redacção era
composta também por jornalistas
negros. Entre os seus redactores,
estava José de Fontes Pereira, justa-
mente considerado um mestre do
jornalismo luandense do último
quartel do século XIX. Quando fale-
ceu, era o decano dos jornalistas
angolanos. Sant’Anna Palma, outro
jornalista negro, no seu elogio fúne-
bre afirmou que era o melhor entre
os melhores. José de Fontes Pereira
recusou o clima panfletário da época
e as polémicas – fez um jornalismo
inteligente e sóbrio. Colaborou em
várias publicações de Urbano de
Castro, sempre com uma nota de
sobriedade, rigor e grande profissio-
nalismo. 
João Ressurreição Arantes Braga,

jornalista angolano negro, foi funda-
dor do Pharol do Povo, com o subtítulo de “Folha
Republicana”. Foi o primeiro jornal de Angola que em
plena monarquia, numa fase de tremenda repressão, se
declarou defensor dos ideais republicanos. Arantes Braga
é considerado o mais arguto jornalista africano na produ-
ção de jornalismo político.
Pedro da Paixão Franco revelou-se o mais mediático de

todos os jornalistas africanos negros do século XIX. Além
de jornalista, foi escritor de mérito, deixando a obra
“História de uma traição”. Colaborou em praticamente
todos os grandes jornais portugueses da época, assinando
artigos despachados de Luanda, muito apreciados pelo
público. Foi, também, funcionário dos Caminhos-de-Ferro
de Malanje. A sua certidão de óbito diz que morreu de
pneumonia. Porém, Pedro da Paixão Franco terá sido
envenenado por uma bela senhora luandense que o sedu-
ziu e chamou para uma armadilha. Antes de morrer, ainda
teve tempo de revelar com quem esteve e o que comeu e
bebeu em casa dessa senhora.
O livro “História de uma traição” é muito crítico de

algumas famílias tradicionais. Mas Pedro Paixão Franco
era também oriundo de famílias da burguesia negra. A sua
mãe, Maria Francisca de Assis, e o seu pai, Pedro da Paixão
Franco, pertenciam à alta burguesia da época. Ao escrever
e publicar o livro, assinou a sua sentença de morte. A obra,
em dois volumes, foi despachada da cidade do Porto
(onde foi composta e impressa nas oficinas do jornal O
Primeiro de Janeiro) para Luanda. Quando o caixote estava
na Alfândega, desapareceu e, ao que se sabe, foi queima-
do. Sobraram alguns exemplares, que Pedro da Paixão
Franco recebera na mala do correio. Nos anos 50 do século
XX, o povo ainda cantava canções em kimbundu de
homenagem ao jornalista e escritor. 
Augusto Bastos e Júlio Lobato também começaram as

carreiras profissionais em finais do
século XIX, mas tiveram grande
importância na Imprensa angolana
das primeiras décadas do século XX,
quando já tinha nascido a Imprensa
industrial, servida por mestres tipó-
grafos formados nas oficinas da
Imprensa Nacional e, mais tarde, da
Casa dos Rapazes, instituição da
Igreja ao serviço de crianças desvali-
das. Augusto Bastos foi jornalista,
músico, artista plástico, linguista,
matemático e o primeiro escritor
angolano a desenvolver o género
policial, em folhetins sob o título
genérico “Aventuras do Repórter
Zimbro”. 

A ARTE DE IMPRIMIR
O desenvolvimento da Imprensa
livre em Angola só foi possível por-

que nasceu na colónia, mais de três séculos antes, uma
indústria gráfica bem equipada e servida por excelentes
mestres tipógrafos. O livro conquistou desde então um
lugar de destaque entre os produtos culturais ao dispor
das elites africanas.
No reinado de D. Afonso I (Mbemba-a-Nzinga), chega-

ram milhares de "cartinhas" ao Congo, para ensinar as
crianças a ler e escrever. Claro que entre os milhares de
livros se encontravam catecismos para ensinar a fé cristã.
As primeiras "cartinhas" ou "cartilhas de ABC", impressas
em Leiria, chegaram ao Congo em 1515. Mas ainda não foi
desta vez que os portugueses enviaram para o manicongo
uma oficina de imprimir - a primeira tipografia foi para a
Etiópia, enviada por D. Manuel, precisamente nesse ano.
Em 1490, partiram de Portugal para o Congo dois mestres
impressores. Levavam na bagagem caixotes com tipos e
caracteres. Essa "embaixada" nada tinha a ver com os jesu-
ítas, mas com os Cónegos Tipógrafos de Leiria, pertencen-
tes ao Colégio de Santa Cruz de Coimbra. É certo que
começaram a imprimir cartilhas. Só assim se justifica a
existência de muitos padres e mestres de latim e língua
portuguesa, quando D. Afonso I ascendeu ao trono, em
1507.
Em 1514, já existiam escolas no reino do Congo – em

Sundi (ou Nsundi), Bamba (Mbamba), Bata (Mbata) e
Pango (Mpangu). Uma irmã do rei ensinava meninas num
colégio de Mbanza Congo. Os mestres eram todos congo-
leses formados em Portugal, no Colégio dos Loios, e as
cartilhas impressas nas oficinas congolesas. O nascimento
em Luanda das oficinas da Imprensa Nacional é o corolá-
rio da evolução das artes gráficas, ao longo dos séculos,
em Mbanza Congo e em Luanda, onde na época quinhen-
tista foi igualmente montada uma tipografia, no convento
dos Jesuítas, por trás da igreja da Nazaré.

MEMÓRIA Retrato social  de Luanda na publ ic idade da Imprensa

A 22 de Junho de 1861, o homeopata “dr.

Santos” apresenta-se ao público

JJ
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Esta reportagem assinala os 174 anos do primeiro
jornal impresso e posto a circular em Angola,
produzido na Imprensa Nacional, as oficinas
gráficas do Estado, em Luanda, ainda hoje exis-

tentes. Tem como base um estudo notável de Mário
António Fernandes de Oliveira, político angolano fun-
dador do Partido Comunista e do MPLA, sociólogo e um
dos mais importantes nomes da poesia de língua por-
tuguesa, tendo um lugar de honra na Literatura
Universal.
Mário António (1934-1989) foi o mais inspirado poeta de
Luanda e um dos primeiros intelectuais a levantar bem
alto a bandeira da independência nacional. Da sua vasta
obra, apresento um dos mais conhecidos poemas, musica-
do e cantado pelo mestre Rui Mingas.

A lista
dos jornais

UM POEMA DE
MÁRIO ANTÓNIO

Angola teve dezenas de periódicos entre
1850 e o final do século XIX. Vale a pena
conhecer a lista completa, porque revela
que a colónia, neste aspecto, era mais

forte do que a potência colonial. Foram identifica-
dos 59 jornais: 49 em Luanda, seis em Moçâmedes
(Namibe), dois em Benguela e um no Ambriz.
Luanda: Boletim do Governo Geral da Provincia
d’Angola (1845), Almanak Statistico da Provincia
d’Angola e Suas Dependencias (1852), A Aurora (1856),
A Civilisação da África Portuguesa (1866), O
Commercio de Loanda (1867), O Mercantil (1870),
Almanach Popular (1872), O Cruzeiro do Sul (1873), O
Meteoro (1873), Correspondencia de Angola (1875),
Jornal de Loanda (1878), Noticiario de Angola (1880),
Boletim da Sociedade Propagadora de Conhecimentos

Geographico-africanos de
Loanda (1881), Gazeta
de Angola (1881), O
Echo de Angola (1881),
A Verdade (1882), O
Futuro d’Angola (1882),
A União Africo-
Portugueza (1882), O
Ultramar (1882), O
Pharol do Povo (1883),
O Raio (1884), O
Bisnagas (1884), O
Arauto dos Concelhos

(1886), A Tesourinha (1886), O Serão (1886), O Rei
Guilherme (1886), O Progresso d’Angola (1887), O
Exército Ultramarino (1887), O Imparcial (1888), O
Foguete (1888), Mukuarimi (1888), Arauto Africano
(1889), Nuen’exi (1889), O Desastre (1889), Correio de
Loanda (1890), O Chicote (1890), O Polícia Africano
(1890), Os Concelhos de Leste (1891), Noticias de
Angola (1891), Commercio d’Angola (1892), A Provincia
(1893), O Imparcial (1894), O Independente (1894),
Bofetadas (1894), Propaganda Colonial (1896), O
Santelmo (1896), Revista de Loanda (1896), Propaganda
Angolense (1897), A Folha de Loanda (1899).
Benguela: O Progresso (1870) e A Semana (1893).
Moçâmedes (Namibe): Jornal de Mossamedes (1881),
Almanach de Mossamedes (1884), O Sul d’Angola
(1892), A Tesoura (1892), A Tesourinha (1892) e A
Bofetada (1893).
Catumbela: A Ventosa (1886).
Ambriz: A Africana (1893).

Noites de luar
no Morro de Maianga
Anda no ar uma canção de roda:
“Banana podre não tem fortuna
Fru-tá-tá, fru-tá-tá…”
Moças namorando nos quintais de madeira
Velhas falando conversas antigas
Sentadas na esteira
Homens embebedando-se nas tabernas
E os emigrados das ilhas…
– Os emigrados das ilhas
Com o sal do mar nos cabelo
Os emigrados das ilhas
Que falam de bruxedos e sereias
E tocam viola
E puxam faca nas brigas…
Ó ingenuidade das canções infantis
Ó namoros de moças sem cuidado
Ó histórias de velhas
Ó mistérios dos homens
Vida!:
Proletários esquecendo-se nas tascas
Emigrantes que puxam faca nas brigas
E os sons do violão
E os cânticos da Missão
Os homens
Os homens
As tragédias dos homens!
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LUÍS DE BARROS (1941-2019)

CAVALHEIRO DISCRETO

Paulo Martins

APENAS“algumas perturbações” por
parte de manifestantes, não

mais de 40, de que Marcello Caetano nem se terá aperce-
bido. Por obra e graça de um censor interno, figura criada
pelo diretor Manuel José Homem de Mello, o jornal A
Capital de 17 de julho de 1973 virou do avesso o sentido da
reportagem sobre a visita do então chefe do Governo a
Londres, que enfrentou vigorosos protestos populares, na
ressaca da denúncia do massacre de Wiriyamu, em
Moçambique. Alertado por um camarada para as alteraçõ-
es aos seus textos, o jovem enviado especial, Luís de
Barros, demitiu-se mal regressou.
Nem o aumento de salário oferecido
por Luís Fontoura, administrador do
vespertino, o demoveu da corajosa
atitude.
Luís de Barros, falecido em no -

vem  bro, nasceu em Angeja, Alber -
garia-a-Velha, a 14 de outubro de
1941. No Liceu Passos Manuel, em
Lisboa, foi colega de Fernando
Correia e Daniel Ricardo. Testaram no
Benfica os dotes para o futebol, sob as
ordens do argentino Valdivieso, trei-
nador cuja tática se resumia a “porra-
da neles!”, como recorda Fernando
Correia, mas acabariam por desaguar
os três no Jornalismo. Foi Daniel –
também colega de Barros na Facul -
dade de Direito, onde tiveram
Marcello Caetano como professor –
quem o arrastou para A Capital, em 1968.
O passo seguinte na carreira é o nascente Expresso,

onde será subchefe de redação e ainda acompanha, como
repórter parlamentar, a efémera experiência da Ala
Liberal. Eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas em
1973, chega a ser elaborado durante a sua gestão um códi-
go deontológico, que não passa na Assembleia Geral, por-
que os sócios fazem depender a aprovação da mudança
de regime político. Avançaria “se e quando” o país se
democratizasse. Para limitar a atividade dos jornalistas,
bastava a Censura vigente.
Em agosto de 1974, Luís de Barros torna-se subsecretá-

rio de Estado da Comunicação Social, que exerce até abril

do ano seguinte, nos II e III governos provisórios, de
Vasco Gonçalves. No efervescente PREC, aceita o cargo de
diretor do Diário de Notícias. Em pleno Verão Quente, eclo-
de o conflito interno que ficará conhecido como “caso do
saneamento dos 24”. Cerca de 30 jornalistas exprimem ao
diretor-adjunto, José Saramago, discordância em relação à
linha editorial do jornal, colado ao PCP. Como impera
uma lei não escrita, a “legitimidade revolucionária”, o
afastamento é decidido em plenário, com a participação
do poderoso setor dos tipógrafos.
De férias no Algarve, Luís de Barros foi apanhado na

curva, mas na história também se
escreveu o seu nome. Desde então,
geriu com parcas palavras a evocação
do episódio, quando instado a pro-
nunciar-se. Em 1998, no dia em que
se soube da atribuição do Nobel da
Literatura a Saramago, Celso Filipe
admitiu que ele seria boa opção para
escrever um artigo sobre o galardoa-
do para o Diário Económico, cuja reda-
ção ambos integravam. “Pede-me
tudo menos isso”, respondeu. “A res-
posta polida sintetiza o que ele era”,
afirma hoje Celso Filipe. Se mágoas
conservava, guardou-as para si…
No Diário Económico, onde des-

embarcou na década de 1990, depois
de passagens pela Novosti e pel’O
Diário, deixou boas recordações. Do
perpétuo amor pela escritora Maria

Teresa Horta, companheira de sempre, que não escondia.
E da disponibilidade para ajudar os mais jovens.
“Lembro-o como o maior cavalheiro que conheci no jor-
nalismo português. Recordo o chefe de redação que
nunca levantava a voz e que falava connosco – e éramos
tão novos! – com uma humildade rara no nosso ofício”,
diz Vítor Matos, sublinhando a segurança que essa atitu-
de proporcionava. É também a humildade de Luís de
Barros que Celso Filipe destaca – até lhe parecia “excessiva
para o peso que teve no Jornalismo português”.
Caracteriza-o como paciente, cordato e discreto, avesso ao
protagonismo. “Um príncipe, não no sentido aristocrático,
mas do relacionamento com as pessoas”.

HOMENAGEM

JJ

LUÍS BARROS
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ROGÉRIO RODRIGUES (1947-2019)

CARTA A UM JORNALISTA
EM TRÂNSITO

Luís Osório

QUERIDO Rogério Rodrigues:
Tenho pensado em ti

mais do que quando estavas vivo. Ainda agora… há uns
minutos… leio que o teu filho Tiago irá encenar o “Ensaio
sobre a cegueira” e o “Ensaio sobre a lucidez” na Royal
Shakesperare Company, em Londres. Já sabias da novida-
de? Chegou-te aí? 
Fui ao teu velório, estavas no caixão aberto, rigorosa-

mente igual ao que eras. Fiquei na tua sala quase uma
hora e confesso-te que pensei na possibilidade de abrires
os olhos. Terias sido notícia pela primeira vez na tua vida,
isso é certo. Abririas noticiários de
referência e o teu nome estaria nos
programas da tarde, Gouchas e
Cristinas Ferreiras desta vida a fala-
rem do milagre de um jornalista de
Moncorvo.
Desculpa a divagação. Tenho

alguma raiva pelo curso das águas do
rio. Ensinaste-me a ser jornalista, se o
tivesse querido certamente que o
conseguiria, como não? Mostraste-
me o caminho no teu silêncio, na tua
prosa, no modo como limpavas o lustre às fontes, na
forma como lias compulsivamente, no tratamento da notí-
cia, nos whiskies que bebias num vagar poético só teu.
Tenho alguma raiva, dizia-te. Estavas de caixão aberto

e houve uma cerimónia onde camaradas de profissão fala-
ram. O Adelino Gomes, o Henrique Monteiro, um
amigo/irmão de Moncorvo e o Tiago. Não estavam jorna-
listas jovens. Pelo menos que eu tivesse visto. No dia a
seguir foram publicadas algumas notícias, pouca coisa,
quase nada. E tu foste tão grande, Rogério! No semanário
O Jornal, no nascimento do Público, na Visão e em todos os
outros lugares. N’A Capital, claro. Diretor-adjunto de um
miúdo com 30 anos. Generoso para comigo em todos os
momentos que passámos. Nas cachas que arrancavas
como mais ninguém. Nos agentes secretos que me apre-
sentaste, nos informadores que partilhaste sem nada em
troca, por pura generosidade. 
Não estavam miúdos parecidos ao que eu era quando

te vi pela primeira vez. Lembras? Tu e o Rodrigues da
Silva numa sala da Visão (ou seria ainda de O Jornal?).
Aprendi mais aí do que nos anos anteriores. Tornei-me

outra coisa. E percebi que jamais poderia ser como tu,
nunca poderia ser um jornalista à séria, passageiro entre
dois mundos, personagem no limbo entre dimensões dife-
rentes, entre a sombra e a luz, entre o bem e o mal, entre
o dia e a noite, entre o whisky e o desespero de uma vida
como a vida das pessoas normais. Para se ser jornalista
não se podia ser normal, querer o que os outros querem,
estar em casa às sete para dar banho aos miúdos, ir almo-
çar a casa, pôr umas pantufas e ver uma série com a famí-
lia. Para se ser um jornalista a sério tinha que ser um sacer-
dócio, a única coisa que verdadeiramente conta – apesar

do reconhecimento de todas as outras
coisas mais importantes. 
Reli o teu livro sobre o Faustino

Cavaco. Escrevias como Capote se este
fosse transmontano. Pensavas com a
ajuda do tabaco, os teus dedos nunca
amareleceram mais do que o amarelo
que já tinham quando te conheci.
Almoçámos dezenas de vezes, jantá-
mos dezenas de vezes. Foste comigo
para o Rádio Clube, não me portei
como tu merecias que eu me tivesse

portado, mas já passou. Pudemos falar sobre o assunto,
tudo passa.
E nada passa.     
Não estavam jornalistas jovens no teu funeral. Mais

uns anos e rigorosamente ninguém se lembrará. De algu-
ma maneira a tua morte, a tua partida para esse lugar de
onde agora só tu me vês, um lugar sem lugar, é também a
partida de um jornalismo em que acreditei na idade de
acreditar. 
Ah, mas o Tiago está em grande! E no próximo ano

pede aí em cima para que te deixem vir a Londres, o teu
filho vai estar em cena na companhia que em Inglaterra
preserva a memória de Shakespeare. Já viste a ironia? Os
teus silêncios, as tuas ausências e as faltas em casa, tudo
em nome do jornalismo e da vida que escolheste, a vida
que hoje celebro, não impediram que tivesses, com a
Arlete, mulher da tua vida, oferecido um génio ao mundo.
Que em todas as biografias será o filho de Rogério
Rodrigues, um jornalista. O jornalista da minha vida. O
mais poderoso na sua fragilidade. O mais sensível no seu
olhar esculpido a granito. JJ

JOSÉ ANTÓNIO DOMINGUES
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“A CARICATURA ESTÁ    

António não tem ilusões: “a caricatura está
em vias de extinção”. Prémio Gazeta de
Mérito 2018, o cartunista do Expresso não
abdica de “olhar para as coisas com
liberdade”, mesmo que suscite polémica.
Ainda hoje não sabe como foi o seu
desenho apodado de antissemita parar ao
New York Times. Sabe, isso sim, que a
decisão do jornal norte-americano de
acabar com a publicação de cartunes é
grave, por ter um efeito multiplicador. E
toma como insulto a acusação na praça
pública, sem possibilidade de defesa.

Paulo Martins Texto José Frade Fotos

C
omecemos pelo Prémio Gazeta 2018, que

acaba de o distinguir. Já recebeu imensos

prémios, de reconhecimento pelo seu

talento, mas este extravasa a caricatura; é

de carreira, de mérito. Tem significado

diferente para si, por ser mais abrangen-

te?

Sim, tem, porque a regra geral é contrariada por este pré-
mio. Habitualmente, o cartunista é entendido como um ara-
besco lateral…
Um arabesco lateral?!

…Um prémio que parte da própria classe é, para mim,
duplamente importante. É importante o prémio em si e é
importante vindo de quem vem.
Sente que a caricatura ainda é um parente pobre?

A caricatura está em vias de extinção, sejamos claros. Em

Portugal, então, isso é evidente. Os jornais ou fecham – e
quando fecham é mesmo dramático – ou, se não fecham,
entram em dietas financeiras que levam a que o elo fraco
seja o primeiro a ceder. O Público só tem um cartune ao sába-
do, da Cristina [Sampaio]; o Diário de Notícias tem o [André]
Carrilho na edição em papel, mas o Zé Bandeira foi despe-
dido; o Cid morreu. Olhamos para a Imprensa portuguesa
e verificamos que, sendo importante a qualidade dos auto-
res, quantidade tem vindo sempre a diminuir. O panorama
não é muito bom.
Infelizmente, não é para todo o Jornalismo, que atravessa

uma crise.

É verdade.
Deixe-me abordar o seu percurso. Quando fez formação na

António Arroio e, depois, em Belas Artes, passava-lhe pela

cabeça seguir esta profissão?

ENTREVISTA

ANTÓNIO, PRÉMIO 
GAZETA DE MÉRITO 2018
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No princípio não, porque há sempre aquela visão muito
romântica do artista plástico – do pintor, talvez do escultor.
Antes do 25 de Abril, sentia-se um ar de fim de regime. E eu,
como jovem que era, queria participar de alguma maneira.
Fazia na Cooperativa Alves Redol, na minha terra [Vila
Franca de Xira], uns cartazes, à mão, para comerciantes ami-
gos, não conotados com o regime, que corriam algum risco.
Um dia, foi lá o José Jorge Letria e eu resolvi fazer caricatu-
ras dele, a que achou graça. Era jornalista do República e dei-
xou-me um convite: “Apareça lá com os desenhos”. Nessa
altura, eu estava envolvido num projeto de uma pequena
banda desenhada para a Bélgica, onde tinha contactos. 
Banda desenhada, na época, era na Bélgica…

Era. “Aportuguesei”  o personagem e apresentei as tirinhas
no República, onde foram publicadas durante todo o tempo
em que fui colaborador. Deixei-as lá – na altura, não havia

telemóveis e não indiquei número de telefone. O que acon-
teceu? O primeiro desenho saiu com uma gafe: “desenho
de… dois pontos… espaço em branco”. O Álvaro Guerra
[chefe de redação do jornal], que era meu conterrâneo e me
conhecia, embora não soubesse o apelido, disse que não
sabia como é que eu queria assinar, mas que eu me chamava
António. Era preferível sair com este nome do que sem iden-
tificação. Os desenhos foram saindo e o nome ficou.
O primeiro foi publicado a 16 de março de 1974, coincidindo

com o dia do golpe das Caldas.

Sim. Eu, infelizmente, perdi um bocado de “gás”, porque
fui para a tropa. Mas, logo a seguir, vim para [o quartel
de] Lanceiros 2 e passou a haver possibilidade de reto-
mar a colaboração com os jornais. Entretanto, foi aberto
um concurso interno para um lugar no gabinete de des-
enho, que ganhei. Imagine um polícia militar de estira-

  EM VIAS DE EXTINÇÃO”
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dor! (risos) No fim desse ano, ingressei no Expresso…
Aí, já com perspetiva de carreira.

Continuava na tropa. Uma funcionária do Expresso, que já se
reformou, lembrava-se de mim, fardado, a ir levar os desen-
hos. Como era polícia militar – já não estava no ativo na rua,
mas conhecia todos os colegas – pedia um jipe e vinha de
Lanceiros com marcha de urgência direto ao Marquês de
Pombal, para entregar os desenhos. Quando saí da tropa, fui
trabalhar para uma agência de publicidade. A realidade
política continuava muito intensa. Dividia-me, o que acabou
por acontecer sempre: dedicar-me a duas profissões e não
uma só.
Nessa época, publica a série Kafarnaum. Em pleno PREC,
politicamente muito agitado. Teve uma efémera ligação ao

MRPP, mas como conseguiu passar por esse período sem ser

conotado com um partido? 

O Kafarnaum também era muito anárquico como forma. Era
uma colagem de coisas. No fundo, era ser tão louco como
aquele tempo. Aliás, o nome – para além das conotações
bíblicas – remete para confusão. Ainda hoje me parece inte-
ressante. Aquele período era, de facto, uma confusão.
Cheguei a fazer desenhos à noite que de manhã estavam
desatualizados! Era cá um ritmo! Se as coisas se complicas-
sem, podia mudar o balão, a legenda. Quando atingimos o
número 100, ao fim de quase dois anos, o [Francisco Pinto]
Balsemão disse que era altura de acabar com o Kafarnaum.
Fez-me o desafio de avançar com uma coisa completamente
diferente. Fiz várias, mas sempre um cartune político.
A evolução política tem influenciado a sua maneira de abordar

os temas?

Com certeza! Não só a evolução política, também a tecnoló-
gica. São duas evoluções que
aconteceram em paralelo e a que
fui respondendo. Comecei pelos
bonequinhos de ficção, mas senti
que tinha de passar para carica-
turas de alguém – o fulano A que
faz isto; o fulano B que diz aqui-
lo. Não podem ser só bonequin-
hos abstratos, simbólicos, como
aqueles eram – um com chapéu,
outro com barrete. Não davam
para a riqueza e variedade do
discurso. Primeira alteração:
introduzir as caricaturas no dis-
curso. Ou seja: são cartunes que
têm caricaturas de personagens.
Segunda alteração: pareceu-me
que com o abrandamento do
ritmo da política, deixou de ser
necessário o balão. Os desenhos
passaram a ser mudos…
Isso torna mais exigente o seu

trabalho.

É verdade… Em paralelo, acon-

tece outra mudança. Durante algum tempo, fazia a preto e
branco para o primeiro caderno e a cores para a revista.
Quando o offset toma conta do conjunto da edição, tudo
passou a cores. Fiz durante muito tempo um trabalho a qua-
tro mãos, com o João Carreira Bom, chamado “Afetos”.
Quando acabou, fiquei só com o cartune editorial. De longe
em longe, fazia uma capa.
Do ponto de vista do desenho, a tecnologia influenciou? O

computador…

Eu não cresci com o computador; cruza-se comigo já  numa
fase tardia. Em vez de entrar numa tecnologia nova, com a
pressão do tempo que um jornal impõe, preferi ficar onde
estava, utilizando o que me habituei a utilizar – lápis, cane-
tas, pinceis, tintas, esse tipo de artesanato. O computador é
usado a posteriori, para “limpar” alguma coisa, digitalizar e
enviar para o jornal. No processo criativo, o computador
não entra.
Porque a sua perspetiva não é compatível com o computador

ou porque esse artesanato, como lhe chama, é mais confortá-

vel para si?

É uma questão de conforto e de educação. Não tenho nada
contra as coisas feitas em computador. A geração que nasceu
com o computador usa-o, naturalmente. Não tenho ne -
nhum parti pris em relação ao computador; eu é que não sou
de lá. É só isso. As situações coexistem, de resto. Grandes
desenhadores – diria mesmo, os maiores desenhadores –
utilizam as canetas de sempre. Não é por aí que há mais ou
menos qualidade. Há desenhadores que utilizam o compu-
tador e que têm resultados excecionais e outros que as utili-
zam velhas canetas e têm resultados excecionais. 
Disse em recente entrevista ao Público que nos seus desen-

hos o título condiciona a leitura. Quer dizer que

algo mais criaria ruído?

Experimentei também não ter título e che-
guei à conclusão de que nalguns casos é difí-
cil. Você vai despindo o desenho e às duas
por três corre o risco de o leitor ler aquilo que
você não quer que ele leia. A “bengala” que
utilizo é o título, no sentido de dar uma pista
ao leitor sobre qual é o direcionamento do
desenho. É curioso que, às vezes, o título em
si já é um cartune, um cartune dentro do car-
tune. Divirto-me com isso.
Disse que a decisão do New York Times (NYT)
de não voltar a publicar cartunes na edição

internacional, tomada na sequência do dese -

nho da sua autoria que tanta polémica causou

[de Donald Trump, com kipá na cabeça e ócu-

los escuros, guiado por um cão com a cara de

Benjamin Netanyahu] constituiu a sentença de

morte da caricatura. A liberdade de expressão

está mesmo em perigo?

Está. Pode não ser uma sentença de morte,
mas tem um efeito multiplicador, porque é o
NYT, não é o jornal de Freixo de Espada-à-

ENTREVISTA António

“O Kafarnaum era muito
anárquico como forma.
Era uma colagem de
coisas. No fundo, era ser
tão louco como aquele
tempo. [Durante o PREC]
cheguei a fazer desenhos
à noite que de manhã
estavam desatualizados!”

“Não tenho nada contra
as coisas feitas em
computador. A geração
que nasceu com o
computador usa-o,
naturalmente. Não tenho
nenhum parti pris em
relação ao computador;
eu é que não sou de lá. É
só isso”
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Cinta. É só um exemplo que fixamos, porque esse o ambien-
te que se vive hoje. Em especial nos Estados Unidos, mas
repercute-se por todo o lado. Há uma série de fatores que
confluem nesse sentido – o peso das redes sociais, o peso
das fake news…
…Os twitts de Trump…
…E as viragens à Direita, em vários países. E, depois, os jor-
nais têm proprietários, que não são indiferentes a isto.
Muitos têm a sua própria agenda e condicionam o funciona-
mento dos jornais. Desde esse caso com o NYT, foram des-
pedidos nos Estados Unidos não sei quantos cartunistas. E
muitos já tinham sido despedidos antes, neste período
“trumpista”. O que é bombástico é um jornal com a dimen-
são do NYT dizer: “Nunca mais publicamos cartunes”. É
uma coisa nunca vista! É nesse sentido que falo em sentença
de morte da caricatura. Espero que não seja, mas que tem
um efeito devastador, tem.
Já teve resposta sobre como é que o desenho foi parar ao

NYT?

Sim e não. O NYT foi questionado e respondeu dizendo que
comprou o desenho a um syndicate, que nos Estados Unidos
é uma espécie de agência. E lavou daí as mãos…
Não é um pouco estranho que o NYT receba um desenho que

nem sequer está assinado e não se preocupe com direitos de

autor?

Essa é outra questão. Se eu estivesse nos Estados Unidos,
teria posto uma ação judicial ao NYT. Por essa e por outra
razão: o NYT não me deu possibilidade de defesa.
Considerou unilateralmente o desenho antissemita e nunca
me perguntou o que eu pensava. Acusou-me na praça
pública. Vários editores do jornal, e o próprio jornal oficial-
mente, assumiram que estavam
perante um desenho antissemi-
ta. Isto tem uma carga de insulto!
Um jornalista norte-americano
desafiou-me a mover uma ação.
Não a movo, porque não tenho
meios e presumo que meter uma
ação contra o NYT é caríssimo!
Não vou alimentar isso. Em rela-
ção ao syndicate…
Recebeu alguma satisfação?

Eu mantive um contrato com o
pai do atual dono, Jerry
Robinson, nos anos 80 – imagine
aos anos! Na altura, chamava-se
Cartoonists & Writers Syndicate.
A ligação tornou-se entretanto
desinteressante para mim e dei-
xei de enviar desenhos. Jens
Robinson, que herdou o syndica-
te do pai e lhe mudou o nome
(passou a chamar-se
CartoonsArts International), uti-
lizou abusivamente o desenho.

“Picou-o” sem nunca me passar cartucho, sem me pedir
contas, sem a minha autorização. Escrevi-lhe uma carta, no
sentido de me dar explicações. Na resposta, reconheceu que
isso tinha acontecido e até que já tinha detetado mais um
desenho meu na vitrine do syndicate e mais outros dois.
Meteu um pouco os pés pelas mãos e propôs-me um paga-
mento, simbólico. 
Não era o que estava em causa…

Não era o que estava em causa… Mas ele perdeu o contrato
com o NYT por causa da decisão do jornal de não publicar
mais cartunes. Equacionei a mesma questão, de meter uma
ação ao syndicate, mas aceitei o pagamento e fechei o assun-
to. Uma pergunta ficou sem resposta – e era a pergunta do
milhão de dólares: como é que o desenho apareceu no NYT.
Não é a primeira vez que um cartune seu suscita polémica

junto do poder israelita. Sente que não se pode criticar o

Governo de Israel, sob pena de se ser acusado de antisse-

mita?

Tudo tem caminhado nesse sentido. A elite política e religio-
sa tem feito grande pressão internacional para fazer coinci-
dir o antissionismo com o antissemitismo, que não são a
mesma coisa. E estão a colher os frutos.
Têm as costas quentes, graças à política de Trump.

Exatamente! As coisas caminham nesse sentido. O jornal
que me identificou – curiosamente e não por acaso o
Jerusalem Post – usou a minha fotografia no Facebook e foi
buscar o meu desenho alusivo ao massacre de Sabra e
Chatila [publicado em 1982], para provar que, de facto, sou
antissemita, porque  já tinha um precedente. O que disse na
altura e digo hoje é que o que não gosto mesmo é de massa-
cres. Se fossem os árabes os autores, faria a mesma coisa.

Tenho opiniões e manifesto-as; é por isso que
estou nesta profissão. Mas sou um desenha-
dor de atualidade. Não ando à procura
exaustivamente de algo para atacar alguém.
As coisas vão acontecendo.
A realidade já é suficientemente rica.

Claro! Sou julgado pela acuidade daquilo
que faço perante o que acontece. A minha
primeira preocupação é: o que aconteceu
esta semana? Reajo e crio a partir daí. Às
vezes são os judeus, outras os russos, os ame-
ricanos, os turcos, os portugueses.
Quase sempre matérias internacionais.

Porquê?

Não diria quase sempre, mas de facto muitas
vezes. A política nacional está muito cheia de
não-assuntos. Sinto que ceder à política
nacional é ceder à trica, à espuma…
Que, lá está, no dia seguinte se desatualiza…

E que não tem interesse por aí além.
Também em relação a isso não existe ne -
nhuma medida. Quando há grandes acon-
tecimentos, justifica-se o desenho. Não
tenho a certeza de que a política internacio-

“O New York Times não
me deu possibilidade de
defesa. Considerou
unilateralmente o
desenho antissemita e
nunca me perguntou o
que eu pensava. Acusou-
me na praça pública (…)
Isto tem uma carga de
insulto!”

“Tenho opiniões e
manifesto-as; é por isso
que estou nesta
profissão. Mas sou um
desenhador de
atualidade. Não ando à
procura exaustivamente
de algo para atacar
alguém. As coisas vão
acontecendo”
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nal seja o tema dominante, mas reconheço que me interes-
sa muito, devido à nossa dependência como país. O que
se passa em S. Bento ou em Belém tem alguma influência,
mas não tanta como as pessoas julgam. 
Já assumiu que só aceita adequar a forma ao conteúdo, que

recusa a autocensura. Mas na entrevista que citei disse pre-

cisamente: “Fujo de Portugal no desenho”. Para evitar polé-

micas?

Não. Em Portugal, tive as polémicas que tinha de ter.
Vamos ver: os jornais têm uma tiragem tão pequena que
um escândalo num jornal não altera o quadro político. No
caso do desenho do Papa João Paulo II com o preservativo
no nariz, o equívoco foi da Igreja Católica, que pensou isso
e fez uma explosão. Nada espontânea: foi organizada três
semanas ou um mês depois da publicação, numa tentativa
de ganhar dividendos políticos. Ainda no Kafarnaum, tive
um processo de abuso de liberdade de Imprensa por causa
de um desenho, a propósito do 11 de Março [do presidente
da Republica, Costa Gomes, vestido de Mandrake, tirando
da cartola dois coelhos, um com cara de Álvaro Cunhal; o
outro de António de Spínola]. Foi uma verdade chocante
dizer que o presidente da República era um jogador, como
depois se tornou claro que era. O ministro da Justiça da
altura, Almeida Santos, moveu-me um processo. Há uma
atitude que recordo e posso
referir, como homenagem que
presto a um amigo. Aquele perí-
odo revolucionário tem atitudes
de amizade irrepetíveis.
Quando surgiu o processo,
fiquei um bocado mal. Eu era
militar e o presidente da
República o comandante-chefe
das Forças Armadas. Mesmo
que ganhasse em tribunal, leva-
va uma talhada como militar.
Um amigo, João Isidro, propôs-me uma coisa bestial, mas
que se revelaria dramática para ele. Não sendo eu ainda
conhecido, diria que “António” era um pseudónimo dele.
“Respondo por ti, pá!”. Foi falar com o Balsemão, que tam-
bém teria de ser réu e lhe deu dinheiro para as duas cau-
ções. Entretanto, com as reviravoltas políticas, o caso foi
amnistiado. Balsemão pediu de volta o dinheiro das cauçõ-
es. Mas o dinheiro, que como se sabe é muito volátil, eva-
porou-se. O João, que estava cheio de problemas, gastou a
massa. Pediu para pagar em tranches. Balsemão achou que
era um abuso de confiança e despediu-o.
Sentiu isso, naturalmente.

Claro! A vida profissional do João não voltou a ter o
mesmo brilho.
Eram outros tempos… Entretanto, muitos dos jornalistas mais

experientes foram sendo afastados.

É verdade. Só muito recentemente, na Direção de José
António Saraiva, é que o Expresso passou a ter livro de esti-
lo. Antes, o livro de estilo eram os mais velhos, que enqua-

dravam os mais novos.
O problema é que, a certa altura, o mais velho pode ter 30

anos.

Pois… A lógica de emagrecimento permite trocar um jorna-
lista mais velho por três estagiários. Nessa troca, o órgão de
comunicação fica sempre a perder. E – é curioso – o apareci-
mento de cursos de Jornalismo teve um efeito perverso:
afastou gente que desaguava no Jornalismo vinda de todo o
lado, que tinha uma mundividência muito interessante e
muito diversificada. Tipos que queriam ser escritores e a
carreira passou ao lado; tipos que vinham de Filosofia ou de
História, do militantismo político. O Expresso era um bom
exemplo disso. Balsemão deve ter apanhado um susto
quando os jornalistas se assumiram politicamente, porque
não era esse o plano dele. Ele queria fazer um jornal não ofi-
cioso. Eu aprendi muito com o período revolucionário, que
foi um concentrado de experiências. A minha rutura com o
“MR” é uma rutura profissional, antes de ser política, apesar
de eles depois me considerarem compagnon de route. O que
aconteceu foi que a propósito de um congresso fiz uma brin-
cadeira: desenhei o Marx a rir à gargalhada. Fui criticado
severamente!
Ainda se arriscava a ser submetido a uma sessão de crítica e

autocrítica…

O Marx a rir-se era desrespeitoso! Olhei para
aquela reação e pensei: são dois caminhos
incompatíveis. A liberdade de que preciso
para ser insolente, para criar, para provocar,
não se coaduna com aquele tipo de visão.
Tem a ver também com o que mais tarde con-
solidei em relação à vida partidária. Salvo
honrosas exceções, os partidos são uma asso-
ciação de imbecis, todos a lutar para verem
qual é a fatia que lhes cabe. É a vitória de
uma certa mediocridade. Não me sinto mini-
mamente atraído por nenhum partido. E

sinto-me bem nesta situação de poder olhar para as coisas
com liberdade. Do que me reconheço como defensor é do
regime. Este regime tem de ser defendido. Mesmo quando
sou mais cáustico é no sentido de preservar o essencial do
regime.
Que pode desaparecer se não for defendido.

Há um problema nas democracias: achar que toda a gente
pode fazer tudo, o que é mentira. A democracia tem de ser
a defesa de princípios e regras. Deveria ter uma justiça
transparente e rápida. E como a própria classe política não
transmite bons exemplos à sociedade, a abstenção vai
aumentando, a Extrema-Direita vai andando. Há um enfra-
quecimento do regime.
Uma democracia que não convive com a crítica, não é demo-

cracia.

É evidente! Sou um homem com formação de Esquerda,
mas sinto que hoje Esquerda e Direita não são tipificáveis
da forma que eram há 50 anos. Há grandes mudanças,
mas diria que, do ponto de vista crítico, convivo bem tanto

ENTREVISTA António

“Sinto-me bem nesta
situação de poder olhar
para as coisas com
liberdade. Do que me
reconheço como defensor
é do regime. Este regime
tem de ser defendido”
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com um Governo do PS como com um Governo do PSD.
É diretor do World Press Cartoon e curador da Cartoon Xira.

Sente necessidade de intervir nessas dimensões complemen-

tares, digamos assim, da sua principal atividade?

Sentir necessidade, não sinto, mas dão-me prazer, por ser
capaz de fazer coisas reconhecidas como boas. Há uma fra-
gilidade: estão sempre dependentes de algum poder políti-
co (no caso, do poder autárquico), porque são eventos que
não geram receitas próprias. Apesar de correrem bem, um
dia qualquer choco com uma alteração política, como já
aconteceu em Sintra. Fiz com sucesso o World Press Cartoon
em Sintra durante nove anos, com o [Fernando] Seara, do
PSD. Mal o PS ganha as eleições, sou escovado. Arranjaram
as desculpas mais esfarrapadas, porque não queriam conti-
nuar. Isso pode sempre acontecer – por alternância política
ou porque um autarca acorda maldisposto e diz: “afinal, já
não queremos mais”.
Se a perspetiva é o retorno financeiro…

Se for por aí, perdemos sempre. A Cartoon Xira é mais está-
vel. É na minha cidade, as pessoas conhecem-me, reconhe-
cem que se tem feito um trabalho menos caro e menos ambi-
cioso do que o outro, mas bem feitinho. Em relação ao
World Press Cartoon, já vamos na terceira cidade: começá-
mos em Sintra, passámos para Cascais e agora estamos nas
Caldas da Rainha, onde espero que fiquemos. Estou a envi-
dar esforços no sentido de consolidar a nossa presença nas
Caldas, que tem uma tradição de caricatura muito forte. Há
vontade de, a partir do World Press Cartoon, fazer outras
coisas. E estabilizar, para ver se não temos mais acidentes de

percurso. Portanto, não sinto necessidade de fazer, mas sou
capaz de fazer. Aprendi muito nos salões em que participei.
E com esta outra vivência profissional, de designer gráfico
habituado a produzir livros, marcas, símbolos…
Considera que as suas obras na estação do Aeroporto do

Metro de Lisboa o popularizaram mais, já que estão para lá da

“fronteira” dos jornais?

É outro mundo, outra possibilidade. Gostei de as fazer. Saí
da minha zona de conforto e acho que foram bem aceites
pelo público. Foi corajosa a decisão tomada pelo administra-
dor do Metropolitano, porque se trata da estação mais
importante da rede, uma espécie de montra. Como calcula,
havia uma fila enorme de gente à espera de exibir ali as suas
obras. Tive a sorte de encontrar alguém que se apaixonou
pelo projeto que apresentei e que teve a coragem de o levar
à prática. Criou um precedente: está lá e as pessoas gostam.
Como digo, é algo fora da minha zona de conforto. São cari-
caturas respeitáveis, homenagens às pessoas, não críticas.
São feitas a uma escala muito grande.
Não tinha tido qualquer experiência anterior, com essa

dimensão.

Não tinha, mas estou contente com o resultado. Toda a
gente está, inclusive o Metro de Lisboa. Tecnicamente, aqui-
lo é muito bem feito – já não estou a falar do meu trabalho,
mas do trabalho dos artesãos. Nalguns casos, a pedra é tão
pura que as pessoas têm de encostar a mão para se certifica-
rem de que é mesmo pedra. Foi criteriosamente selecionada,
para ser só o desenho a funcionar. O resultado está lá. E eu
gosto de passar por lá. JJ
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Junho de 2017, Enchecamas, Figueiró dos Vinhos:

Maria do Rosário, 84 anos, sozinha no meio da mata,

munida apenas de um pau e um regador, despeja

água onde já não há nada para arder!

JANELAS PARA O MUNDO
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OLHARES
A PARTIR
DE LEIRIA
Nascido a 27 de janeiro de
1973 em Leiria, JOAQUIM
DÂMASO formou-se na
ARCO (Centro de Arte e
Comunicação Visual), onde
cursou fotografia. Iniciou a
carreira em 1999 e integra os
quadros do Região de Leiria
desde 2000. Já colaborou no
Público, Expresso e jornal i. 
O seu trabalho como
fotojornalista tem sido
reconhecido. A Society for
News Design atribuiu-lhe o
prémio de Excelência, em
2012, e a medalha de prata,
em 2018. A fotografia da
octogenária Maria do
Rosário, que abre o portfolio
desta edição da JJ, valeu ao
Região de Leiria uma
distinção sem precedentes
na Imprensa Regional:
melhor capa do ano dos
prémios ÑH, Melhor
Desenho Jornalístico de
Espanha, Portugal e América
Latina. Publicada a 22 de
junho de 2017, era
dominada pela tragédia dos
incêndios no centro do país.
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JANELAS PARA O MUNDO

Julho de 2017, Sarzedas do

Vasco, Castanheira de Pera:

Maria Fernanda enfrenta o fogo

com o marido, para não

perderem tudo o que construíram

numa vida. "Estás vivo?" "Estou!"

- gritam um ao outro, para se

manterem em contacto

Maio de 2017, Leiria: Isabel

Damasceno Campos, antiga

presidente de Câmara de Leiria,

num momento de descontração,

dá o tiro de partida para o início

de uma prova de atletismo
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Janeiro de 2011: Aníbal Cavaco

Silva numa das últimas ações da

campanha para as presidenciais,

na qual foi eleito para o seu

último mandato 

34_janelas mundo_9x_34_janelas mundo.qxd  18/12/2019  18:15  Page 37



38|Out/Dez 2019|JJ

JANELAS PARA O MUNDO

Setembro de 2013: égua vítima de maus tratos é encontrada em estado muito debilitado, gerando onda de solidariedade.

Apesar do esforço para a manter viva, o sofrimento é tanto que leva à tomada da difícil decisão

Outubro de 2016: Leiria Color Run, uma corrida diferente e visualmente muito rica, em que os participantes

atiram pó colorido uns aos outros
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Fevereiro de 2017, Leiria: Ator João Moital, figura única da cultura e do associativismo em Leiria, aguarda o início 

de um ensaio da peça "O Inferno está a morrer", da companhia Leirena Teatro

Junho de 2015, Peniche: Com os santos à porta, o Região de Leiria embarca a bordo da traineira "Afrodite"

para mais uma faina à pesca da sardinha
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JANELAS PARA O MUNDO

Novembro de 2010, Nazaré: José Gregório, juntamente com outros surfistas, dá a conhecer as ondas gigantes

ao experiente Garrett MacNamara, pela primeira vez em Portugal

Maio de 2017, Fátima: primeira visita do Papa Francisco a Portugal e ao santuário. Não há ano na vida profissional

em que não me desloque a Fátima, mas desta vez foi especial 
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O que podemos fazer por si hoje?

Vai sentir
a emoção
O Santander apresenta Fieeld, o primeiro sistema 
de retransmissão desportiva através do tacto.
Um dispositivo que permite a pessoas com deficiência visual 
sentir a emoção do futebol como nunca antes.

Fieeld converte os dados recolhidos por player tracking e replica as jogadas. 
O movimento da bola é transmitido através do tecido elástico e é acompanhado com a ponta dos dedos.

O Santander impulsionou o desenvolvimento económico do Fieeld, 
criado e desenvolvido por uma empresa tecnológica.
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BARRABÁS
UM MANUAL PARA 
VENDER JORNAIS
Face à ansiedade sobre o futuro da Imprensa escrita, vale a pena
recordar algumas das fórmulas que o Diário de Notícias encontrou um
dia para vender jornais.

Gonçalo Pereira Rosa Texto Luís Taklim Ilustração

B
arrabás! A palavra está em todos os
lábios. Circula como um vírus, de
boca em boca.

“O senhor é que leva o dinheiro
do Barrabás?”. Desconhecidos inter-
pelam-se em frente da estação do
Rossio, repetindo mil vezes esta per-

gunta invulgar, como se participassem numa gigantesca
encenação. Os ponteiros do relógio da estação avançam e,
a cada minuto galgado, a multidão agita-se com mais fer-
vor. Está mais perto o momento decisivo. São 16 horas e 7
minutos deste sábado, 13 de Novembro de 1920. 
De um balcão vizinho, dois homens observam as cerca de

50 mil pessoas que se acotovelam lá em baixo. Começam a
sentir um ligeiro nervosismo. Há um sério risco de a brinca-
deira imaginada atear um motim. Augusto de Castro, jovem
director do Diário de Notíciasdesde o ano anterior, e Rangel de
Lima, delegado da administração da Empresa do Diário de
Notícias, talvez se recordem das promessas feitas ao coman-
dante da Guarda Nacional Republicana de que a brincadeira
inocente, imaginada para promover o mais recente folhetim
do jornal, não provocaria qualquer desacato. Chegou portan-
to a hora: dão sinal para o início do segundo acto.
Do Coliseu, sai um vulto musculado que, a custo, vai

avançando pela multidão. É um lutador de Ricardo
Covões, um campeão das lutas de sábado à noite. Chama-
se Manuel Loureiro, mas os aficionados do Coliseu conhe-
cem-no pelo nome de “Grilo”. José Pontes, o genuíno pai
do jornalismo desportivo em Portugal, descreveu-o, em
“Quasi um Século de Desporto”, como “valentão e deste-
mido”, lembrando que começara os seus dias como corre-
dor nas provas para ardinas. “Rapaz forte, transformou-se

num atleta de músculos maravilhosos (…), um hércules
de merecimento”.
O lutador conhece bem o seu guião. Cabe-lhe avançar len-

tamente pela praça até ser interpelado com o santo-e-senha
correcto. Às 16h10, um rapaz traquina de 16 anos, Jaime
Gamboa de seu nome, faz-lhe a pergunta prevista. “O senhor
é que leva o dinheiro do Barrabás?”.
O lutador confirma com um sorriso e a praça do Rossio

entra em ebulição. Num ápice, a notícia espalha-se. “Uma
enorme aclamação reboou nos ares, foguetes estrelejaram, dos
telhados foram lançados prospectos anunciando a publicação
do folhetim e a exibição do filme ‘Barrabás’, enquanto lá no
alto, muito sereno, muito elegante, um aeroplano da Escola de
Aviação de Sintra cortava o ar”, escreveu o jornal no dia
seguinte. Está descoberto o vencedor do prémio de cem escu-
dos, quantia que nessa época equivalia a um bilhete de primei-
ra classe nos paquetes transatlânticos da Lloyd para o Brasil.
Jaime Gamboa prepara-se para o dia mais estranho da sua

existência. Recebe a quantia prometia. É passeado aos ombros
do lutador, não vá uma alma menos caridosa ceder à tentação
de assaltar o rapaz. “Um grupo de Zés Pereiras atravessa o
largo, fazendo ouvir o seu sonoro ‘zabumba’”. Os organiza-
dores aproveitam para introduzir o rapaz, a custo, num carro
do Diário de Notícias, levando-o depois para poiso seguro. O
Rossio demora 30 minutos a serenar. Lisboa acabou de teste-
munhar o génio de Augusto de Castro para vender jornais.

AUTOR PATEADO, JORNALISTA GENIAL
No final da Primavera de 1919, Alfredo da Cunha vendera
finalmente o Diário de Notícias. Debilitado moralmente pelo
escândalo produzido pela fuga da esposa com o chauffeur,
tema debatido em todos os lares e que inspirará Agustina

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
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Bessa-Luís a escrever “Doidos e Amantes”, Cunha aceita
finalmente vender o jornal que herdara (a esposa era filha de
Eduardo Coelho, um dos fundadores do DN, em 1864).
Forma-se a Empresa do Diário de Notícias, com capital sobre-
tudo da Companhia de Moagem. É recrutado nos quadros de
O Século um promissor jornalista, sobrinho de José Luciano
de Castro. Será Augusto de Castro a comandar a nau a partir
do dia 1 de Junho de 1919.
O novo director traz ideias arrojadas. Mais tarde, ao recor-

dar o furacão produzido por Augusto de Castro nos cinco
anos de direcção do periódico (até 1924), o político republica-
no João Chagas escreveu: “Castro fez nesse jornal o que [o
arquitecto] Rosa Araújo fez em Lisboa: deitou abaixo o
Passeio Público e abriu a Avenida”. Não são palavras ocas. Em
cinco anos de frenesi, Castro entrevista reis, presidentes e
papas. Modifica o compasso de andamento do velho jornal.
Alterna ocasiões de celebração da cultura portuguesa com
explosivos depoimentos políticos. 
Augusto de Castro, porém, não é temerário. Num depoi-

mento publicado no Diário de Notícias à passagem do primei-
ro centenário do seu nascimento, Norberto Lopes, antigo
director do Diário de Lisboa e de A Capital, resumiu o panora-
ma dos jornais durante o percurso de ambos: “Havia na
imprensa portuguesa homens com grande preparação pro-
fissional e vasta cultura a par de uma arraia-miúda na gene-
ralidade semi-analfabeta”. Castro já passara por calafrios pro-
fissionais. O mesmo Norberto Lopes contou que as afinida-
des monárquicas poderiam ter-lhe custado caro aquando da
implantação da República, mas não hostilizou o novo regime
e conseguiu manter “o seu posto de chefe de serviço na Caixa
Geral de Depósitos graças à amizade de Guerra Junqueiro
que lhe evitou o saneamento”.

Os jornais renovam-se com a política, mas vendem-se pelo
hábito. A máxima estará presente nos mais de 40 anos que
Augusto de Castro dedicará ao Diário de Notícias, intervalados
em três comissões. E o hábito é fortalecido por tudo aquilo que
parece acessório num jornal: as gazetilhas, os desenhos satíri-
cos de Francisco Valença, os concursos de quadras populares
e os folhetins – como este “Barrabás”, de Maurice Level, adqui-
rido em França pela Empresa do Diário de Notícias.
Não é uma obra notável de ficção, mas isso pouco importa.

Desta vez, Castro vai vendê-lo “à americana”, como o próprio
confessou muito mais tarde, no volume “Há 83 anos em
Veneza”. Talvez o faça com alguma frustração. A sua carreira
de ficcionista parece definitivamente encerrada, desde que a
peça “As nossas amantes”, estreada anos antes da sua primei-
ra comissão no Diário de Notícias, foi pateada “aos berros e aos
coices”, afundando-se “pelo buraco do ponto”, nas palavras
cáusticas de Oldemiro César e Rocha Júnior em “O teatro em
fralda”. Mal adivinhariam então os dois jovens autores, “dois
jornalistas malcriados” na sua própria autocrítica, que viriam
em breve a trabalhar às ordens de Augusto de Castro no
Diário de Notícias. Fosse como fosse, Castro fora pateado e o
sonho teatral esfumara-se…

BARRABÁS EM DUPLICADO
O jornal aposta fortemente no novo folhetim. A estratégia é
diabolicamente simples: o título da obra será repetido ad nau-
seam nas páginas do jornal, sem explicar aos leitores de que se
trata. Valença assina cartoons quase diários, glosando com o
nome Barrabás. “Cada dia surgia uma nova forma de recla-
me”, lembrou em 1983 o escritor Luís de Oliveira Guimarães. 
“Noticiámos uma manhã que, de tal a tal hora, todos os

que entrassem num dos cabeleireiros e barbeiros de Lisboa –
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cujo número fora previamente escolhido, mas que natural-
mente não era indicado – (…) e primeiro dissessem: ‘Eu sou
o Barrabás’ teriam direito a um serviço gratuito e completo,
de cabelo e barba. O resultado foi que, nessa tarde, todos os
fregueses, na dúvida das barbearias que estariam ou não na
combinação, pronunciavam a palavra da senha”, acrescentou
Castro no volume citado.
No início de Novembro de 1920, a mãe de Augusto de

Castro falece em Espinho, mas nem assim o director esmore-
ce. O jornal começa a desfazer o novelo, revelando que
Barrabás é o nome do folhetim que começará a ser publicado
no dia 15. Explica também que, pela primeira vez, o público
lisboeta terá oportunidade de ver no Cinema Olímpia o filme
mudo recriando as cenas do livro. Nunca tal se fizera em
Portugal. Revela-se também o arrojado passatempo: no sába-
do, 13, “a mão terrível de Barrabás segurará cinco notas de
vinte escudos. Quem os receberá?”. O jornal prevê realizar o
seu grande evento de propaganda na Praça Camões, mas
cedo percebe que é pequena de mais para a comoção que a
campanha está a despertar. Na véspera, com acordo da GNR,
muda a iniciativa para o Rossio. Valença desenha, Castro ima-
gina pretextos. O folhetim já está assimilado pelos leitores
antes sequer da primeira publicação. E 50 mil pessoas teste-
munham no Rossio a força da propaganda.
“A tiragem do jornal subia de número para número”, lembra

Luís de Oliveira Guimarães. “Às primeiras horas da manhã, já
não havia um exemplar, quer nas tabacarias, quer nas mãos dos
ardinas”. O folhetim é um sucesso, como Castro testemunha

também junto de uma das amigas predilectas, a escritora Maria
Amália Vaz de Carvalho, que muito ajudara o Diário de Notícias
com os seus textos para crianças. “Por essa ocasião, fui visitá-la,
já muito doente”, contou Castro. “A grande escritora, minha
querida amiga, mal podia falar. Ao sair do quarto, quando eu já
ia na porta, ainda ouvi a sua voz, a sua pálida voz, quase imper-
ceptível, dizer-me: ‘Olhe que eu também leio o ‘Barrabás’”.
Era o triunfo da criatividade. Luís de Oliveira Guimarães

descreveu a cena em traços mais vivos: “A grande escritora no
seu cantinho predilecto; ao lado dela, o conde de Sabugosa e
o general Cristóvão Aires e, defronte, António Cândido
lendo, em voz alta, o ‘Barrabás’ no Diário de Notícias desse dia.
Maria Amália e o conde de Sabugosa ouviam mal e António
Cândido tinha de repetir certas passagens. Era o ‘Barrabás’
em duplicado”.
O jornal não perde tempo. Quando acaba a publicação do fol-

hetim, na Primavera de 1921, publica de imediato a obra em livro,
com uma maravilhosa ilustração de capa de Alonso. Segundo o
historiador de design Jorge Silva, Alonso “era a assinatura artística
de Joaquim Guilherme Santos Silva, um dos mais prolíficos ilus-
tradores e cartoonistas do início do século XX”.

O DUELO DO LARGO DA LUZ
As semanas passam e o folhetim mantém a popularidade. Na
Empresa do Diário de Notícias, germina a ideia de criar uma
edição da noite a partir do dia 29 de Dezembro de 1920, a data
de aniversário do jornal. As vendas acumulam-se graças à
revolução produzida pelos métodos e ideias de Augusto de

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Barrabás

Um dos muitos anúncios publicados em Novembro de

1920 pelo Diário de Notícias para semear no imaginário

dos leitores a palavra “Barrabás” antes da divulgação

do enigma

Pela primeira vez na história da edição em Portugal, um jornal dis-

tribuía um folhetim que, uma semana depois, era representado no

cinema mudo por actores franceses. Esta é uma das cenas do

filme “Barrabás”

42_historias_9x_42_historias.qxd  18/12/2019  18:21  Page 44



JJ|Out/Dez 2019|45

Castro no jornal da Rua dos Calafates. “Um dia, o excelente e
dedicado Rangel de Lima, que havia sido um dos melhores
pilares do Diário de Notícias, entrou no meu gabinete, leve-
mente assustado”, contou também Castro. O jornal publicava
cada vez mais noticiário do estrangeiro, ao arrepio da velha
fórmula de Eduardo Coelho, segundo a qual o noticiário local
e mundano teria precedência sobre qualquer outra notícia.
Rangel de Lima “chamava delicadamente a minha atenção
para o crescente volume que tomavam, nestas colunas, as
notícias do estrangeiro, que começava a revelar-se para a
curiosidade dos leitores, em detrimento do reinado da infor-
mação miúda e tradicional da Rua da Betesga, espécie de
cozido à portuguesa, com salpicão e repolho, de que se ali-
mentava então o paladar público. Recordo-me de que o acal-
mei, dizendo: – Amigo Rangel, eu recebo, logo que aqui
chego, uns papelinhos quadrados com indicação da tiragem
do jornal. Enquanto o termómetro subir, como está a aconte-
cer, permitir-me-ei julgar que sou eu, apressando o passo,
quem está no bom caminho. E estava”.
Desta vez, Castro tem outra ideia para promover a novel

edição nocturna. Já convocou uma legião de fundistas, poe-
tas, críticos e até desenhadores – o escritor José Rodrigues
Miguéis estrear-se-á na Imprensa precisamente com dese-
nhos publicados na edição da noite do DN. É preciso, porém,
espicaçar a imaginação.
Com artes teatrais que o público de Lisboa não lhe reco -

nheceu, Castro congemina uma zanga entre personalidades.
Dois actores, um cómico e outro dramático, travar-se-ão de

razões nas páginas da nova publicação. Idealmente, o arrufo
crescerá de tom até se extremar, forçando as partes a esgrimir
em duelo as suas desavenças.
No dia 30 de Dezembro de 1920, Nascimento Fernandes,

um humorista do Teatro Apolo, concede uma entrevista extra-
vagante ao Diário de Notícias da Noite, lembrando o seu baptis-
mo de voo e concluindo com um apontamento sério.
Nascimento Fernandes lembra que “certos colegas em evidên-
cia tratam-me por clown em conversas venenosas pelas mesas
dos cafés (…) Clownesco e irrisório acho eu um actor que, no
máximo de uma situação dramática, salta desastradamente
para uma mesa e dá ao público… vontade de rir. E no entanto
há quem chame a esses os talentosos e a nós os saltimbancos”.
É um remoque duríssimo à última prestação de Alves da

Cunha de “A garra” (de Bernstein) no Teatro Ginásio, que ter-
minara precisamente em cima de uma mesa, com a morte da
personagem em êxtase dramático. Alves da Cunha era a antí-
tese da brincadeira e das emoções ligeiras. Raul Solnado, que
começaria precisamente por contracenar com o grande actor
dramático, recordou-o assim em “A vida não se perdeu”:
“Representava com uma grande emoção. Fazia umas pausas
enormes, voltava-se, andava para trás e para a frente, passava
a mão pela cara. Na sala, não se ouvia um som”. Por isso, por
essa pose seráfica de todas as suas actuações, quando Alves da
Cunha pede emprestada a primeira página do Diário de
Notícias da Noite para contestar a opinião do colega e mostra-se
disponível para resolver o assunto em todos os campos imagi-
náveis, Lisboa toma-o a sério. A brincadeira toma assim forma.

Com uma notável ilustração de Alonso, a

Empresa Nacional de Publicidade distribuiu

por fim o romance “Barrabás”, capitalizando

ao máximo a popularidade do folhetim

Uma rara fotografia de época: no Largo da Luz, Alves da Cunha

e Nascimento Fernandes travam razões num duelo fictício
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No dia seguinte, o jornal aumenta a parada. Alves
Fernandes recusa qualquer pedido de desculpas e agrava o
insulto. No dia 1 de Janeiro de 1921, o jornal quebra a sua
regra sagrada e publica a acta de uma pendência de honra: os
dois actores bater-se-ão em duelo de espada no dia 2. Não há
outra forma de saldar a contenda iniciada por “acidente” nas
páginas do novo jornal.
Alguns jornais não têm arte para decifrar a campanha de

propaganda imaginada por Augusto de Castro. A Vitória, de
Herculano Nunes, noticia o duelo. A Manhã, de Mayer
Garção, publica uma notícia dúbia, hesitando entre a credibi-
lidade do rumor que se escuta e a plausibilidade de um duelo
estapafúrdio. Pelo sim pelo não, todos os jornais remetem
repórteres para o Largo da Luz, convenientemente em frente
do Colégio Militar, onde Cristóvão Aires, adjunto de Castro
no Diário de Notícias, dá instrução militar aos cadetes.
Pontualmente, os dois duelistas comparecem às nove

horas da manhã. A um canto do Largo, “um coupé de miste-
riosas cortinas acobertando talvez o segredo de um amor ou
a ânsia de uma mãe punha uma nota sentimental no ambien-
te”, regista a reportagem do acontecimento. “Reina um silên-
cio sepulcral. Dir-se-ia que as aves paravam de voar para que
o ruído das suas asas leves não conturbasse a grandeza do
cerimonial”.
Avançam os combatentes. “Alves da Cunha, com os seus

negros cabelos revoltos, o seu perfil onde há traços de melan-
colia, lembra a figura de um duelista do segundo império que
se batesse por sua dama; Nascimento Fernandes, delgado,
incisivo, nervoso, tem um ar mais medieval, paladino da
Távola Redonda”.

Tilintam os ferros. Uma vez, duas vezes. De súbito…
“Nascimento hesita. O seu coração é mais forte do que o ódio
e… num grande arranco da nobreza dá um salto de pantera e
cai nos braços de Alves da Cunha, que o acolhe num abraço
fraternal”. Está revelada a farsa. Augusto de Castro e Cristóvão
Aires expõem o plano urdido no camarim do humorista no
dia 28, bem como as actas assinadas pelos dois “duelistas”. 
Os admiradores dos actores suspiram de alívio. Alguns

jornalistas vêem no caso um motivo de júbilo. Na revista
ABC, Rocha Martins elogia a capacidade de Castro para man-
ter um segredo desta magnitude “numa terra onde as revolu-
ções se sabem com 24 horas de antecedência”. Outros repór-
teres, ludibriados como cônjuges enganados, ameaçam Alves
da Cunha de que nunca mais será levado a sério como actor
dramático. O prognóstico não se confirma, mas, meses mais
tarde, o actor tem mesmo de recomeçar do zero depois de um
incêndio arrasar o teatro da sua companhia.
Augusto de Castro obtivera novamente o seu exclusivo. A

nova edição da noite só não prospera porque, menos de duas
semanas depois, uma greve geral de tipógrafos interrompe a
publicação de todos os jornais de Lisboa. No entanto, a refle-
xão do jornalista sobre o episódio, publicada em 1966, dá
ainda que pensar a quem gosta de jornais e teme pelo seu
futuro: “Um jornal é juventude. Não se fazem jornais com
sapatos de ourelo. Só a juventude, seja qual for a idade, é con-
tagiosa, porque só ela é entusiasmo. E não há profissão mais
moça e mais alcoólica do que esta que se renova em cada
hora, sempre incompleta e sempre renascente”. Saberão os
jornais portugueses do século XXI encontrar ainda a sua
juventude?

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
Barrabás

Revelada a trama, os dois actores abraçam-se

e posam para as máquinas fotográficas

e para a posteridade

O arquivo da revista ABC contém este pequeno tesouro: dias depois da

divulgação do falso duelo, todos os intervenientes se juntaram num almoço

de confraternização. Sentados no primeiro plano, Alves da Cunha, Augusto

de Castro e Nascimento Fernandes. Na segunda fila, o major Pereira

Coelho, o tenente-coronel Cristóvão Aires e Lino Ferreira, da administração

do Diário de Notícias

JJ
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Hoje é um bom dia para 
desenhar um mundo melhor
O mundo está a mudar, e a Galp acredita que o futuro do planeta está nas mãos
de todos nós - em particular das próximas gerações. É por elas que trabalhamos.
 
É por este mundo melhor que a Galp vai continuar a reduzir a pegada carbónica, graças 
a investimentos que vão permitir que até 2021 as suas refinarias se tornem das mais 
eficientes da Europa. Ou que criou serviços e soluções de mobilidade elétrica em casa
e que se transformou na maior rede de carregamento espalhada pelo país. Ou, ainda,
que está a desenvolver projetos e a reforçar o investimento nas energias de baixo carbono.

Tudo isto valeu-nos o título de empresa mais sustentável da Europa no nosso setor, 
no Dow Jones Sustainability Index.
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POR UMA ACT REFORÇADA
Cláudia Martins e Sofia Branco

O
s sindicatos filiados nas duas cen-
trais sindicais – Confederação Geral
dos Trabalhadores Portugueses -
Intersindical Nacional (CGTP-IN) e
União Geral de Trabalhadores
(UGT) – e o Sindicato dos Jornalistas
(SJ), independente, assinaram, no

dia 13 de novembro, um Manifesto sobre a Autoridade
para as Condições do Trabalho (ACT), que reivindica uma
ação célere e eficaz deste organismo fundamental para
assegurar a proteção dos direitos dos/as trabalhadores/as. 

O documento “Por uma ACT mais eficaz na garantia
dos direitos laborais” foi assinado, na sede do Sindicato
dos Jornalistas, pelos dirigentes das três entidades referi-
das – que, juntas, representam mais de um milhão de tra-
balhadores/as – e entregue formalmente à ministra do
Trabalho e à inspetora-geral do Trabalho, às quais foram
pedidas audiências.

Esta iniciativa conjunta do SJ, da CGTP-IN e da UGT
visa reforçar a obrigação que a ACT tem de garantir a efe-
tivação dos direitos individuais e coletivos dos/as trabal-
hadores/as nos locais de trabalho, no quadro da salvaguar-
da do respeito pelos direitos, liberdades e garantias cons-
titucionais.

Os dados do Relatório de Atividades da ACT de 2017
(ler caixa) comprovam a urgência de medidas que assegu-
rem ao Estado os meios coercivos necessários para promo-
ver, dissuadir e penalizar as entidades patronais que per-
sistem no incumprimento das normas legais e contratuais.
Neste sentido, as entidades subscritoras consideram indis-
pensável que se adotem as seguintes medidas:

• Definição de um plano estratégico que assegure o
reforço regular do quadro de pessoal da ACT, com o
aumento do número de inspetores e de técnicos especiali-
zados de apoio aos dois ramos de atividade; a melhoria
das condições de trabalho dos inspetores e a valorização
da sua carreira profissional; a garantia dos meios necessá-
rios para que os serviços da ACT funcionem de forma
célere e eficaz;

• Reforço da capacidade de controlo da ACT, através da
reposição das notificações obrigatórias por parte das enti-
dades patronais, revogadas no tempo da troika e do
Governo PSD/CDS-PP;

• Coordenação da ação inspetiva por parte da ACT,
SEF, Segurança Social, Autoridade Tributária e Inspeção de
Saúde, promovendo o acesso centralizado e partilhado à
informação de cada uma destas entidades;

• Reforço da posição e estatuto do/a inspetor/a do
Trabalho enquanto agente dotado de autoridade pública,
fomentando uma intervenção que penalize, de facto, as
entidades patronais infratoras;

• Aumento dos valores das coimas e do número de
situações suscetíveis de sanção contraordenacional ou de
responsabilidade criminal, de forma a dissuadir situações
de incumprimento reiterado;

• Aplicação do princípio do pagamento adiantado das
coimas aplicáveis pelas entidades patronais que sejam
objeto de levantamento de processo contraordenacional
pela ACT, afastando o efeito suspensivo do recurso con-
tencioso, que permite protelar o pagamento para momen-
to posterior, beneficiando os infratores e retirando eficácia
à ação coerciva e dissuasora dos serviços de fiscalização;

• Obrigatoriedade de os/as inspetores/as da ACT infor-
marem – e ouvirem – os/as representantes dos/as trabalha-
dores/as das empresas e serviços, sempre que se desloquem
às mesmas para proceder às inspeções solicitadas.

SINDICATO

Em números
l o número de visitas da ACT aos locais de trabalho passou de
80159 (2011) para apenas 37482 (2017);

l os/as trabalhadores/as abrangidos/as nas visitas efetuadas
passou de 609343 (2011) para 319.959 (2017);

l não foram admitidos/as novos/as inspetores/as em 2017 e o
número de inspetores/as é de 303 (inferior em 15,6%
relativamente aos existentes em 2012).

* Dados retirados do Relatório de Atividades da ACT 
referente a 2017

JJ
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APROVADOS NOVOS ESTATUTOS
E REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS

A
mais concorrida Assembleia Geral da
Casa da Imprensa dos últimos dez anos,
reunida extraordinariamente em out-
ubro, aprovou alterações significativas
aos Estatutos e ao Regulamento de
Benefícios da associação. O Programa de
Ação e o Orçamento para 2020 propos-

tos pelo Conselho de Administração preveem a entrada em
vigor do novo regulamento logo após a aceitação do respetivo
registo (obrigatório) pela Segurança Social. O orçamento, de
acordo com a proposta, ultrapassa os 800 mil euros, a que se
somam mais cerca de 250 mil euros de comparticipações e
subsídios suportados pelo Fundo de Ação Social da associação
mutualista dos jornalistas.
As principais alterações introduzidas pelo novo

Regulamento de Benefícios estão nos serviços de Saúde e na
criação de uma nova modalidade para a constituição de
poupança para a idade da reforma. 
Atualmente, a associação tem duas modalidades de saúde:

uma abrangendo todos os associados, para os serviços em
regime ambulatório (consultas de todas as especialidades médi-
cas, exames e tratamentos) e outra, opcional, para o interna-
mento hospitalar. No próximo ano, as duas modalidades vão

fundir-se numa só, passando todos os associados a ter compar-
ticipações nas despesas de hospitalização até 15 mil euros por
ano, com uma franquia de três mil euros por internamento. A
quota desta modalidade foi fixada em 8 euros mensais e, além
da hospitalização, dá acesso no regime ambulatório aos serviços
clínicos da associação (Lisboa e Porto) e a mais de 20 mil outros
prestadores de cuidados de saúde, em todo o país. 
Os preços destes serviços (copagamentos) são muito inferi-

ores aos do setor privado. No posto clínico da associação, as
consultas médicas custam 9 euros (Clínica Geral) ou 15 euros
(restantes especialidades médicas). Fora, custam 30 euros, em
médicos ou estabelecimentos convencionados, ou no máximo
35, nos restantes casos. Os exames e tratamentos beneficiam
de preços convencionados, que em regra são cerca de 40%
inferiores aos do setor privado.
Opcionalmente, todos os associados podem subscrever

planos complementares de proteção, tendo em conta o seu
perfil e especialmente a sua perceção de risco. 
Um destes planos melhora as condições de internamento

hospitalar, com a comparticipação das despesas de hospital-
ização cobertas até 50 mil euros por ano e mantendo-se a fran-
quia atual da modalidade correspondente em 250 euros por
internamento. Esta opção tem uma quota suplementar de 9

CASA DA
IMPRENSA
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euros por mês. Um segundo plano complementar dá acesso a
exames e tratamentos a preços tabelados e significativamente
inferiores aos do setor privado: 65 euros para uma ressonância
magnética, 15 para todos os restantes exames e 10 para uma
sessão de fisioterapia. A quota suplementar é de 4 euros por
mês. Um terceiro plano complementar dá acesso a uma rede
especializada de estomatologia, com preços convencionados e
uma quota suplementar de 1,50 euros por mês.

SOLIDARIEDADE ASSOCIATIVA

Além dos serviços de saúde, todos os associados da Casa
da Imprensa têm direito também aos benefícios da modal-
idade de Solidariedade Associativa. Esta modalidade, a
que corresponde uma quota mensal de 1 euro, paga um
subsídio de parentalidade pelo nascimento de um filho,
subsídio este cujo valor passa de 250 para 300 euros (ou
375 euros, se ambos os progenitores forem associados).
Passa a pagar também uma bolsa de estudo, com os mes-
mos valores, aos associados com pelo menos três filhos até
21 anos de idade e inscritos no ensino obrigatório e no
ensino superior.
A Solidariedade Associativa garante também o pagamen-

to de um subsídio de acidentes pessoais, no valor de 2500
euros em caso de morte ou incapacidade absoluta e definiti-
va, em resultado de acidente, até aos 70 anos de idade.

PREVIDÊNCIA-REFORMA
A criação da nova modalidade de Previdência-Reforma des-
tina-se a estimular a poupança para a velhice e a reforma e,
opcionalmente, a cobrir o risco de morte ou invalidez. Está
vocacionada para os associados mais jovens, mas a sua
subs crição não está sujeita a limites de idade. 
Cada associado poderá escolher o valor da quota que

quer pagar até à idade da reforma, entre 20 e 100 euros por
mês (ou entre 10 e 50, no caso de menores de idade), para
receber no mínimo o capital investido quando atinge a
idade normal de reforma ou, a partir dos 60 anos, em situa -
ção de desemprego, pré-reforma ou reforma antecipada.
Opcionalmente, com o pagamento de uma 13ª quota, no

final da subscrição ou em qualquer momento em caso de
morte ou invalidez, o capital a receber será no mínimo
equivalente ao somatório das quotas que seriam liquidadas
desde o início da subscrição até à idade normal da reforma
(capital garantido).
Em cada ano, as quotas pagas beneficiam de um rendi-

mento mínimo garantido (fixado antecipadamente ano a
ano) e a poupança acumulada é valorizada em função dos
resultados do fundo da modalidade. 
Os estatutos  admitem a possibilidade de criação de

modalidades coletivas, nos moldes previstos na Lei de Bases
da Segurança Social para os regimes profissionais comple-
mentares. Nos termos da legislação vigente, isto permite
que a associação possa criar ou gerir regimes semelhantes
aos da modalidade de Previdência-Reforma, contratados
com empresas ou grupos de empresas do setor.

Meio ano
para admissão
sem limite de idade

Nos seis meses seguintes à entrada em
vigor dos novos Estatutos da Casa da
Imprensa, a admissão ou readmissão de
associados far-se-á sem sujeição a limite

de idade. Uma outra disposição transitória permite
também a inscrição dos candidatos que ao abrigo
de anteriores versões dos Estatutos e Regulamento
de Benefícios reuniam condições para serem
beneficiários dos serviços prestados pela associação
(os familiares). 
A Casa da Imprensa tem atualmente cerca de

2300 associados, 85% quais são jornalistas e seus
familiares. De acordo com os estatutos, podem
inscrever-se como sócios os jornalistas
profissionais (no ativo ou na reforma); os
trabalhadores de outras profissões das empresas
de comunicação social, dos meios audiovisuais, de
empresas de comunicação e de entidades
representativas dos media, nomeadamente
cooperativas, sindicatos e associações profissionais
e empresariais; os autores de obras literárias,
científicas ou artísticas; e os familiares de todos os
referidos anteriormente. Os jornalistas são
inscritos como associados efetivos e todos os
restantes como associados participantes.
Todos os associados, individualmente, gozam de

direitos iguais, nomeadamente o direito de
participar e votar em Assembleia Geral e o direito
de eleger e ser eleito para os órgãos associativos.
No entanto, são obrigatoriamente associados
efetivos (jornalistas) os presidentes e a maioria dos
titulares de cada um dos órgãos associativos (Mesa
da Assembleia Geral, Conselho de Administração e
Conselho Fiscal) e a alteração dos estatutos e do
Regulamento de Benefícios requere uma dupla
maioria: de dois terços dos presentes e dos
associados efetivos que participam na votação.
A condição de associado é vitalícia e o valor das

quotas (tal como o acesso aos benefícios) é
independente da idade. 
Com a entrada em vigor dos novos estatutos,

em 2020, o valor mínimo das quotas para um
associado passa a ser de 9 euros por mês (1 euro de
quota associativa e 8 euros para a modalidade de
Cuidados de Saúde).
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Imprensa Centenária
é Memória do Mundo
API quer candidatar jornais a património da UNESCO

João Palmeiro *

Oprimeiro
jornal
português,

Gazeta da Restauração,
fundado em 1641, em
Lisboa, propunha-se
relatar “as novas
todas que houve
nesta Corte e que
vieram de várias
partes”. Só no século
XIX o setor da
Imprensa começa a
crescer em Portugal, a
partir da Revolução Liberal de 1820,
que extingue a censura e permite a
liberdade de imprensa. Em 1910,
quando Portugal se transforma em
República, existiam cerca de 500
jornais no país. De então para cá,
muitos jornais foram criados e
muitos outros desapareceram. 

Em 2019, existem 34 publicações
centenárias que se publicam sem
interrupção há 100 ou mais anos,
feito único no mundo. E há alguns
outros títulos com mais de 90 anos,
que em breve poderão juntar-se a
este grupo. Cada um deles
testemunha a história da sua região,
de Portugal e do mundo, assumindo
um extraordinário valor como
documento histórico e como
compreensão da visão que as
comunidades de leitores criaram do
ambiente que os rodeia.

Este valor foi publicamente
reconhecido no dia 25 de Abril de
2017, quando o presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa,
homenageou os jornais centenários,
numa cerimónia oficial no Palácio de
Belém, e em que também
condecorou a Associação Portuguesa

de Imprensa com o grau de Membro
Honorário da Ordem de Mérito.

Agora, ambicionamos a elevação
da Imprensa centenária a Património
Memória do Mundo da UNESCO. A
memória do mundo é a memória
coletiva e documentada dos povos.
O seu património documental
representa boa parte do património
cultural mundial. Essa memória traça
a evolução do pensamento, dos
descobrimentos e das realizações da
sociedade humana. É o legado do
passado para a comunidade mundial
presente e futura. A título de
exemplo, Portugal integrou já neste
programa o Tratado de Tordesilhas e
a Carta de Pero Vaz de Caminha.

A visão do Programa Memória do
Mundo da UNESCO é a de que o
património documental mundial
pertence a todos e deve ser
completamente preservado e
protegido por todos, com o devido
reconhecimento e respeito por
hábitos e práticas culturais, devendo
ser permanentemente acessível a
todos, sem obstáculos.

Precisamente com o propósito de
internacionalizar este projeto, foi

inaugurada, no
passado dia 18 de
outubro, uma
exposição conjunta do
Brasil e Portugal, na
Fundação Joaquim
Nabuco, no Recife.
Esta mostra, intitulada
“Jornais centenários
do Brasil e Portugal:
um legado cultural”,
reúne 52 jornais com
edição contínua há
mais de um século,
sendo que aos 34
títulos portugueses se

juntaram 18 brasileiros. O Diário de
Pernambuco, o mais antigo de língua
portuguesa (cuja primeira edição,
com quatro páginas, surgiu a 7 de
novembro de 1825 com a missão de
ser um jornal de anúncios), é o
destaque da exposição, que inclui, no
extremo cronológico oposto, O
Figueirense, o centenário mais recente,
fundado em 1919.

Agora, é preciso pôr de acordo as
comissões nacionais da UNESCO do
Brasil e de Portugal. Temos também
a expectativa de poder vir a envolver
neste projeto a comissão nacional
espanhola para que, dentro de muito
pouco tempo, a UNESCO reconheça
este acervo dos jornais centenários.

Em dias de luta contra a
desinformação e a manipulação
jornalística, a marca Imprensa
Centenária ilustra bem a necessidade
de ser promovida a sustentabilidade
financeira e económica destas
publicações e, também, a cada vez
maior necessidade de um jornalismo
credível e de confiança.

* Presidente da Associação Portuguesa
de Imprensa
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23 East 39th Street New York pestana.com

Pestana Hotel Group, o maior grupo multinacional de origem portuguesa, fará a abertura da sua primeira unidade 
em Nova York, Pestana Park Avenue. O design do novo hotel ficou a cargo da premiada empresa de arquitetura 
Glen & Company baseada em Manhattan. Localizado no coração de Manhattan na 39th Street entre Madison e Park 
Avenues, esta unidade marca o lançamento do 100º hotel do Pestana Hotel Group a nível mundial.

NOVA ABERTURA JANEIRO 2020
O acolhimento ímpar e o ambiente confortável

realçam a bem conhecida hospitalidade portuguesa.
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Por Mário Rui Cardoso > mario.cardoso@rtp.pt

Há dois anos, começaram a surgir os primeiros
rumores de que o governo chinês estava a
enviar milhares de pessoas de Xinjiang, a

região autónoma que ocupa a extremidade noroeste da
China, para “campos de reeducação”, sem qualquer
processo judicial e apenas pelo facto de serem
muçulmanas e de etnia uigur. Pequim foi sempre
desmentindo a existência desses campos, até deixar de
poder negar as evidências. A partir de certa altura, o
governo de Xi Jinping passou a admitir a existência
desse novo gulag, mas chamou aos campos apenas
“centros de treino vocacional destinados a impedir a
radicalização religiosa dos uigures”. 
Para o conhecimento do que tem estado realmente a

acontecer em Xinjiang, uma região à volta da qual a
China tenta erguer um muro de silêncio, foi
determinante a ação da Radio Free Asia (RFA), que
conseguiu estabelecer no território uma rede de
repórteres locais falantes de uigur e capazes de recolher
informação que, de outra forma, seria impossível de
obter. 
Hoje, a RFA é a principal referência informativa no

que diz respeito a Xinjiang. As suas publicações e
transmissões – online, por satélite e ondas curtas – são
lidas e ouvidas por jornalistas em todo o mundo que
procuram inteirar-se sobre a situação no território; por

uigures que vivem em Xinjiang e que, de alguma forma,
conseguem furar o cerco montado pela China a essa
informação; e por chineses residentes no Ocidente, que
encontram na RFA um contraponto à generalidade das
publicações ocidentais em língua chinesa, meras réplicas
da propaganda de Pequim. 
O trabalho desenvolvido pela RFA em Xinjiang tem

exigido o dispêndio de muito dinheiro, algo que vai
escasseando às empresas de media um pouco por todo o
lado. Mas a Radio Free Asia, fundada em 1951 pelo
governo norte-americano, tem financiamento público
dos EUA, à semelhança do que acontece com a Radio
Free Europe, também criada pelos americanos, dois anos
antes, e que Lech Walesa considerou determinante, a par
do Papa João Paulo II, para o fim do comunismo na
Polónia. 
Será, talvez, ingénuo pensar que a China acabará com

os abusos cometidos sobre os uigures por causa das
revelações da RFA. Mas, pelo menos, as histórias de
perseguição e clausura do povo uigur, para as projetadas
“lavagens cerebrais”, vão sendo contadas e conhecidas
de todos, o que seria impossível sem a retaguarda do
financiamento público. Porque, para a generalidade das
empresas de media, os tempos são de asfixia financeira e
de condicionamentos impostos por pressões económicas
ou políticas. 

www.rfa.org/english 

Notícias
do novo Gulag
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www.tv2ostjylland.dk

Jornalismo de memes:
um exemplo dinamarquês

Uma experiência original, na Dinamarca, no
campo da adaptação da comunicação jornalística
aos públicos jovens formados na idade da

Internet e das redes sociais. A televisão pública
dinamarquesa enfrenta o mesmo desafio de todos os
serviços públicos, o de encontrar formas de se manterem
relevantes, como meios de comunicação de massas, num
tempo em que as audiências envelhecem e os jovens
aderem a novas formas de expressão. Uma forma
inovadora de abordar esse desafio é o que tem tentado a
TV2 Østjylland, uma das oito estações regionais do
serviço público dinamarquês de televisão. 
O canal lançou de raiz um projeto de Jornalismo de

memes para o Instagram que investe deliberadamente no
recurso a essa linguagem visual contemporânea das
redes sociais para contar histórias jornalísticas de
interesse público. Como única certeza, no início do
projeto, a diretora editorial, Louise Petterson, tinha
apenas a ideia de que não queria “aproximações às
formas tradicionais de contar as histórias”, evitando “a
habitual transposição simples das histórias da televisão
para as novas plataformas”. 
O caminho da TV2 Østjylland no Instagram fez-se,

então, pelos trilhos desse novo universo visual de memes,
gifs e gráficos desenhados para serem partilhados. Para

cada história que é publicada, normalmente de interesse
público, é criado um desses elementos gráficos. Um
processo muito cuidadoso, dado que não basta publicar
um meme ou um gif qualquer; é preciso que ele tenha as
características que apelem ao público consumidor destas
imagens, que fale a mesma linguagem popular. Os
gráficos devem ser divertidos, imediatamente percebidos
pelas pessoas e, se possível, envolver celebridades ou
cenas memoráveis da cultura popular. Numa história
sobre cortes nos transportes públicos suburbanos, foi
usado um meme com o esqueleto de alguém à espera de
autocarro nos subúrbios.   
A opção da TV2 Østjylland não é consensual na

Dinamarca. Há quem diga que o que o canal está a fazer
não é Jornalismo. Mas Louise Petterson responde com
resultados: “a TV2 Østjylland era antes vista pelos jovens
como uma coisa poeirenta, sem nada para eles, e hoje
gostam dela”. “[Este projeto] é necessário se queremos
ter um papel nas vidas das audiências mais jovens.
Temos de abraçar a forma como eles comunicam e parar
de pensar que uma forma de comunicar é melhor do que
a outra”. No fim de contas, já todos parecem ter
percebido isso. Até os vetustos Wall Street Journal e BBC
já usam emojis nos seus alertas de notícias para aparelhos
móveis e outros serviços. JJ
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Um estudo da Universidade de
Antuérpia veio confirmar a ideia de
que o valor noticioso que um

jornalista atribui a uma história pode mudar
em função da recetividade do público a essa
mesma história. As audiências nas redes
sociais influenciam o valor que os jornalistas
dão às notícias. 
A investigação, da autoria de Kenza Lamot

e Peter Van Aelst, envolveu 136 jornalistas
holandeses da área política, aos quais foi
pedido que dispusessem cinco notícias pela
ordem de prioridade que deveriam ter num
site. Para testar a resiliência dos valores
noticiosos tradicionais, foram misturadas hard
news (por exemplo, notícias sobre
desemprego jovem) e soft news (por exemplo,
programas de televisão), bem como notícias
de tom positivo, “notícias boas”, ou negativo,
“notícias más”. Para medir o impacto da
notoriedade das notícias nas escolhas dos
jornalistas, acrescentou-se informação sobre a
recetividade do público a essas notícias nas

redes sociais. Em paralelo, formou-se um
grupo de controlo constituído por jornalistas
sem acesso aos dados das audiências. 
Concluiu-se, então, que quanto maior o

número de cliques e visualizações das
notícias, mais acentuada a tendência para os
jornalistas lhes darem maior proeminência
num site. Mas também se verificou que esse
efeito é mais vincado quando se trata de soft
news do que de hard news. Ou seja, Lamot &
Van Aelst confirmaram, de forma empírica,
que os jornalistas são tentados a atribuir
valor noticioso a uma história só porque é
capaz de gerar um tráfego relevante nas
redes sociais. Por outro lado, também
constataram que continua a ser dada maior
importância às hard news do que às soft
news, e que as “más notícias” continuam a
ser mais valorizadas do que as “boas
notícias”. O que quer dizer que os valores
noticiosos tradicionais persistem e ainda
têm um peso muito relevante nas escolhas
dos jornalistas.

www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2019.1686411?journalCode=rjos20

Viciados
em audiências?

JJ
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Aaron Calvin relata, na primeira pessoa, na
Columbia Journalism Review, o pesadelo que viveu
como jornalista do Des Moines Register

(http://eu.desmoinesregister.com), órgão para o qual
trabalhou, durante sete meses, especializando-se no
tratamento de assuntos “virais”. A sua função era
escrever sobre temas populares, no estado do Iowa, e
dar-lhes enquadramentos suscetíveis de reforçar ao
máximo o potencial viral das histórias. O último artigo
que publicou, sobre uma celebridade local, foi o mais lido
e também o que o levou ao seu afastamento do jornal. 
Calvin foi acompanhando, no Register, a história de

Carson King, um jovem de 24 anos que aproveitou uma
aparição esporádica na ESPN (www.espn.com) para
lançar uma campanha de recolha de fundos destinados a
um hospital pediátrico. No momento em que a
campanha angariou o número redondo de um milhão de
dólares e já estava a ter um impacto a nível nacional,
Aaron Calvin propôs aos editores do Register escrever um
perfil alargado de King. O trabalho foi aceite, embora
com a condição de se fazer a verificação, habitual no
jornal, do “cadastro” da pessoa em questão. Calvin
consultou os registos criminais e os perfis públicos de
King, nas redes sociais, e encontrou algumas piadas
racistas que o jovem benemérito havia feito no Twitter,
nos tempos de escola. O perfil acabou por ser publicado
com a referência aos tweets e com um pedido de
desculpas de Carson King. 
Esse artigo gerou uma controvérsia enorme, inclusive

a nível nacional. Aaron Calvin foi acusado de tentar
desacreditar Carson King e começou a receber
mensagens de ódio e ameaças de morte, no mail, no
Messenger e no Twitter. Tweets misóginos e homofóbicos
do próprio Calvin, igualmente publicados nos tempos de
estudante, foram “desenterrados” da sua conta pessoal e
também postos a circular. O Register foi obrigado a
contratar segurança extra por causa das ameaças. Quanto
ao jornalista, foi primeiro forçado pelos editores a

apresentar um pedido público de desculpas e, depois,
despedido pelos patrões, da Gannett, sob pretexto de ter
perdido a credibilidade por causa dos tweets que
publicou na adolescência. 
Entretanto, a campanha de angariação de fundos

terminou com três milhões de dólares recolhidos para o
hospital e o 28 de setembro foi declarado, a nível
regional, pela governadora republicana do estado do
Iowa, Kim Reynolds, “Dia Carson King”. Aaron Calvin
escreve na Columbia Journalism Review: “King representa
os fundamentos da identidade Iowana e, mais
genericamente, do Americanismo. Ele é o jovem filho
branco de um oficial de polícia. Humilde, reservado, fã
de desporto escolar e de cerveja Busch Light. E a
revelação dos tweets racistas de King veio complicar esse
retrato simples”.

www.cjr.org/first_person/aaron-calvin-viral-story-tweets.php

Ascenção e queda
de um jornalista “viral”

JJ
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A crise do Jornalismo tem
solução 
ROGÉRIO CHRISTOFOLETTI
Estação das Letras e Cores, 2019

Giovanni Ramos *

Demissões nas redações,
fecho de jornais, fuga de
anunciantes são algumas

das expressões mais comuns
quando se fala sobre a crise no
jornalismo em todo o mundo.
Porém, a crise que afeta a
comunicação social vai muito além
da financeira, apesar desta ser a
mais visível e mais preocupante
entre os profissionais do ramo.
Compreender todos os fatores que
compõe a crise no jornalismo como
um todo é o desafio que Rogério
Christofoletti, professor da
Universidade Federal de Santa
Catarina e investigador do
objETHOS – Observatório da Ética
Jornalística propõe no livro “A
Crise do Jornalismo tem Solução”,
publicado em maio deste ano.
Christofoletti inicia o livro com

números preocupantes das últimas
décadas, sobretudo no jornalismo
impresso, o mais afetado pela crise.
Como exemplo, o fechamento de 1,8
mil jornais nos primeiros 14 anos do
século XXI nos Estados Unidos. Mas
a crise no jornalismo vai além: o
autor refere-se a questões como a
credibilidade jornalística, cada vez
mais questionada, além da
proliferação de produtores de
conteúdo na internet.
Institutos como o Edelman Trust

Barometer apontam que a confiança
dos leitores das empresas de
comunicação diminui no mundo e a
proliferação de notícias falsas faz
com que o público tenha mais
dificuldade de saber o que é
verdade e o que não é. Para o autor,
a diminuição de credibilidade dos
jornais precisa ser associada a crise
financeira no jornalismo. Não são
apenas as plataformas como as
redes sociais que dificultam a vida
dos media. A autoridade jornalística

em si está em questão nos dias
atuais.
A busca por soluções para

enfrentar a crise no jornalismo passa
por uma aproximação maior com os
públicos. Christofoletti lembra que o
modelo antigo praticado nos media
fazia com que os leitores não
precisassem participar das receitas.
O produto jornal era caro em sua
produção, mas saía quase gratuito
aos leitores, pois a iniciativa privada
bancava os gastos. 
Sem o aponte financeiro da

iniciativa privada com a
publicidade, Christofoletti cita casos
onde o jornalismo partiu para um
modelo pós-industrial. “No Brasil e
em outras partes, é possível
identificar empreendimentos
jornalísticos para além do esquema
industrial. Coletivos de jornalistas
são uma resposta às demissões em
massa e à insatisfação nas redações.
Projetos de cobertura hiperlocal ou
vinculados a causas também”,
afirma o autor.
Entre os caminhos a serem

discutidos, Christofoletti apresenta
o entendimento da pesquisadora
Julia Cagé, que defende o
jornalismo sem fins lucrativos, em
formato de cooperativas e
fundações, para a gestão dos média.
Outra visão apresentada é a do
pesquisador Jef Jarvis, que defende

que “o jornalismo deveria se
reformular não como meio de
comunicação de massa ou produtor
de conteúdos, mas como um serviço
baseado em relações de
compromisso e colaboração com
indivíduos e comunidades em
beneficio público”.
Em um momento de instabilidade
dos media, Christofoletti entende
não ser possível apontar um
caminho para o jornalismo como
regra. O autor defende que as
discussões sobre o assunto devam ir
além das redações, pois o
jornalismo continua a ser uma peça
fundamental na democracia das
nações. Tão importante que meios
tradicionais tiveram o aumento nas
assinaturas em período de crise
democrática e ascensão de governos
populistas, como o New York Times
após a eleição de Trump nos
Estados e a Folha de São Paulo no
período das eleições que deram
vitória a Jair Bolsonaro no Brasil. 
Compreender os efeitos de

Google e Facebook sobre as receitas
dos jornais, o fim do monopólio da
emissão da informação, recuperar a
credibilidade e aproximar mais dos
públicos são variáveis importantes
na crise. Para Christofoletti, não
devemos abrir mão do jornalismo,
ou seja, a crise tem solução, ou
melhor, soluções. É preciso
criatividade para encontrar os
caminhos.
“Cercado de incertezas sobre a

sua sustentabilidade, os jornalismos
independente e hegemônico não
têm ainda um modelo único e
seguro que financie todos os seus
custos... Pelo menos por enquanto,
saída é um substantivo plural. Todas
as tentativas são válidas e estão em
fase de teste. Errar é comum e até
esperado. Só é proibido não
arriscar”, afirma Christofoletti.

* Jornalista brasileiro, doutorando em
Comunicação na Universidade da Beira
Interior. Investigador do projeto
Remedia.Lab – Laboratório e Incubadora
de Media Regionais

JJ
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Há vida nas estrelas
VÍTOR SERPA
Livros FPF, 2019, Lisboa

Gonçalo Pereira Rosa

Não há tradição portuguesa
de publicação de memórias
em campos especializados

do jornalismo, como o desporto.
José Pontes, o pai do jornalismo
desportivo português, deixou-nos
curiosas memórias dos primórdios
da prática desportiva federada, mas
o esforço não foi continuado e
existe um hiato considerável de
informação sobre a geração que
criou Os Sports, O Mundo Desportivo,
A Bola e o Record. 
Vítor Serpa, director de A Bola

desde 1992, é um dos mais
proeminentes representantes da
terceira geração de uma dessas
publicações. A primeira, constituída
por mestres como Cândido de
Oliveira, Fernando Vaz, Afonso
Lacerda ou Ribeiro dos Reis, criou
espaço no imaginário popular para
um jornal bem escrito, acessível e
protagonizado por uma geração de
jornalistas-desportistas. A segunda
geração, consolidada por Aurélio
Márcio, Alfredo Farinha, Carlos
Pinhão, Carlos Miranda, Vítor
Santos e Cruz dos Santos, foi
responsável pelo crescimento
comercial do jornal, a ponto de A
Bola se tornar uma das raras
publicações na década de 1960 que
distribuía dividendos aos
accionistas duas vezes por ano.
Coube à geração de Vítor Serpa a
transição entre os executores do
jornal trissemanário, onde existia
tempo para ponderação e as
notícias eram reservadas para A
Bola, e a vaga de fundo que
conduziria à publicação diária de
todos os concorrentes, com a
correspondente degradação do
clima de competição pela notícia, a
criação de sites de informação
desportiva e a expansão recente
para as plataformas televisivas.
Lê-se “Há vida nas estrelas” como

uma sequência de contos. Cada
história está reservada a um
protagonista das cinco décadas de
actividade profissional de Vítor
Serpa, embora nem sempre essas
fronteiras sejam respeitadas. A
crónica sobre José Mourinho, por
exemplo, extravasa para Jorge
Mendes, da mesma maneira que a
apreciação de Valentim Loureiro
também se torna um plesbicito a
João Vale e Azevedo.
As narrativas, baseadas em factos

reais, são de leitura obrigatória para
quem se interessa por desporto, mas
também por jornalismo. Vítor Serpa
é, por vezes, o narrador distante
mas, noutras ocasiões, torna-se
observador participante. Em pano de
fundo, vão emergindo figuras
queridas do universo de A Bola,
como Vítor Santos, o chefe de
redacção com a sua secretária em
harmónio e o seu culto da vida
nocturna e boémia; Nuno Ferrari,
transpirando sob o peso de
quilogramas de equipamento, em
correria para a sala escura da
fotografia; ou Bruno Santos, o
peculiar correspondente do jornal
em Paris, que fizera parte das
equipas de portugueses que tinham
arriscado a vida para pintar a Torre
Eiffel e que, com a malícia bem
portuguesa, ascendera a director-

comercial da Adidas para a América
do Sul.
“Há vida nas estrelas” é

igualmente um repositório de
histórias de deontologia profissional
no escorregadio campo da crítica
desportiva. Os dilemas éticos
emergem por exemplo na narrativa
sobre o treinador António Medeiros,
que confidencia a Serpa uma história
rocambolesca de saias e traições,
pedindo depois sigilo jornalístico.
“Visto o acontecimento com a crua
insensatez do jornalismo de hoje,
poucos seriam os jornalistas capazes
de se conter e de evitar a publicação
do escândalo”, escreve o autor.
“Naqueles anos, não. Seria
inaceitável para um jornal como A
Bola publicar um escândalo assim,
sem a necessária autorização do
entrevistado”.
Noutro episódio imperdível,

Serpa dá conta de uma proposta
impossível de Vale e Azevedo, então
presidente do Benfica, que propõe a
negociação diária do material
informativo a publicar sobre o clube
em troca de acesso exclusivo ao
Benfica (a proposta será recusada).
Nesse trecho de narrativa, desfilam
os vícios de um jornalismo
subserviente, quantas vezes
dependente dos humores das
principais fontes e, portanto,
enfraquecido por uma luta desigual.
Nem tudo o que figura na obra

memorialística merece
concordância, nem tal poderia ser
pedido. Um velho político inglês
brincou em tempos com isso,
lembrando que ninguém jura sobre
a Bíblia quando está a escrever as
memórias. Mas trata-se de um
esforço que merece leitura ampla e
discutida, pois representa um
instante já passado num campo
social marcado por cumplicidades e
camaradagem. Afinal, como o autor
se queixa, “já ninguém conhece
ninguém, ninguém confia em
ninguém, o que é uma lástima para
a necessária e útil humanização do
jogo e para o fortalecimento do
espectáculo”. JJ
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Uma campanha americana –
Humberto Delgado e as
presidenciais de 1958 
JOANA REIS
Tinta da China, 2019

Miguel Marujo

Com “Uma campanha
americana — Humberto
Delgado e as presidenciais

de 1958”, Joana Reis apresenta o
registo de uma tese académica,
adaptada para um público fora dos
muros da universidade, mas o que
se lê é também uma longa
reportagem, viva, com uma
polifonia de vozes, documentos e
testemunhos, que nos trazem uma
perspetiva diferente do modo como
há muito se olha para aquela
campanha.
Jornalista de Política na TVI, Joana

Reis também apresenta na TVI24 o
programa Ephemera, com Pacheco
Pereira, resgatando a memória
(quase) esquecida de um país que há
50 anos vivia uma ditadura que
parecia resistir a todas as pedras na
engrenagem. Uma dessas pedras
aconteceu há 61 anos. Em 1958, um
general que tinha feito o seu
percurso no regime foi o homem que
mais abalou o Estado Novo, ao
aceitar o desafio da oposição à
ditadura de Salazar para concorrer
às eleições presidenciais desse ano.
O livro foge ao retrato já tantas

vezes repetido do que foram esses
dias, como nota a jornalista. “Embora
exista vasta obra publicada sobre
Humberto da Silva Delgado,
enquanto personalidade que ousou
enfrentar Oliveira Salazar”, constata
Joana Reis, “a literatura sobre as
eleições presidenciais de 1958 é
diminuta”. É essa lacuna que este
livro vem ajudar a colmatar,
sobretudo porque o “conhecimento
limitado deste tema” gerou um “erro
de perceção” que é o de que a
campanha eleitoral de Humberto
Delgado foi bem “mais sofisticada e
profissional do que se supõe”. 
O general foi beber ao tempo em

que viveu nos Estados Unidos a
inspiração para a sua campanha. As
duas campanhas presidenciais do
general Eisenhower, que
acompanhou nos cinco anos em que
esteve em Washington, foram essa
inspiração, traduzida numa
profissionalização inédita de uma
campanha eleitoral no país.
Hoje, a prática banal de slogans,

contactos de rua ou aquilo que seria
o trabalho de uma assessoria de
imprensa e de uma agência de
comunicação e a contratação de um
fotógrafo profissional são sinais da
“americanização” da campanha que
Delgado e a oposição montaram.
No país fechado e cinzento que é

o Portugal amordaçado de 1958, com
censura de jornais, sem pluralidade,
no qual a televisão só existe para o
candidato do regime, com um
discurso assumidamente protocolar e
oficioso, a candidatura de Delgado é
uma lufada de ar fresco num país
com cheiro a mofo, onde as eleições
eram um simulacro. Entre a equipa
que Delgado reúne há uma forte
consciência do que se quer
comunicar.
Joana Reis constata que essa

profissionalização foi bem além de
uma cópia pálida do que o general
viu nos Estados Unidos quando se
apercebe que é contratado um
fotógrafo profissional. António
Velhote será pago pelo trabalho,

apesar de o seu nome ter ficado na
sombra da História. Velhote tem de
fazer a cobertura das ações de
campanha e registar os passos do
candidato. Outra intenção é também
a de poder fazer chegar a jornais
estrangeiros imagens que escapem à
censura do Estado Novo. É ele que
se empoleira numa varanda para
fotografar Delgado e a imensa mole
humana que o saúda na Praça Carlos
Alberto, no Porto, numa das fotos
mais icónicas das presidenciais de
1958.
O lado americano da campanha

começa por levantar suspeitas em
muitos setores da oposição,
nomeadamente entre os comunistas.
Mas Delgado fez o caminho para um
novo estilo de aproximação às
pessoas e de afronta ao regime, que
se revelou um sucesso em termos de
adesão popular. Joana Reis demora-
se nos detalhes sobre a famosa
conferência de imprensa de
apresentação da candidatura. Na
véspera desse encontro com
jornalistas, onde se incluem
correspondentes estrangeiros, no
café Chave de Ouro, Delgado
prepara com a sua entourage as
questões dos jornalistas e antecipa
respostas — o que hoje qualquer
assessor ou agência de comunicação
traduz por media training. 
Uma das perguntas cuja resposta

foi preparada era sobre Salazar e o
que faria o general do ditador, caso
fosse eleito. Na resposta preparada
com os seus conselheiros, a frase era
bem mais elaborada: “Ao ser eleito,
como confiadamente o espero, tenho
a convicção de que o senhor
presidente do Conselho, por motivos
que são óbvios, será o primeiro
cidadão a compreender que se
restabeleceram as normalidades
constitucionais, que não há mais
lugar para o exercício do poder
pessoal”. 
Todos sabemos que o treino foi às

malvas e Humberto Delgado largou um
visceral “obviamente, demito-o”. Que é
como quem diz: um excelente soundbite.
Obviamente, um livro a ler. JJ
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MARCELO VOLTA A DEFENDER
APOIO PÚBLICO 
À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Paulo Martins Texto José Frade Fotos

A
fortalecimento da Comunicação
Social, indispensável à saúde da
democracia, exige a adoção de
“formas de incentivo geral e
abstrato, por isso insuscetíveis de
manipulação pelo poder político”.
A tese foi defendida em final de

novembro pelo presidente da República, na cerimónia
de atribuição dos Prémios Gazeta 2018, realizada no
Pestana Palace Hotel, em Lisboa. 
Num registo semelhante ao que orientou o seu

discurso na cerimónia do ano anterior, Marcelo Rebelo
de Sousa exortou à defesa, em simultâneo, da
democracia e do Jornalismo. “Nada é definitivamente
adquirido. A liberdade de Imprensa tem de se
construir todos os dias. A liberdade dos jornalistas tem
de se construir todos os dias. A capacidade de
afirmação dessa liberdade tem de ser obra de todos os
dias. Se não for obra de todos os dias, criam-se vazios
por onde entrará o que não defende a democracia, o
pluralismo, a liberdade de Imprensa e de expressão”,
afirmou. “Depois, não dá para ter surpresas, quando
esses vazios são preenchidos”.
Atento aos sinais de agravamento da situação no

campo dos media, o chefe de Estado fez questão,
ainda assim, de exprimir otimismo: “Acredito que o
sobressalto cívico vai ter corolários, porque não se
trata de uma questão corporativa ou sectorial. Seria
imperdoável que a democracia, que tanto tempo levou
a criar, pudesse sofrer na sua afirmação cívica, social,
comunitária, pela incúria no domínio da Comunicação
Social. Isso não vai suceder enquanto durar a coragem
do Clube de Jornalistas e a coragem daqueles que se
apaixonam pelo Jornalismo”.
“É eterno. Eu era adolescente e ele já era um

consagrado”, disse Marcelo Rebelo de Sousa sobre
Mário Zambujal, presidente do Clube de Jornalistas,
enaltecendo “a sua luta, que é a nossa luta, pela
liberdade de Imprensa, pela Comunicação Social livre
e independente, e hoje, tanto ou mais do que noutros
tempos, pelo Estado de Direito democrático”. Também
Zambujal falou de “antídotos” para o que caracteriza
como “desvario” e “retrocesso selvagem na construção
democrática”. Considerando os distinguidos com o
prémio Gazeta um “garante de que o jornalismo de
qualidade continua a existir”, afirmou uma convicção:
“Não podemos duvidar de que o Jornalismo
continuará a ser a via da liberdade”.
Pelas intervenções dos patrocinadores dos prémios,

que destacaram o facto de resultarem de escolha pelos
pares, perpassou a preocupação quanto a fenómenos
como as fake news. Carlos Gomes da Silva, presidente
da Galp, falou da “corrida para o instantâneo”,
prejudicial ao jornalismo de qualidade, por envolver
“vertentes perversas”. Pedro Castro Almeida,
presidente do Santander, apontou o “bom jornalismo,
que há de prevalecer”, como instrumento de resposta
às “redes sociais sem escrutínio”. Já o anfitrião da
cerimónia – Castanheira Lopes, presidente das
Pousadas de Portugal – não hesitou em considerar a
Comunicação Social um “pilar essencial de sociedades
desenvolvidas”.
Os constrangimentos do exercício profissional

foram abordados por grande parte dos premiados.
António, distinguido com o Gazeta de Mérito,
descreveu um panorama negro, a nível mundial, que
não afeta apenas o seu campo de eleição, a caricatura:
pressão económica sobre meios de comunicação e
consequente redução de custos, intolerância política e
religiosa, pressão das redes sociais, prática de censura,

Prémios Gazeta 2018
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despedimento e até exílio de alguns cartunistas. Uma
situação “difícil também por cá, pelo encerramento
continuado de jornais e revistas e pela austeridade
orçamental dos sobreviventes”, acrescentou o
cartunista do Expresso, que é entrevistado nesta edição
da JJ.
Dedicando o prémio aos jornalistas que de forma

precária desenvolvem atividade na Imprensa
Regional, Liliana Carona, diretora do Notícias de
Gouveia, jornal galardoado na categoria, lamentou a
atitude dos órgãos de informação “considerados
nacionais”: dispensam correspondentes, “relegando
para último plano as notícias de caráter regional”, o
que polariza a informação em torno de Lisboa e do
Porto.
“Um terço dos jornalistas com carteira profissional

ganha pouco mais do que o ordenado mínimo”,
alertou Victor Bandarra, um dos vencedores do Gazeta
de Televisão com uma reportagem sobre a
comunidade cigana, salientando que “barriga vazia
nunca foi boa conselheira”. A situação não tem traços
mais positivos no setor público. Paulo Novais,
vencedor do prémio de Fotografia com uma imagem
de Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu à Lusa as
condições de trabalho que lhe proporciona, mas não
deixou de sublinhar “os cortes sucessivos que a
agência sofre, de cada vez que há negociação do
contrato com o Estado”. Prémio Gazeta de Rádio,
Mário Rui Cardoso (Antena 1) pôs o dedo na ferida: “A
informação no serviço público de rádio vive neste
momento uma grave crise de pessoal que tem de ser
resolvida”.
As reportagens de Mário Rui Cardoso, evocativa do

Maio de 68, e de Ana Luísa Rodrigues, sobre os
portugueses deportados para campos de concentração

nazis, prémio de Televisão, desenvolvem temas que
convocam a memória, ambos reclamando tempo para
serem executados com qualidade. A mesma exigência
se colocou a Virgílio Azevedo, que no Expresso
publicou um conjunto de reportagens sobre a
contaminação de solos e aquíferos pela Base das Lajes,
nos Açores. Todos sublinharam a conduta das
respetivas direções editoriais. “É bom sentir o apoio da
Direção de Informação da RTP, que aposta em contar e
resgatar histórias com mais de 70 anos”, disse Ana
Luísa Rodrigues.
Pela primeira vez, o Gazeta distinguiu reportagens

produzidas no âmbito de dois projetos de jornalismo
independente, desenvolvidos em ambiente digital,
ambos dependentes do financiamento de organizações
internacionais ou do próprio público. Um órgão de
comunicação “contra a corrente do imediatismo que
tem vindo a sugar esta profissão”, dedicado a
“jornalismo narrativo, com tempo para pensar,
aprofundar e contextualizar” – eis como Sofia da
Palma Rodrigues, premiada com o Gazeta Multimédia
pela reportagem “Terra de todos, terra de alguns”,
realizada em Moçambique, define o Divergente. 
Ricardo Esteves Ribeiro, do Fumaça, prémio

Revelação, fez um discurso assertivo em defesa de
uma nova abordagem. “Queremos reestruturar e
repensar o jornalismo atual com um projeto
independente, progressista e dissidente, com
investigação e tempo para pensar”, afirmou o autor da
série áudio documental “Palestina, histórias de um
país ocupado”. “Com contratos de trabalho, sem falsos
recibos verdes e sem falsos estágios”, o projeto Fumaça
corre o risco de terminar em 2020, caso se esgotem as
fontes de financiamento: uma comunidade de público
fiel e duas bolsas de jornalismo.

Mário Zambujal: "O Jornalismo continuará a

ser a via da liberdade"

Marcelo Rebelo de Sousa: "Não se trata de

uma questão corporativa ou sectorial"

JJ
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Composição
do júri
O júri dos Prémios Gazeta 2018
teve a seguinte constituição:
Eugénio Alves (CJ), Cesário Borga
(CJ), Eva Henningsen (Associação
da Imprensa Estrangeira em
Portugal), Fernanda Bizarro
(freelancer), Fernando Correia
(jornalista e professor
universitário), Elizabete Caramelo
(professora universitária),
Fernando Cascais (professor
universitário e formador do
Cenjor) e Paulo Martins (jornalista
e professor universitário).
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1. Ana Luísa Rodrigues

“É preciso que cada um de nós utilize a sua

margem de autonomia para levar mais longe

este ofício, que não é para cínicos”

2. António

“Este prémio chega num momento

particularmente difícil para a caricatura em

todo o mundo”

3. Liliana Carona

“A Imprensa Regional tem sido

hipocritamente desvalorizada (…) Não é

apenas quando acontece uma catástrofe que

devemos olhar para a Imprensa Regional”

4. Mário Rui Cardoso

“É bom ver distinguidos trabalhos sobre a

memória, numa altura em que o jornalismo

está tão dominado pelas coisas do instante,

pelo imediatismo”

5. Paulo Novais

“Agradeço à Lusa, por ser um oásis no

Jornalismo e por me permitir trabalhar sem

ter de me preocupar com quem vai ser

despedido neste semestre”

6. Ricardo Esteves Ribeiro

“Quantos diretores e editores em Portugal

dão tempo suficiente para que jornalistas

possam fazer as peças mais tarde

distinguidas nos prémios Gazeta?”

7. Sofia da Palma Rodrigues

“Divergente é um órgão de comunicação

independente, que se assume como a

publicação de um jornalismo narrativo, com

tempo para pensar, aprofundar e

contextualizar”

8. Virgílio Azevedo

“Depois deste trabalho [sobre a

contaminação de solos e aquíferos pela Base

das Lajes, nos Açores] as coisas

melhoraram, mas estudos recentes

demonstram que ainda há hoje 

problemas com impacto na saúde

pública”

9. Vítor Bandarra

“Atualmente, os jornalistas são obrigados a

ser, as mais das vezes, técnicos de

comunicação, ou pior, simples recolectores,

retransmissores de informação selecionada

por outros”

6 7

2 3
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