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O

Grande entrevista com o 

“Jornalismo de 
é o caminho que este 

“bichinho” da imp-
rensa coabita consigo 
todos os dias, até hoje, 
alimentando-se do sonho 
de querer fazer do “Diário 

do Sul” um diário efetivamente de toda a 
região. O mais antigo diretor de um jornal, 
Manuel Madeira Piçarra, lamenta que não 
tenha conseguido atingir o seu objetivo. 

Culpados? Há muitos, sobre-
tudo as políticas de despro-
teção da imprensa regional 
que é vista como o parente 
pobre da comunicação, mas 
também de alguns municípios 
que preferem canalizar a 
publicidade para os órgãos 
nacionais. No entanto, a 
região também tem respon-
sabilidades por nunca ter 
apostado em viver em sinto-
nia sob o chapéu Alentejo, 
como um todo. Hoje, no dia 
em que se assinalam 51 anos 
de existência do jornal, 
Manuel Madeira Piçarra 
acredita que, apesar das 
limitações, este periódico 
tem futuro, apontando uma 
da linha editorial como o 

caminho mais adequado com vista a, cada vez 
mais, reforçar-se as notícias de proximidade, 
contar as estórias das vidas dos que habitam 
este território e indo ao encontro do leitor.

Conversar com o diretor é sempre um 
momento aprazível, sobretudo porque ele é 
um contador de estórias. Sempre acompan-
hado de uma esferográfica e de muitos papéis, 
Manuel Madeira Piçarra gosta de viver entre 
jornais, entre o cheiro do papel, das tintas 
enquanto a rotativa imprime a edição de 
amanhã. É aqui, neste espaço, que se sente 
bem, rodeado de letras com as quais tem uma 
relação muito própria. A facilidade de escrever 
não sabe de quem a herdou, apenas sabe que 
começou cedo a interessar-se por aprender a 
escrever e a ler. 

“Eu fiz o sétimo ano de Letras e o meu 
professor Vergílio Ferreira insistia que eu lesse 
muito. Muitas vezes fui a casa dele, deu-me 
de lanchar porque ele sabia que eu era pobre. 
Gostava muito de mim”, conta. Aos 20 anos 
lançou a revista literária chamada “Horizonte”, 
sem ter licença para isso e quis ter como 
colaboradores os melhores. “Fui a casa de José 
Régio, de camioneta até Portalegre, para lhe 
pedir para escrever para a revista e ele deu-me 
três textos inéditos. Aguentei a revista dois 
anos e meio, depois parei porque como 
andava a trabalhar não tinha tempo”. Recordo 
que nesse ano recebi o Prémio Fundação da 
Casa de Bragança com um trabalho sobre o 
exilio do Rei D. Manuel II e também o Prémio 
Nacional de Reportagem - um trabalho sobre 
o Alentejo ardente, que era promovido pelo 
jornal Diário Popular e aí fui convidado par 
lá estagiar no jornalismo.

A literatura continua a caminhar lado a 

lado com empresas diversas e passados quatro 
anos fez outra revista, a D. Quixote, onde 
aparecem grandes nomes como José Carlos 
Ary dos Santos. “Ficou cá o bicho”, afirma, 
enquanto passa a mão pela mancha mesclada 
do cabelo branco. 

A partir daí foi sempre a experienciar for-
mas de comunicação escrita, tendo começado 
a escrever uma coluna crítica intitulada “Café 
com Leite” no jornal Notícias de Évora. “Uns 
amigos meus com quem me encontrava no 
café Arcada começaram a chatear-me para 
fazer um semanário, então lancei o Jornal de 
Évora. Ao fim de três meses toda a gente 
queria o jornal. Peço para passar a ser bisse-
manário, trissemanário e depois diário, mas 
travaram-me. Achavam que eu era anar-
quista…”, brinca. 

Entretanto entrou em Direito na Univer-
sidade de Lisboa, trabalha e monta uma 
tipografia para minimizar os custos do 
semanário. Está dez anos a pedir licença para 
passar a diário, mas só passados 31 requeri-
mentos e quando Marcelo Caetano chega ao 
Governo, o jornal é autorizado a 25 de fever-
eiro de 1969 até hoje.

“Alguns dos dirigentes não 
merecem ter um diário no 

Alentejo”

“Voltaria a fazer o Diário do Sul?”, per-
gunto-lhe no seu escritório, onde há notas do 
dia espalhadas pela mesa, ideias rascunhadas 

em folhas de papel A5 que são as suas prefe-
ridas. Antes de responder, respira e afirma: 
“Não. Jamais, nem era pelo dinheiro, mas 
porque dos autarcas não merece ter um diário 
no Alentejo. A população merece tudo, mas 
a grande parte dos dirigentes não”, critica. 

Uma mágoa que mantém ao longo destas 
cinco décadas é precisamente não ter con-
seguido fazer deste jornal, um diário de toda 
a região. “Quando mudei o nome de Jornal 
de Évora para Diário do Sul pensei fazê-lo 
para abarcar o distrito de Portalegre, de Évora, 
de Beja e Litoral. Chegámos a tirar 11 mil 
exemplares. Não há memória”, explicita. 

Isto foi possível porque havia o porte pago 
que já vinha de 1840 e que “foi o Partido 
Socialista que o eliminou. Lançávamos o 
jornal à sorte e muitos ficavam assinantes. 
Tínhamos 500 escolas, e juntas de freguesia, 
instituições de todo o lado e pensei que iria 
dar resultado”, recorda, mas esqueceu-se de 
uma coisa. “O Alentejo, tragicamente, tem três 
fronteiras, nunca se consegue encontrar”. A 
juntar a isto houve o corte do transporte do 
jornal e isso “impossibilitou-nos de dar ao 
Diário do Sul a verdadeira dimensão que eu 
tinha planeado. Por isso, hoje, não o faria. 
Nunca consegui que fosse um jornal de todo 
o Alentejo”.

Manuel Madeira Piçarra lembra que o 
único país que utiliza a palavra porte pago é 
Portugal, nos outros países chama-se apoio à 
leitura. Nesta questão, o diretor considera que 
o Presidente da República tem sido “simpático 

Hoje, no dia em 
que se assinalam 

51 anos de 
existência do 

jornal, Manuel 
Madeira Piçarra 

acredita que, 
apesar das 

limitações, este 
periódico tem 

futuro, apontando 
uma da linha 

editorial como o 
caminho mais 

adequado   

“

“

foto de António Pedro Ferreira “Expresso”



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 28,50 x 35,50 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 85120125 26-02-2020

 por Maria Antónia Zacarias

diretor Manuel Madeira Piçarra

proximidade” 
jornal sempre teve

As palavras escorrem-lhe pela ponta 
da caneta preta, numa letra quase im-
percetível que só os colaboradores mais 
antigos conseguem decifrar.
Assim é há oito décadas e meia,
desde que aprendeu a ler e a escrever.
A escrita tem a sido a paixão da sua 
vida que tem atravessado a ditadura,
a democracia, muitos governos, muitas 
desilusões, mas sempre a mesma resil-
iência. Lutar contra moinhos de vento, 
contra as adversidades
e encontrar nelas ainda mais força 
para as superar, tem sido o seu lema.

a tentar conseguir alguma coisa para a imp-
rensa regional”. Mas a solução é “simplicís-
sima e eu já a dei 20 vezes”. O porte pago foi 
existindo até que chegou Arons de Carvalho 
que “cortou 60 por cento do apoio, o que 
levou a que deixássemos de mandar jornais 
à experiência. Ele prometeu-me um rebuçado, 
dizendo que ia fazer uma lei em que as câma-
ras ficavam obrigadas a ficarem ligadas aos 
jornais do concelho ou ao jornal mais próx-
imo. Cortou e não fez nada”. 

Entretanto, agora o PCP propôs que o 
Estado voltasse a dar 100 por cento de apoio 
ao transporte dos jornais regionais, o que 
significaria “50 por cento da solução”. O BE 
pediu 90por cento, o PS e o PSD “ignoraram”. 
Resumindo, “ficámos na mesma”.

Apoio à distribuição é decisiva 
para a imprensa regional

A imprensa regional portuguesa “só tem 
duas soluções que eu conheço, até porque 
sou o mais antigo diretor de um jornal, é voltar 
ao apoio à distribuição e à leitura, voltarem a 
apoiar as escolas a comprar os jornais. Depois 
a outra tem a ver com a distribuição da pub-
licidade do Estado”. O diretor salienta que o 
Governo gasta, em regra, entre 40 a 50 mil-
hões de euros por ano em publicidade que 
“fica toda entregue a cinco agências que 
depois distribuem conforme lhes agrada”. 

O ponto que sempre toca, além de todos 
os que já referiu, é a mentalidade dos 

Municípios e a sua visão sobre a imprensa 
regional. “É facílimo ter um bom jornal no 
Alentejo se o Estado quiser e as Câmaras 
também. Agora das 45 Câmaras do Alentejo, 
só dez entendem isso”, frisa. 

Olhando para as mãos esguias confessa 
que tem dúvidas que os seus netos queiram 
“esta vida de sacrifício”, mas por outro lado 
“também digo que não vale a pena eles luta-
rem contra a mentalidade que temos no 
Alentejo. Os Municípios deviam reconhecer 
que o Diário do Sul é o único que lhes publica 
os eventos em primeira página, não são os 
jornais de Lisboa”. 

Neste momento, a voz sobe de tom e afi-
ança que no Alentejo só há o Diário do Sul 
como diário, depois três semanários e vários 
mensários e não há mais nada. 

“Toda a minha vida fui quixotesco. Tive 
uma vida muito difícil e tive que lutar sempre 
contra as adversidades. Ninguém me dava 
água para eu beber, tinha que ir à procura do 
poço. Habituei-me às dificuldades”. Daí que 
na sua secretária esteja sempre uma estatueta 
de D. Quixote que o olha atentamente, sobre-
tudo nos episódios da sua vida em que as 
desventuras foram maiores. 

“É uma pena o Alentejo não ter um melhor 
diário. Acaba a profissão de jornalista 
regional. Para que é que as Escolas estão a 
formar tantos jornalistas? Pagam-lhes uma 
miséria. Se em lugar do Estado nos sobrecar-
regar com os impostos que nos aplica, se esse 
dinheiro pudesse ser canalizado para os 

ordenados dos jornalistas e de todos os que 
trabalham nos jornais seria bem melhor”, 
considera enquanto olha para a sua carteira 
de jornalista, a número 175. Mas vai ser pior. 
“Os jornalistas não têm emprego no interior 
do país, mas o sindicato não vê isso ou faz 
que não vê. A vida do jornalismo regional está 
condenada”. 

Notícia porta a porta é apon-
tada como o caminho para 

resistir

Qual é o futuro do jornal? Responde muito 
rapidamente: “Vai continuar connosco ou 
com alguém que apareça. Já tivemos compra-
dores, mas a família entendeu que não. Eu 
digo aos meus filhos uma frase que ouvia da 
minha avó que era uma mulher analfabeta, 
mas prática. ‘Olha filho! Ai de mim, senão 
for eu!’”. 

Manuel Madeira Piçarra entende que o 
caminho tem que passar por dar uma infor-
mação com qualidade, dando primazia à 
notícia de porta a porta, “dizendo tudo o que 
se passou em texto pequeno, desde os bailes, 
às festas, aos acidentes, como aliás é o que se 
faz em França e na vizinha Espanha de que é 
exemplo o jornal Hoy”. 

A outra estratégia é administrar o jornal 
com “regras possíveis em relação à faturação, 
à medida que sai pessoal não contratar nin-
guém e encontrar publicitários”. 

Contudo, é a defesa de um jornalismo de 

proximidade que é indicado como o princi-
pal caminho que deve ser trilhado por este 
diário, único do Alentejo, que tem o diretor 
mais antigo do país que continua a acreditar 
que é através da literacia que se formam 
sociedades mais conscientes e melhores 
cidadãos. 

Numa era em que as 
tecnologias de comunicação 
e informação vivem con-
nosco todo o dia, em que os 
dedos parecem ganhar vida 
própria e só conhecerem 
dois impulsos, o de clicar e 
o de deslizar, é preciso 
recordar às novas gerações 
que as mãos servem também 
para folhear, podendo 
deixar-se abraçar pelo cheiro 
do papel impresso e pelo 
mundo que está lá dentro, 
muitas vezes desconhecido 
e à espera de ser descobe-
rto. 

Um interior que precisa 
ser valorizado pelas potencialidades que tem, 
pela gente que ainda resiste em ficar, tal como 
o diretor do Diário do Sul, Manuel Madeira 
Piçarra que encontrou nas palavras escritas 
uma forma de resistência às contrariedades 
dos tempos, bem como a expressão de senti-
mentos de alegria quando ajuda a escrever a 
história, todos os dias, da região que é de 
todos nós.
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