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JORNALISTAS SOB PRESSÃO
Os jornalistas estão sob pressão, mergulhados numa
profunda crise de identidade e, tal como outras profissões intelectuais, num claro processo de proletarização.
Mas a fragilização dos jornalistas não os afeta apenas a
eles e ao jornalismo – são os direitos dos portugueses a
uma informação livre, rigorosa e pluralista e é a própria democracia que estão em causa.
Por Fernando Correia e Carla Baptista

18

Colaboram neste número
Álvaro de Matos
Carla Baptista
Carla Martins
Fernando Correia
Francisco Belard
Helena de Freitas
José Frade
Luís Humberto Teixeira
Mário Rui Cardoso

(DIR. HEM. MUNIC. LISBOA; CIMJ)

ENTREVISTA
BAPTISTA-BASTOS
“O jornalismo é um acto de amor”
Detentor de uma das primeiras carteiras profissionais,
Baptista-Bastos ainda recorda o companheirismo e a
solidariedade que animavam as antigas redacções. E,
embora lamente que a "falta de paixão" do jornalismo
português afaste o público, continua fascinado por esse
ofício que "precisa de ser defendido por quem o ama".

(FREELANCER; U. NOVA; CIMJ)
(FREELANCER; U. LUSÓF.; ERC; CIMJ)
(JJ; U. LUSÓF.; CIMJ)
(EXPRESSO)
(LUSA; ISCTE-IUL)
(FREELANCER)
(FREELANCER)
(RTP, ANTENA 1)

Helena de Sousa Freitas

26
Propriedade

CLUBE DE JORNALISTAS
A produção desta revista só
se tornou possível devido aos
seguintes apoios:
l Caixa Geral de Depósitos
l Lisgráfica
l Fundação Inatel
l Vodafone

Tratamento de
imagem

Pré & Press
Campo Raso, 2710-139 Sintra

Impressão

Lisgráfica, Impressão e Artes
Gráficas, SA
Casal Sta. Leopoldina,
2745 QUELUZ DE BAIXO

PAULO MOURA
“O jornalismo livre é uma espécie
de orquídea que nasceu no asfalto”
Paulo Moura, repórter à solta, foi distinguido com o
Prémio Gazeta de Imprensa pelo "Diário da Primavera
Árabe", um conjunto de reportagens e crónicas que
realizou no Egito e na Líbia, publicadas entre fevereiro
e setembro de 2011 no Público. Adverte-se para a
suscetibilidade que a ironia desta entrevista possa
provocar aos mais sensíveis. Por Carla Martins

34

MUNIZ SODRÉ
PROFESSOR EMÉRITO DA UFRJ
“Temos novas formas de ‘feudalismo’
na comunicação social”
Por Helena de Sousa Freitas

Dep. Legal: 146320/00
ISSN: 0874 7741
Preço: 2,49 Euros
Tiragem deste número
Redacção,
Distribuição,
Venda e
Assinaturas

JORNAL
[38] Opinião Por Francisco Belard
[40] Cerimónia dos Prémios Gazeta 2011
[46] Sites Por Mário Rui Cardoso

2.000 ex.
Clube de Jornalistas
R. das Trinas, 127
1200 Lisboa
Telef. - 213965774
Fax- 213965752
e-mail:
cj@clubedejornalistas.pt

50

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS SÓCIOS

A “Rolha”… Política, censura e imprensa
na obra humorística de Rafael Bordalo
Pinheiro
Por Álvaro Costa de Matos

DO CLUBE DE JORNALISTAS

Site do CJ
www.clubedejornalistas.pt

MEMÓRIA

66

CRÓNICA
Por Carla Baptista
JJ|Out/Dez 2012|3

04_NOVA.qxd_04_NOVA.qxd 1/14/13 2:17 PM Page 4

Assine a JJ
JJ é uma edição do Clube de Jornalistas >> nº 39 Julho/Setembro 2009 >> 2,50 Euros

JJ é uma edição do Clube de Jornalistas >> nº 40 Outubro/Dezembro 2009 >> 2,50 Euros

TEMA A REPO
RTAGEM

TEMA

NA RÁDIO
Entre o investim
ento
e a ameaça

Os media no ensino superior

ANÁLISE > O futuro da imprensa: O momento crucial
> A Informação Televisiva > Olhando as estrelas nas
páginas dos jornais ENTREVISTAS > Daniel Hallin > Cristina
Ponte e Lídia Marôpo

PEDRO CUNHA

Laboratórios
de Jornalismo

ENTREVISTA MINO CARTA ANÁLISE MÉDIA E PUBLICIDADE MEMÓRIA ADOLFO SIMÕES MÜLLER

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

Pretende ter um acesso fácil e seguro à JJ?

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

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

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

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

Uma edição do
Assinatura anual
( I N C L U I

>

4 números:

P O R T E S

D E

>

10 Euros

Nome...........................................................................................................................
Número de Contribuinte.........................................................................................
Morada........................................................................................................................
Código postal............................Localidade..............................................................
Contactos.................................../........................................./......................................
Profissão (fac.).....................................................Idade (fac.)...................................
Desejo assinar a JJ com início no nº ......................................................................
Para o respectivo pagamento envio cheque nº.....................................................
Banco...........................................................................................................................
Data.............................. Assinatura.....................................................................
Clube de Jornalistas - R. das Trinas, 127 r/c - 1200 857 Lisboa
4 |Out/Dez 2012|JJ

Clube de Jornalistas

C O R R E I O )

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

A Lisgráfica imprime mais de 15 milhões de
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TEMA

Jornalistas sob pressão
Os jornalistas estão sob pressão, mergulhados numa profunda crise
de identidade e, tal como outras profissões intelectuais, num claro
processo de proletarização. Mas a fragilização dos jornalistas não os
afeta apenas a eles e ao jornalismo – são os direitos dos portugueses a
uma informação livre, rigorosa e pluralista e é a própria democracia
que estão em causa.

Texto Fernando Correia

esde o princípio da fase industrial da
imprensa, na 2ª metade do s. XIX, com o
início da constituição do jornalismo como
profissão, a condição de assalariamento
nunca deixou de aumentar, com tudo o
que isso implica nas condições e nas relações de trabalho,
no exercício quotidiano da atividade e na autonomia profissional, num quadro de constrangimentos claramente
empobrecedores do papel do jornalismo numa sociedade
democrática.
Mas nunca a situação atingiu a gravidade actual, devido à convergência de diversos fatores, nomeadamente:
- Papel central ocupado pelos grandes media na formação e no condicionamento da opinião pública, tornandose num instrumento indispensável à gestão da dinâmica e
da conflitualidade sociais, ao exercício do poder e à luta
pelo poder.
- Primado do factor económico, hoje claramente no
topo da hierarquia dos poderes, com grande peso na propriedade dos media e, consequentemente, na definição
dos objetivos estratégicos e nas orientações editoriais.
- Emergência do online e, simultaneamente, de um
extraordinário aumento através da internet, nomeadamente das redes sociais, do tráfego comunicacional, em
que com a informação (em sentido jornalístico) se misturam, muitas vezes numa amálgama pouco transparente, a
propaganda, as epístolas, o entretenimento, o debate de
ideias, as campanhas, os boatos, as declarações oficiosas,
as confidências, os insultos e outras formas mais ou menos
próprias do relacionamento entre as pessoas.
- A crise da imprensa escrita, ameaçada pelo jornalismo digital.
- As dificuldades económicas de grande parte das
empresas de comunicação social, devido à crise do próprio sistema capitalista ao qual estão estruturalmente liga-

D
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das e que se reflecte, nomeadamente, na queda da publicidade.
Os jornalistas estão, pois, sob pressão:
Pressão laboral
- Despedimentos, instabilidade de emprego, precariedade, diminuição dos salários reais, desrespeito pela contratação coletiva, emagrecimento das redações, imposição
da polivalência funcional.
l

Pressão profissional
- Primado, na produção da informação, da velocidade,
do efémero e do superficial, menos tempo para pensar e
para produzir, para contextualizar e para fazer jornalismo
de investigação.
- Lugar crescente dado aos critérios comerciais e à apropriação da informação pelo entretenimento.
- Fontes organizadas cada vez mais poderosas, com
destaque para o papel das empresas de comunicação –
algumas das quais com mais profissionais ao seu serviço
(por vezes “colocados” dentro das próprias redações) do
que a grande maioria das principais redações portuguesas.
l

Pressão ética
- Imposição da comercialização e do sensacionalismo,
da mistura do entretenimento e da publicidade com a
informação, levam jornalistas, nomeadamente os de estatuto mais vulnerável, a comportamentos que põem em
causa o Código Deontológico.
l

Pressão empresarial
- As “sinergias de grupo”, em que o natural melhor
aproveitamento dos recursos se transforma em com menos
gente e menos investimento se querer fazer o mesmo ou
l
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Constrangimentos claramente
empobrecedores do papel
do jornalismo numa sociedade
democrática
É óbvio que nenhum jornalista
está interessado em que a sua
empresa vá à falência
Aceitar as mudanças,
mas impedindo que a pretexto delas
se percam regras e princípios
profissionais e éticos fundamentais

ainda mais, obriga à polivalência, com diminuição da qualidade e introdução de um clima de insegurança.
- Restrições e condicionamentos às ações das estruturas
representativas dos trabalhadores, através de um clima de
intimidação - ainda que por vezes a tática patronal seja
aceitar e dialogar com essas estruturas, procurando utilizá-las como estratégia de apaziguamento e desmobilização e como forma de controlo.
Pressão sobre a autonomia
- Subalternização do jornalismo e dos jornalistas no
contexto da empresa, em favor de outros setores como a
gestão, o marketing, a publicidade.
- Concorrência na produção de informação de novos
protagonistas exteriores ao campo jornalístico, oriundos
da animação, do entretenimento, da colaboração externa,
das fontes mais poderosas e mesmo da gestão e da publicidade.
l

Pressão político-ideológica
- Domínio quase absoluto, no que se refere aos órgãos
de informação com maior influência na opinião pública
(principalmente televisão e imprensa, quer a “popular” e
“cor de rosa” quer a de “referência”), de grandes grupos
económicos, cujos objetivos, incluindo os jornalísticos,
estão subordinados à obtenção de mais-valias financeiras
e, simultaneamente, à obtenção do lucro político e ideológico conveniente aos interesses dos grupos sociais dominantes.
l
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jornalistas sob pressão

- Contaminação verbal e conceptual vinda da crescente participação de analistas, colunistas e comentadores,
apresentados muitas vezes como especialistas independentes dos partidos, mas na sua maioria enfeudados apenas e só a determinados setores políticos, sociais e ideológicos, geralmente de matriz neoliberal.
Exemplo desta contaminação: vulgarização da expressão “arco da governação”, não como mera referência a
uma realidade partidária das três últimas décadas e meia
de poder político, mas apresentada e “naturalizada” como
algo de inevitável e perene, inerente à essência da democracia portuguesa.
- Limitações ao pluralismo político e ideológico, concretizadas através de mecanismos internos de controlo como
a escolha de responsáveis editorais, a seleção dos colunistas e comentadores, o funcionamento da agenda, a contratação de jornalistas ou, mais subtilmente, o estabelecimento nas salas de redação de um consenso implícito sobre o
que, “cá na casa”, pode ou não ser notícia.
- Ataque de morte ao serviço público de rádio e televisão.
crise na indústria dos media existe. Não vou tratar
desse tema, ainda que ele nos diga respeito a
todos. Entretanto, há quem diga que os jornalistas
devem interessar-se mais pelos problemas das suas
empresas e pelas estratégias empresariais.
É óbvio que nenhum jornalista está interessado em
que a sua empresa vá à falência. Mas a questão não é
essa. A questão é que a sobrevivência de uma empresa
só será possível se os jornalistas tiverem condições
materiais e concretas, mas também subjetivas, para o
exercício das suas funções; se forem em número suficiente e suficientemente remunerados; se a sua dignidade e identidade profissionais forem respeitadas; se a
deontologia não for vista como um empecilho mas como
uma garantia de qualidade; se os mais velhos não forem
considerados como um incómodo mas sim como um
fator de preservação da memória e um precioso manancial de experiência; se os mais novos deixarem de ser
mera reserva de trabalho disponível para tudo, ou mão
de obra barata, eternamente temporária e facilmente
descartável.

A

CAMINHOS PARA O FUTURO

Para os jornalistas, que caminhos para o futuro? Apenas
algumas direções que me parecem importantes:
- Aceitar a mudança, sabendo que a profissão tal como
é hoje não é igual à que foi ontem, e a de amanhã de certeza não irá ser como a de hoje. Um amanhã cada vez
mais imprevisível em que as novas tecnologias – nem
endeusadas nem demonizadas - ocuparão um lugar central.
- Impedir que a pretexto da mudança se percam regras
e princípios éticos e profissionais historicamente indisso8 |Out/Dez 2012|JJ

O jornalista só o é por inteiro
se for um cidadão|jornalista ou,
se preferirem, um jornalista|cidadão.
ciáveis do jornalismo rigoroso e livre e da responsabilidade social do jornalista.
- Combater a perversidade profissional que resulta da
interiorização como valores jornalísticos daquilo que são
apenas valores comerciais, e a concepção do “bom jornalismo” como o jornalismo que “vende bem”.
- Reafirmar valores como a solidariedade e a camaradagem, com a ideia clara de que a unidade na ação é imprescindível, como exemplos recentes o mostraram.
- Reforçar a disponibilidade e o empenhamento para a
participação e o apoio a estruturas como os conselhos de
redação, os delegados sindicais, as comissões de trabalhadores, na medida em que sem organização e sem as organizações, a começar pelo sindicato, nada se consegue.
- Valorizar a ligação ao público, apelar e promover a sua
intervenção e participação, considerando que os problemas da informação não dizem apenas respeito aos profissionais do setor, mas sim a toda a sociedade.
- Aproveitar e procurar alargar o grau de autonomia
relativa de que os jornalistas apesar de tudo dispõem,
no sentido de lutar contra as pressões a que estão sujeitos, tendo a clara consciência – e fazendo-o sentir à
sociedade - de que a fragilização do jornalismo e dos jornalistas, significa, inapelavelmente, a fragilização da
democracia.
o exercício do jornalismo, a perspetiva humanista
e a consciência cívica nascem e alimentam-se do
confronto com as realidades da vida, um confronto naturalmente imposto pelo dia a dia da profissão.
Daqui resulta necessariamente, ou pelo menos deveria
resultar, um perfil pessoal, mas também de grupo, estruturado em duas dimensões: a dimensão profissional e a
dimensão cívica.
Creio que o jornalista só o é por inteiro, se for um cidadão|jornalista ou, se preferirem, um jornalista|cidadão.
Creio também que o jornalista, só por si e enquanto tal,
não vai conseguir mudar a maneira de fazer informação,
já que esta depende de fatores que em muito ultrapassam
o campo dos media.
Mas creio igualmente que o jornalista|cidadão poderá,
deverá, contribuir para a criação das condições que irão
permitindo a transformação no jornalismo e na informação. E também no resto. JJ

N

(Este texto tem como base a intervenção proferida na Conferência
Nacional promovida pelo Sindicato dos Jornalistas realizada em
24 de Novembro na Casa do Alentejo, em Lisboa)
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jornalistas sob pressão

4

histórias
de jornalistas
desempregados

Texto Carla Baptista
Fotos José Frade
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Os deuses devem estar loucos, para
que quatro pessoas como as que a
seguir lhe apresentamos estejam
desempregadas. Têm diferentes
idades, percursos e interesses.
Partilham o mesmo amor pelo
jornalismo, laboriosamente
alimentado a uma dieta cheia de
aditivos de experiência e
conhecimento. O perfil é robusto, a
escrita impecável, as qualidades
inegáveis. Nada disso os poupou ao
desgosto de terem sido colocados na
lista dos dispensáveis. As decisões
não são pessoais, até talvez façam
sentido em lógicas de gestão de
curto prazo que ceifam despesas a
eito e, portanto, não alimentam
ressentimentos. Mas a nós, leitores e
jornalistas, custa-nos ver assim
talentos desperdiçados, vocações
cerceadas e carreiras interrompidas.
Em nome de um plano misterioso
cujo objetivo só pode ser a
destruição do jornalismo de
qualidade.
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António Marujo
ntónio Marujo tem 51 anos. Já seria bom ganhar o Prémio Europeu de Jornalismo Religioso na imprensa laica, atribuído pela
Fundação americana John Templeton e pela
Conferência das Igrejas Europeias. Mas ele
ganhou-o duas vezes, em 1995 e em 2006, uma dupla distinção que não partilha com mais nenhum jornalista.
A fundação John Templeton é uma instituição
filantrópica, criada há 25 anos pelo médico mecenas que
lhe dá o nome e cujos fins, inspirados no lema do seu fundador ("como sabemos tão pouco, como desejamos
aprender") são "apoiar a ciência, investir nas grandes
questões". O júri considerou que António Marujo está
"fascinado por algo muito mais profundo do que a Igreja",
ou seja, "o mistério da própria Igreja". De facto, fascinado
é um adjectivo que se lhe aplica bem, no sentido desse
andar espantado pelo mundo, como todos os bons jornalistas, simultaneamente curiosos e perplexos pela complexa natureza dos fenómenos físicos, humanos, sociais
ou espirituais.
Está no Público desde a sua fundação, em 1989, sempre
como especialista em informação religiosa. Foi já nessa
qualidade que a direcção fundadora do jornal o convidou
para integrar o projeto, depois de ter colaborado no
Expresso, Diário de Lisboa, revista Cáritas e nos programas
Toda a gente é pessoa, da RDP, e Setenta Vezes Sete, da RTP.
"Todos os grandes jornais europeus de referência têm um
especialista em religião", afirma António Marujo. Sublinha
bem a palavra jornalista porque é sempre nessa condição,
e não a de católico praticante, que se apresenta em serviço. "Se o trabalho é uma entrevista ao Cardeal-Patriarca,
vou lá para fazer perguntas".
Nunca sentiu que a sua independência jornalística
fosse afectada pela sua condição de crente: "tive a sorte ao
longo da vida de conhecer pessoas que me ensinaram a
distinguir o essencial do acessório. Sinto uma grande
liberdade interior e vivo nessa liberdade".
Esse desprendimento "espiritual", chamemos-lhe
assim, é uma boa arma para enfrentar as contrariedades
da vida. E ser convidado a sair do Público, ao fim de quase
23 anos de dedicação ao jornal, foi certamente algo de
inesperado e desagradável. Indignou leitores (alguns
escreveram cartas públicas de protesto) e colegas.
Os fundamentos dessa decisão são difíceis de compreender, num jornalista que teve sucessivamente vários
dos seus textos como os "mais lidos" no online do jornal
e, inquestionavelmente, preenche com grande qualidade
um campo do saber cada vez mais central para compreendermos as dinâmicas do mundo moderno. "Se há
algo que está no centro da política, das migrações, dos
conflitos, da economia e até do desporto, é a religião",
afirma. Acresce que se trata de uma área com uma lin-

A

guagem muito específica, onde é fácil cometer erros, não
reconhecer as personagens, desdenhar das problemáticas, algumas de puro debate teológico, como a personalidade histórica de Jesus ou a importância das mulheres na
vida de Jesus.
Não lhe faltarão projetos de investigação e escrita para
prosseguir se, por acaso, se afastar do jornalismo. Já é
autor de vários livros, entre os quais, Vidas de Deus na Terra
dos Homens (reportagens e textos sobre a vida monástica);
Um Papa Entre Dois Séculos (conjunto de depoimentos
sobre João Paulo II); Um Papa (In)esperado, sobre o primeiro
ano do pontificado de Bento XVI; Dança dos Demónios
(com José Eduardo Franco, sobre a intolerância em
Portugal) e, o mais recente, em 2011, Deus Vem a Público,
conjunto de entrevistas com líderes religiosos, publicadas
no Público.
Para os leitores que se habituaram a ter no Público um
interlocutor à altura da dimensão do fenómeno religioso
em Portugal e no mundo, vai ser difícil substituir alguém
capaz de fazer acertadamente perguntas a personalidades
tão diversas como o Dalai Lama, Aga Khan, Abbé Pierre,
irmão Roger de Taizé, teólogos de topo da teologia católica e protestante, como Hans Kung, Johann Baptist Metz e
Jurgen Moltmann.

Leonor Figueiredo
eonor Figueiredo tem 56 anos. O número da
sua carteira profissional - 598 - indica uma certa
antiguidade no posto. Sendo jornalista desde
1981, trabalhou na agência noticiosa ANOP, no
semanário O País e no diário O Correio da
Manhã. Colaborou amiúde com as revistas História e
Máxima. Mas os 21 anos mais produtivos da sua vida
profissional decorreram no Diário de Notícias, onde construiu uma carreira que, recheada de prémios, viagens,
artigos e reportagens de grande fôlego, se pensava à
prova de qualquer agressão. Não era. Em Janeiro de 2009,
foi apanhada pela vaga do primeiro despedimento coletivo na história recente do grupo Controlinveste.
Tornou-se editora de si própria. Nestes três anos, os
livros que resultam das suas investigações têm saído ao
ritmo de um por ano: em Agosto de 2009, a Alêtheia editou Ficheiros Secretos da Descolonização de Angola; no Verão
de 2010, uma biografia de Sita Valles, a jovem militante
comunista torturada e fuzilada em 1977, acusada de
cumplicidade com a tentativa de golpe de Estado de Nito
Alves; em Maio de 2012, publicou, em edição de autor, o
livro Luanda 1974-1975, O Movimento Estudantil, resultado
da sua tese no Mestrado em História Contemporânea,
realizado na FCSH.
A sua vivência jornalística no registo fulltime foi
intensa e dedicada. Praticou sempre um jornalismo especializado, primeiro na área da Saúde e depois na Cultura.

L
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Ganhou mais de 20 prémios internos atribuídos pelo jornal para premiar as melhores reportagens e cachas. Em
2002, ganhou o Prémio Imprensa da Liga Portuguesa
Contra o Cancro; em 1997, o Prémio Reportagem Ramiro
da Fonseca da Casa da Imprensa, o Prémio Bordalo
Pinheiro de Imprensa e o Prémio Imprensa da Comissão
Nacional de Luta Contra a Sida. O seu contributo para a
compreensão pública da problemática da Sida e da toxicodependência (uma das suas áreas de eleição), motivou
inúmeros convites para proferir palestras e comunicações em Portugal e no estrangeiro, e para integrar o
Conselho Consultivo da Comissão Nacional de Luta
Contra a Sida.
Na Cultura, foi a autora de uma manchete que agitou
os estudiosos da pintura renascentista: a descoberta, em
2007, de um quadro do pintor veneziano Tintorettto, do
século XVI. O quadro, uma tela enorme designada A
Adoração dos Magos, estava pendurada numa das paredes
do mosteiro beneditino de Singeverga, em Santo Tirso,
em tal estado de degradação que o musicólogo Manuel
Morais teve dúvidas quando a olhou pela primeira vez,
por acaso. Telefonou ao amigo e historiador de arte Vítor
Serrão, que identificou a obra.
Quando, em 2009, a administração da Controlinveste
decidiu despedir 49 jornalistas, o Conselho de Redacção
do Diário de Notícias percorreu a via sacra dos protestos
habituais em movimentos sísmicos desta amplitude, que
afetam profundamente a natureza e a qualidade das
empresas onde ocorrem: foram recebidos pelas comissões
parlamentares de Trabalho, Economia, Ética, Sociedade e
Cultura, mobilizaram o Sindicato dos Jornalistas e convocaram uma greve, algo que não ocorria na vida do jornal
há várias décadas.
O jornal parou um dia, graças à adesão esmagadora,
mas a engrenagem dos despedimentos continuou em
marcha. A empresa cuidou de cumprir os requisitos
legais: pretextou a extinção de duas secções - Artes e
Televisão & Media - que se fundiram numa nova secção,
designada de Cultura. Essa razão bastou para afastar 5
pessoas das anteriores secções, uma das quais estava
ainda em gozo de licença de maternidade. A remodelação imposta ao Diário de Notícias mexeu profundamente
com a sua identidade editorial, visou os jornalistas mais
antigos e com salários mais altos e, ao contrário das
expectativas, aumentou a sangria de leitores e os problemas financeiros.
Entretanto, Leonor Figueiredo fez-se à vida de investigadora. Terminou o mestrado, tem projetos para um
doutoramento que continuará a cruzar as fronteiras da
História com o Jornalismo. Escreve sobre as suas
"angolanices" num blogue. Não tem saudades de uma
redacção que, nos últimos tempos, já lhe parecia "uma
galera de escravos", com a direcção tomando decisões
avulso que ninguém compreendia, espalhando a doença
da frustração e do cansaço.
12 |Out/Dez 2012|JJ

ANTÓNIO MARUJO Para os leitores que se habituaram a ter no
Público um interlocutor à altura da dimensão do fenómeno religioso em Portugal e no mundo, vai ser difícil substituí-lo

LEONOR FIGUEIREDO Os 21 anos mais produtivos da sua vida
profissional decorreram no Diário de Notícias, onde construiu uma
carreira que, recheada de prémios, viagens, artigos e reportagens
de grande fôlego, se pensava à prova de qualquer agressão
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Isabel Lucas
sabel Lucas tem 42 anos. Se Portugal fosse um país
normal, seria um quadro alto e bem remunerado
num projeto jornalístico especializado. Como vivemos em austeridade, à mercê de decisões políticas e
empresariais que aumentam ainda mais a instabilidade que rege o mercado, é freelancer, colaborando regularmente com o jornal Público, ocasionalmente com a
revista Ler e o jornal brasileiro Estado de São Paulo.
Depois da licenciatura em Ciências da Comunicação,
na FCSH-UNL, iniciou-se como jornalista na RTP. Mas
queria era escrever e, à primeira oportunidade, mudou
para o Semanário. Fez parte da equipa fundadora da Focus
e, em 2000, foi uma das poucas redactoras da revista
Invista, um ensaio interessante, mas curto e mal sucedido,
que Vicente Jorge Silva fez para regressar ao jornalismo.
Com o fim da Invista, escreveu um livro de viagens
literárias - Viagens com Garret, editado pelo Círculo de
Leitores, em parceria com o fotógrafo Paulo Alexandrino e foi editora do suplemento de domingo do jornal A
Capital. Este vespertino fechou depois de vários anos de
agonia financeira. Passou a editar os projetos especiais do
Diário Económico e, em 2005, foi contratada como repórter
do Diário de Notícias.
Foi sempre uma jornalista polivalente. Especializou-se
no campo da Cultura, sobretudo nos temas da literatura e
da edição. Nunca deixou de fazer reportagens e entrevistas sobre todo o género de assuntos, da política à justiça,
ao ambiente e à saúde. Acompanhou várias campanhas
eleitorais e recorda, em particular, as regionais na
Madeira, em 2007 e 2011, e as presidenciais, em 2007.
Outro trabalho marcante foi a cobertura do funeral de
Álvaro Cunhal, em 2005. É justamente a transversalidade
que a entusiasma no jornalismo, uma profissão à qual se
mantém fiel de alma e coração.
Em Outubro de 2008, foi convidada para um projeto
novo no Diário Económico: o suplemento cultural Outlook,
que se pretendia à imagem do Weekend, editado pelo
Finantial Times, uma mistura de temas culturais,
reportagem de atualidade, entrevistas em profundidade,
estilos de vida, lazer, consumo e viagens. Já havia crise no
mundo e no jornalismo mas a direcção do jornal garantiulhe que existiam condições para financiar um suplemento
de 48 páginas, que ninguém adivinhava barato dado a sua
ambição e profissionalismo.
O entusiasmo arrefeceu ao fim de um ano: o suplemento não tinha publicidade, apesar de receber óptimas
críticas dos leitores. Foi diminuindo o número de páginas,
baixando orçamentos, dispensando colaboradores. Passou
para 16 páginas, depois 8, depois 4 e terminou em 2011.
Depois de ter saído da edição do Outlook, permaneceu
no Diário Económico, com o estatuto de grande repórter,
trabalhando para as diversas secções. Até que, em Janeiro
de 2012, foi informada pelo diretor que o seu nome con-

I

ISABEL LUCAS Apesar de agradecer a sorte que tem por poder
continuar a trabalhar naquilo que gosta, não deixa de registar a
perversidade da lógica que despede jornalistas para depois os
voltar a requisitar, a preços "mais competitivos"

PEDRO QUEDAS Ao fim de 8 anos no mercado de trabalho nunca
ganhou mais do que 500 euros mensais. Por causa disso, ainda
habita em casa da mãe e não pode sequer assumir a partilha de
custos de uma vida com a namorada
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stava da lista de jornalistas a dispensar. Não estava em
causa a qualidade do seu trabalho, mas o preço. Tinha-se
tornado "um luxo" em tempos de austeridade.
Abriu-se ao admirável, solitário e difícil mundo dos jornalistas livres (libertos do peso dos horários e dos constrangimentos com as chefias, mas também do conforto
dos salários fixos). Nesta qualidade, vai marcando cruzinhas numa já longa e variada lista de personalidades
entrevistadas: José Saramago, Lobo Antunes, Mário
Soares, José Sócrates, Adriano Moreira, Souto Moura, José
Cardos Pires, Fernando Lopes, Manoel de Oliveira, Passos
Coelho e dezenas de escritores portugueses e estrangeiros.
É autora de uma série intitulada Mapas de Escrita, publicada no Ypsílon, sobre a geografia literária de escritores
universais vivos: Enrique Vila-Matas, Amos Oz, J.M.
Coetzee, Paul Auster, V.S. Naipul, Vargas Llosa, Haruki
Murakami, Le Clèzio, Claudio Magris. Viaja bastante, e
brinca dizendo que nasceu em Torres Vedras, vive em
Lisboa mas se encontra muito em Nova Iorque. Aprendeu
a gerir o tempo à sua maneira: agora, são as madrugadas
e as manhãs que rendem para escrever. Tem tempo para
ver amigos e ler muito, de resto, uma obrigação profissional para quem faz crítica literária.
As remunerações que hoje se pagam aos colaboradores
recuaram a níveis que só mesmo os mais antigos poderão
recordar, tal a escassez dos valores praticados. Basta dizer
que, caso a reportagem ou a entrevista ocorram fora de
Lisboa, é caso para pensar se dá, pelo menos, para reembolsar as despesas de deslocação. "Às vezes vou, porque
tenho interesse no trabalho, mas não é para ganhar dinheiro", diz Isabel Lucas. Apesar de agradecer a sorte que
tem por poder continuar a trabalhar naquilo que gosta,
não deixa de registar a perversidade da lógica que despede jornalistas para depois os voltar a requisitar, a preços
"mais competitivos".

Pedro Quedas
edro tem 30 anos. A sua história laboral é bem
o exemplo da geração que iniciou a vida
profissional no dealbar da grande crise.
Terminou a licenciatura em 2004, na FCSHUNL, estagiou 3 meses no Público na área que
mais gostava: a Cultura. Não foi possível ficar, embora o seu
bom desempenho no jornal lhe tenha permitido continuar
a colaborar com os suplementos YPsílon e Mil Folhas.
A partir daí, iniciou um ciclo de jornalismo "experimental": primeiro na Media Capital Edições, num projeto de
vida curta chamado FotoChoque. Eram fotografias
"chocantes", como o nome indicava, que requeriam escrever umas fotolegendas explicativas. Recorda-se particularmente de uma série "que até lhe deu gozo fazer", porque
foi possível escrever um fartote de 2400 caracteres, a que
já podia chamar mini reportagem, sobre uma quinta nos

P
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Estados Unidos onde se guardam cadáveres para serem
usados em autópsias com fins médicos e científicos.
O público não se sentiu muito compelido a mirar
fotografias horríveis e a revista não pegou. Pedro foi transferido para outra publicação do grupo, o jornal Briefing,
onde foi relativamente feliz durante 3 anos: "não era a
minha área, porque o jornal tratava de marketing e publicidade, mas viajei bastante, como era o mais fluente em
inglês, fiz muitos congressos de publicidade e destacavam-me sempre para fazer as entrevistas aos criativos
famosos". Durante esse período, foi nomeado para o
Prémio de Jornalismo BES/RSE (Responsabilidade Social
das Empresas).
Em 2008, surgiu um convite para ir trabalhar no
semanário Mundo Universitário, feito por dois jovens jornalistas, que trabalhavam numa pequena redacção em
Carnaxide. Aceitou logo, para se re-aproximar do jornalismo que mais gostava, sobre temas culturais. Um ano
depois, o Mundo Universitário decidiu que duas pessoas
eram demais para fazer o jornal: despediram Pedro, o
mais novo no lugar.
Foi então contratado pelo Diário Económico que, na
altura, apostava numa nova secção, designada Universidades. Foi nessa área que se concentrou, colaborando
episodicamente com outras secções, como a Política, o
Desporto (é fanático de basquetebol e segue a liga da
NBA) e o suplemento cultural Outlook, com trabalhos na
área de Cinema (outro dos seus interesses, faz crítica para
sites da área pro buono). Um dia, em Janeiro de 2012, o
diretor do jornal comunicou-lhe que, devido a restrições
económicas, o jornal teria de fechar secções e dispensar
jornalistas. Era uma das pessoas sobre as quais recaía esse
sacrifício, necessário à salvação do jornal: "Na altura não
via, e ainda hoje não vejo, como é que o meu despedimento e o dos outros contribuiu para salvar o jornal", pensou
Pedro Quedas.
Teve este pensamento em silêncio, no eco daquela conversa breve: aceitou a proposta de rescisão amigável,
negociada com os recursos humanos, arrumou a
secretária e entrou, mais uma vez, no universo cada vez
maior dos jornalistas desempregados. Aproveitou o
tempo para escrever o segundo romance, uma mistura de
drama familiar com histórias mitológicas e lendárias. O
primeiro, um policial negro sobre um serial killer, intitulado Escolhas, foi publicado há um ano na editora Livros do
Brasil. "Vendeu 600 exemplares, acho que até é bom, mas
não chega para viver".
Se desse para viver da escrita, era o que faria. "É a
minha primeira paixão. O meu problema é que escolhi
duas paixões muito pouco rentáveis: a literatura e o jornalismo". Ao fim de 8 anos no mercado de trabalho,
"nunca ganhei mais do que 500 euros mensais". Por causa
disso, ainda habita em casa da mãe e não pode sequer
assumir a partilha de custos de uma vida com a sua terceira paixão, a namorada. JJ
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Uma profissão em risco iminente
de ser “descontinuada”
Alterações no código do trabalho tornaram mais fácil e mais
barato despedir em Portugal - incluindo os jornaistas, claro
Texto Carla Baptista

nfelizmente, "anunciámos descontinuidades", disse
recentemente numa entrevista ao Jornal de
Negócios o novo presidente do conselho de administração da Impresa, Pedro Norton de Matos.
Referia-se ao encerramento de cinco publicações
(Volante, Autosport, Casa Cláudia, Casa Cláudia Ideias,
Arquitetura e Construção e dos sites Relvado e My
Games). O jurista Fausto Leite, especialista em Direito do
Trabalho e um defensor habitual de jornalistas alvos de
processos de despedimento, agita a fotocópia da entrevista com indignação: "Descontinuidades? Mas isto é português?!". Mas é cada vez mais com palavras que rimam
flexibilidade com adaptabilidade, que os conselhos de
administração falam com as redacções. Ou melhor, já nem
falam, anunciam os despedimentos, parcamente justifica-

I

dos com a necessidade de medidas de restrição orçamental causadas por desequilíbrios financeiros, sem sequer,
como acrescentou Pedro Norton de Matos, "criar uma narrativa que dê sentido aos sacrifícios, porque as pessoas
têm um direito inalienável à esperança".
Nem narrativa, nem esperança. A prática observada
nas empresas que recentemente despediram jornalistas
transformou a fase de negociação entre as partes num
autêntico "ritual farisaico", segundo Fausto Leite. Em
geral, bastam três reuniões para "despachar" o processo
porque as administrações mantêm uma posição irredutível. Júlio Manuel Vieira Gomes, professor de Direito
na Universidade Católica do Porto, também escreveu: "A
evolução verificada em matéria de despedimento coletivo é das mais preocupantes. E isto porque na doutrina e
JJ|Out/Dez 2012|15
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na jurisprudência nacionais se começa a impor um
entendimento que praticamente esvazia a necessidade
de fundamentação do despedimento coletivo, o qual é
apresentado como um ato de gestão praticamente
insindicável pelo tribunal, ao ponto de converter em
puro ritualismo, formal e inteiramente despido de sentido útil, tanto o processo de negociações que deveria preceder a eventual decisão de despedir, como a própria
motivação desta".
TORNOU-SE MAIS FÁCIL E MAIS BARATO DESPEDIR

As razões para despedir são "lassas". A área do trabalho foi
sujeita a um processo de "ajustamento", formalizado no
memorando assinado com a troika, transformando em
"justa causa" a invocação geral de motivos de mercado,
motivos estruturais ou motivos tecnológicos. Quanto às
escolhas das pessoas sobre as quais recai o despedimento,
a entidade empregadora apenas deve garantir que aplicou "critérios relevantes e não discriminatórios", uma
malha tão larga que por aí se escapam, amiúde, os mais
experientes e credíveis jornalistas.
Tornou-se mais fácil e mais barato despedir em
Portugal. A Lei nº 53/2011, que entrou em vigor a partir de
1 de Novembro, embora com âmbito limitado aos novos
contratos, prevê uma redução da compensação de 30 para
20 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano
completo de antiguidade.
Segundo um estudo da Secretaria de Estado do
Emprego, datado de Março de 2012, Portugal é o 4º país
com o custo de trabalho mais barato da UE (12,1 euros por
hora). Fausto Leite acrescenta: "Com o nivelamento por
dias, os trabalhadores portugueses recebem apenas 17%
da retribuição auferida por um trabalhador alemão com o
mesmo tempo de antiguidade, entre 23 e 40% de um trabalhador espanhol e cerca de 40 a 55% de um trabalhador
francês".
Quem já passou por isso, sabe como são penosas as discussões em torno dos valores das indemnizações compensatórias: em regra, de preferência de forma organizada,
com solidariedade coletiva e apoio jurídico, as propostas
sobem décimas preciosas: da oferta inicial - um salário por
cada ano de trabalho - podem chegar aos 1,2 ou até 1,5
salários por cada ano de trabalho.
Parafraseando o poeta, "há sempre alguém que resiste,
há sempre alguém que diz não". Mas os tempos castigam
quem opta pelo caminho da resistência e pretende impugnar o despedimento. Fausto Leite advoga vários processos de jornalistas que aguardam resolução. Um dos exemplos abrange trabalhadores afastados no âmbito do despedimento coletivo levado a cabo pela Global Notícias, em
2009, envolvendo 122 pessoas, incluindo 49 jornalistas do
Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e 24Horas.
Até hoje, 3 anos decorridos, ainda não houve sentença,
apesar do carácter "urgente" imposto pela natureza destes
processos.
16 |Out/Dez 2012|JJ

A lentidão judicial, um problema antigo que se
agravou com a decisão política, em 2007, de reduzir
secções, juízes e funcionários afectos aos tribunais do trabalho; a obrigação de devolver o montante global da indemnização compensatória (é condição para a impugnação) fazem muitos desistir pelo meio. Sem falar no
aumento enorme de custas judiciais que, no caso de pessoas não sindicalizadas sem o benefício de apoio jurídico
gratuito, desencorajam quem não possui recursos
próprios para enfrentar uma batalha longa. "Rendem-se
pela fome", resume Fausto Leite, e não há nenhum sinal
de exagero na sua expressão.
Paula Tanganho, assessora jurídica do Sindicato de
Jornalistas, anda num corrupio de reuniões e consultas,
motivado pelo aumento de jornalistas despedidos, seja
coletivamente, seja mediante rescisões amigáveis: "Desde
Janeiro de 2011, tem sido uma autêntica desgraça", afirma
aquela jurista.
NÚMEROS ESCLARECEDORES

Apenas em 2012, entre Janeiro e Julho, a Impala fechou 4
revistas - Focus, Nova Gente Decoração, Segredos de
Cozinha e Mulher Moderna na Cozinha - despedindo 54
pessoas, entre as quais 29 jornalistas; o jornal Sol, detido
pela Newshold (que edita ainda a edição Sol Angola e as
revistas Lua, Caju, Feel it e The Avenue) negociou a
rescisão amigável com 20 jornalistas em Janeiro e voltou a
despedir em Outubro; o Diário Económico, parte do
grupo Ongoing, rescindiu com 22 jornalistas e avançou
com o despedimento coletivo de 6 que recusaram a proposta de rescisão.
Em Outubro, rebentou a bomba no jornal Público, do
grupo Sonae: 48 trabalhadores despedidos, incluindo 36
jornalistas. Foi o culminar (será?) de uma história laboral
que já não corria bem. Desde 2006 que ninguém no
Público recebe feriados e pernoitas. Em Junho de 2009 foi
imposto um programa de redução de salários acima dos
1200 euros brutos, com cortes progressivos: 3% até 1500
euros; 5% entre 1500 e 2500; 8% até 2500; 10% até aos 3500
e 12,5% para os valores acima desta quantia. Esta medida
vigorou durante um ano para os salários mais baixos e 18
meses para os restantes.
Em Dezembro de 2011, a administração propôs um layoff de 21 pessoas, mais nova redução de salários acima de
1200 euros. Para evitar o layoff, a Comissão de
Trabalhadores negociou uma redução de salário alargada
a todos e crescente (as reduções, cujo cálculo se aplica às
diferentes parcelas do ordenado, ainda estão em vigor e
foram de 3% até aos 1000 euros brutos; 8% até aos 1500;
14% até 2500; 17% entre os 2500 e 3500; 19% até aos 4500
e 21% para os de topo.
São medidas drásticas, bem expressivas da vontade dos
trabalhadores em colaborar no sentido de melhorar o equilíbrio financeiro do jornal e, acreditava-se, capazes de
impedir despedimentos. Mas, afinal, foram sacrifícios em vão.
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COMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DE JORNALISTA
ESTATÍSTICA DE TÍTULOS PROFISSIONAIS REVALIDADOS / EMITIDOS
Biénio 1996/1997 - Biénio 2012/2013

Títulos Profissionais Emitidos/Revalidados (inclui conversões de Título
Provisório de Estagiário para Carteira Profissional)

Dados estatísticos actualizados a 31-10-2012
Legenda
CP - Carteira Profissional de Jornalista
TP - Título Provisório de Estagiário (12 meses de estágio)
TPE - Título Provisório de Estagiário (18 meses de estágio)
TP>CP - Conversão de Título Prov. de Estagiário (12 ou 18 meses) para Carteira Profissional.
TE - Cartão de Identificação de Equiparado a Jornalista
CR - Cartão de Identificação de Colaborador Regional (substituído em 2010/2011 pelo CO)
CE - Cartão de Identificação de Colaborador Especializado (substituído em 2010/2011 pelo CO)
CL - Cartão de Identificação de Correspondente Local (substituído em 2010/2011 pelo CO)
CO - Cartão de Identificação de Colaborador (substituiu os, CR, CE e CL)
JE - Cartão de Identificação de Correspondente Estrangeiro

Nesta matéria, 2012 foi um ano negro na história do
jornalismo em Portugal. Mas o contexto económico
depressivo e a prática dos despedimentos está instalada
desde 2006, acentuando-se a partir de 2009. Um estudo do
Fórum de Jornalistas, divulgado em Abril, revelou que o
setor dos media cortou cerca de 500 trabalhadores entre
2006 e 2010. A imprensa escrita "comeu" a maior parte dos
postos de trabalho, reduzindo 452 colaboradores, e os
restantes distribuem-se entre as rádios e as televisões.
O Sindicato dos Jornalistas divulgou, também em
Abril, um relatório que apontava para o agravamento do
desemprego. Entre 2007-2011, deram entrada na Caixa de
Previdência e Abono de Família dos Jornalistas (CPAFJ)
566 novos pedidos de subsídio de desemprego, num total
de 694 processos. Só em 2011, data em que a Caixa de
Previdência e Abono de Família dos Jornalistas (CPAFJ) foi
extinta, passando os dados relativos ao desemprego de
jornalistas a serem geridos pelos centros regionais de
Segurança Social e pelo Instituto do Emprego e Formação
Profissional (não foi possível obter as atualizações para
2012 no âmbito deste trabalho), deram entrada 168 novos
processos, dos quais 134 diziam respeito a subsídio de
desemprego, representando um aumento de 16,5% em
relação a 2010.
Aquele documento refere ainda 25 pedidos de subsídio

social de desemprego, a prestação que apenas
abrange indivíduos com rendimentos muito
baixos e que o requeiram depois de terem recebido o subsídio de desemprego na sua totalidade,
por não possuírem outros meios de subsistência.
Paula Tanganho adianta que, embora sejam os
casos com mais impacto, nem todos os despedimentos de jornalistas se concentram nos maiores
grupos de media. Há muita gente a ser despedida em microempresas, sobretudo no jornalismo
local e regional. Pelo Sindicato dos Jornalistas
têm passado casos em que a única solução, para
garantir que os trabalhadores despedidos
recebem alguma compensação, foi recorrer ao
Fundo de Garantia Salarial. É um mecanismo que
se utiliza no caso da entidade empregadora
requerer a insolvência e não assegurar o pagamento das indemnizações, mas tem o limite de
seis salários. O número destes casos, em vários
sectores (na construção civil tornou-se uma verdadeira chaga social), e também no jornalismo,
está a aumentar.
UMA PROFISSÃO MENOS ATRACTIVA

Os dados mais recentes da Comissão da
Carteira Profissional dos Jornalistas (CCPJ) confirmam como o jornalismo se está a transformar
numa profissão menos atrativa. No biénio
2006/2007, existiam em Portugal 8948 jornalistas
profissionais. No biénio seguinte, o número
baixou para 6950. Subiu para 7795 em 2010/2011, mas
desceu de novo no período compreendido entre
2012/2013, registando 6705 pedidos. Em síntese: o
número de profissionais é hoje menor do que os existentes no inicio da década. A tabela anexa mostra ainda
um decréscimo significativo de jornalistas estagiários a
requerer o respetivo título.
Em 2012 a CCPJ registou 298 jornalistas desempregados. Destes, 131 são homens e 167 são mulheres, distribuindo-se da seguinte forma: 153 em Lisboa; 50 no
Porto; 20 em Setúbal; 7 na Madeira; 2 nos Açores e o
resto distribuído pelas restantes zonas do país. No universo dos despedidos, 98 possui entre 18 e 40 anos; 164
entre os 40 e os 60 anos; 36 tem mais de 60 anos. Os
números confirmam o que toda a gente constata repetidamente: são os mais velhos que estão a ser mandados
embora.
Estes números já são altos, mas a CCPJ adverte que o
número real de desempregados é superior ao registado,
por dois motivos: há jornalistas desempregados que não
revalidam os títulos para evitarem o dispêndio da quantia
relativa ao emolumento; há jornalistas com mais de dez
anos seguidos ou quinze interpolados de exercício da
profissão que não estão obrigados a informar a CCPJ
sobre a sua situação profissional. JJ
JJ|Out/Dez 2012|17
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“O jornalismo
é um acto
de amor”
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Detentor de uma das primeiras carteiras
profissionais, Baptista-Bastos ainda recorda o
companheirismo e a solidariedade que
animavam as antigas redacções. E, embora
lamente que a "falta de paixão" do jornalismo
português afaste o público, continua
fascinado por esse ofício que "precisa de ser
defendido por quem o ama".
Texto Helena de Sousa Freitas Fotos Luís Humberto Teixeira

JJ|Out/Dez 2012|19
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Jornalismo & Jornalistas - Iniciou-se no jornal O Século,
tendo passado posteriormente por cerca de uma vintena de
órgãos. Em simultâneo, foi construindo uma obra literária na
qual, por vezes, encontramos a figura do jornalista...

Baptista-Bastos - Eu comecei a escrever contos infantis
quando era um miúdo de 14 anos, na página infantil do
Diário Popular, que o meu pai ajudara a fundar e onde era
chefe de tipografia. A relação com a literatura mantém-se
até hoje, bem como a relação com o jornalismo, que iniciei
com 18 anos.
Quando publiquei O Secreto Adeus [primeiro romance,
de 1963, protagonizado por um jornalista revoltado com a
corrupção moral], queria fazer um ajuste de contas com o
jornalismo que então se praticava, e que não era muito
diferente do de hoje. Digo isto com tristeza.
Mas, na altura, escrevia-se melhor. Os chefes de
redacção de todos os jornais - O Século, Diário de Notícias,
O Comércio do Porto, O Primeiro de Janeiro - eram muito exigentes e as redacções tinham grandes jornalistas, que não
deixavam os mais novos pôr o pé em ramo verde.
Recordo-me de coisas que os mais velhos me diziam na
redacção d' O Século: "Você não se esqueça" - se fazíamos
asneira, tratavam-nos logo por você - "não se esqueça de
que está a trabalhar n' O Século e que cada jornal custa
cinco tostões". Isto era uma advertência.

gal, de uma forma geral, tem sobre as suas coisas. As pessoas esquecem-se de que o inventor do Novo Jornalismo
foi um português do século XIX, precisamente o Almeida
Garrett, com as "Viagens na Minha Terra". Está lá tudo: a
reportagem, a invenção, a poesia, o romantismo... e a
aproximação às pessoas. Aliás, é um livro a que recorro
com frequência, para me recauchutar de tanta coisa mal
escrita que vejo por aí.
A mim, não me interessa muito ficar na história do jornalismo ou da literatura - interessa-me é fazer o meu trabalho bem feito.
JJ - Em 1995, em entrevista à revista "Ler", disse que o jornalismo português é "um jornalismo com muito pouca alma".
Década e meia depois, mantém essa opinião?

BB - Mantenho essa opinião e acrescento: está com uma
alma cada vez mais desmaiada, mais desvanecida. E é
pena. Quando foi o 25 de Abril, um grupo de jornalistas
pensou que a sua experiência podia ser útil à formação de
novos jornalistas, que teriam, necessariamente, outros
conceitos e outras visões do mundo, mas isso não aconteceu.
A minha geração também foi um bocado, ou altamente,
responsável por isso. Embrenhámo-nos em política, o
tempo exigia-nos a participação no que estava a acontecer... E é preciso não esquecer que nós estávamos a ser

“Os verdadeiros jornalistas são uma minoria; o resto, s
“Não pode haver uma p
Posso dizer que pertenci a uma geração de grandes jornalistas, de facto, mas também aprendi muito com as gerações anteriores. Há uns tempos, um dos meus filhos
dizia-me: "Tu tens memórias desde o século XIX!". E é verdade. Porque essa gente falava e eu absorvia. Alguns tinham conhecido o Eça de Queirós, o Fialho de Almeida e
o Trindade Coelho, que iam à redacção d' O Século.
Trabalhei com homens de 80 anos que sabiam daquilo a potes. O Acúrsio Pereira, chefe de redacção n' O
Século, tinha no gabinete a seguinte frase do Almeida
Garrett: "Fugi de palavras velhas, mas não desprezei as
antigas". E isto dá logo uma dimensão da possibilidade
infinita que o jornalismo tem. O Hemingway dizia: "O
jornalismo permite tudo, desde que saiamos a tempo".
Mas eu continuo a escrever nos jornais. É a minha vida,
e gosto.
JJ - A referência ao Ernest Hemingway reconduz-nos ao diálogo entre o jornalismo e a literatura. Ainda temos exemplos
do designado "jornalismo literário"? Ou é de evitar a expressão, dado o estigma deixado pelos excessos do Novo
Jornalismo norte-americano?

BB - Todo o jornalismo é literário. Mas veja-se esse disparate do Tom Wolfe [considerado um dos fundadores do
Novo Jornalismo] e a falta de conhecimentos que Portu20 |Out/Dez 2012|JJ

protagonistas da História e que as leis se faziam no meio
da rua, mal ou bem.
JJ - Esse cinzentismo, essa falta de alma, decorre da falta de
garra, de paixão ou - se podemos usar o termo - de militância?

BB - Não há perigo nenhum em usar a palavra militância.
Eu sou a favor de um jornalismo comprometido e irritome solenemente quando vejo uns preopinantes a dizerem
que o jornalista não tem nada que defender causas.
Também sou, evidentemente, contra o jornalismo de distanciação, essa aberração incluída na nossa cultura jornalística que levou o leitor a afastar-se dos jornais e à consequente queda das tiragens.
A verdade é que o leitor não se sente reflectido na
imprensa e, no fundo, não sabemos o que se passa entre
nós. Por exemplo, aconteceu este caso da Grécia e, como
não estávamos informados do que ali se passava, acusávamos os gregos de serem culpados de tudo, quando não
eram. Como tenho acesso a jornais em duas ou três línguas, tentei perceber o que se passava. Aquilo foi uma
punição que os alemães quiseram aplicar aos gregos, um
povo superior que, na História recente, pegou em armas
várias vezes para lutar pela liberdade.
Todos os dias, compro três jornais - o Diário de Notícias,
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o Público e o Jornal de Negócios - e utilizo a Internet para
consultar outros. Mas aquilo não é o reflexo da nossa
imagem e das nossas preocupações. À medida que vou
envelhecendo, estou cada vez mais preocupado... e não
consigo isentar-me disto.
Em 1969 fui cobrir as cheias nos arredores de Lisboa e
o meu directo competidor era o Joaquim Letria, do Diário
de Lisboa. Recordo-me da paixão que pusemos ao descrever o que víamos... Isto apesar de sabermos que ia ser
tudo cortado pela Censura, como foi. Até o número de
mortos. Mas havia paixão, havia a agressividade compulsiva de quem se emociona e de quem ama as pessoas.
Ainda temos meia dúzia de jornalistas com uma
grande intensidade de trabalho e de vocação. São sobretudo mulheres, muito competentes e que fazem coisas
muito bem feitas. Os homens não gostam que eu diga isto
mas, hoje, na imprensa, as mulheres são melhores. Porém,
no geral, falta paixão aos jornais portugueses. Parece que
já ninguém gosta de ninguém.

Depois, temos uma escola anglo-saxónica que fez um
certo êxito junto daqueles que não têm criatividade, que
esquecem que, quando se olha, já se começa a seleccionar
e que, quando se escreve, se selecciona ainda mais. As
próprias palavras escolhidas são diferentes de umas pessoas para as outras. O olhar é selectivo, como os sentimentos, como as emoções, como a memória. Tudo é selectivo
na condição humana. Além disso, quando se começa a
olhar, começa-se logo a interpretar.
Fala-se na imparcialidade e na neutralidade... Não há
jornalismo neutro - o jornalismo é o lado humano das
coisas. E expliquem-me como é que um locutor de futebol
pode ser imparcial. Não pode! A emoção que transparece
quando ele relata é a que passa para os ouvintes.
Expliquem-me como é possível afastarmo-nos. Então
um tipo vê uma desgraça, escreve um artigo e depois vai
beber um uísque? Não me venham com essa conversa. Eu
sei que há pessoas assim, mas essas não deixam marca no
jornalismo.

JJ - Lembro-me de, em Fevereiro de 2004, a poucos dias de

JJ - Em 2009, escreveu no Jornal de Negócios que as agen-

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

das e os alinhamentos dos órgãos de comunicação justifi-

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

cam "uma vigilância crítica dos próprios profissionais",

lhos de Alexandra Lucas Coelho, Bárbara Reis, Ana Lourenço

inexistente e substituída pela "subserviência aos imperativos

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

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

BB - Sim, são alguns. Juntava-lhes a Ana Sá Lopes, embo-

das empresas de Media e do público dividem o jornalista?

o, são umas adjacências.”
a profissão desta índole sem uma boa dose de loucura.”
ra ache que ela podia ter feito uma carreira de repórter
absolutamente extraordinária, pois tinha faro. Mas depois
começou a escrever sobre política... São bons artigos, evidentemente, mas a vocação dela era para escrever sobre
aquilo que via e que sentia.
Todos esses nomes são, ainda hoje, nomes de gabarito,
mas que se fixaram e, às vezes, se repetem um bocado.
Com excepção da Ana Lourenço e do Adelino Faria, que,
pela própria natureza do trabalho que fazem, na televisão,
são obrigados a outra maleabilidade.
Agora, para se trabalhar numa redacção de jornal e não
cair na rotina é preciso uma grande imaginação.
UM SECRETO ADEUS À MEMÓRIA
JJ - Foi também à Lusa que, em Novembro de 2007, num
comentário sobre a morte do jornalista e escritor Norman
Mailer, o definiu como o homem que "desmistificou a teoria
da distanciação do jornalista em relação aos factos", tema
que ainda há pouco aflorou...

BB - A distanciação é uma obscenidade que me põe fora
de mim! Como se o jornalista não tivesse nada a ver com
aquilo que está a escrever! Então, o jornalista é uma caneta? O jornalista é um microfone? O jornalismo é aproximação. O jornalismo é até amizade!

BB - As pessoas que trabalham nas redacções vivem nessa
contradição. Faz-me uma certa confusão haver jornalistas
que aceitam os desígnios da agenda sabendo perfeitamente que vão ferir os interesses de quem lê.
Não se pense que não sei o preço das abdicações, das
subserviências, das servidões que é preciso fazer para manter um lugar, mas isso indigna-me porque o homem não foi
feito para essas coisas - o homem nasceu para ser livre.
Quando não o deixam ser, ele tem de se bater por isso.
Ainda hoje sinto um arrepio ao lembrar-me de quando
ia no carro d' O Século e as pessoas olhavam e diziam:
"Olha, O Século". Sentíamos uma força interior muito
grande, porque sentíamos que estávamos a ajudar
alguém.
Entretanto, a razão dominante impôs outros padrões e
novos valores. Há pessoas - nem vale a pena referi-las que eu já não leio porque o que fazem não tem nada a ver
com jornalismo. Para se ser jornalista, também é preciso
ter autoridade moral. Às vezes tentam desacreditar os jornalistas por isso mesmo. Mas o bom profissional, aquele
que nada tem a esconder, sacode a água e vai-se embora,
continua o seu trabalho. Só que, como dizia o Acúrsio
Pereira, os verdadeiros jornalistas são uma minoria; o
resto, são umas adjacências.
JJ|Out/Dez 2012|21
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“Nunca escrevi c
“Alime
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JJ - Frequentemente, afirma-se preocupado com a falta de
memória a que se assiste em Portugal, considerando que,
sem memória, temos um país condenado. O jornalismo tem
culpas no cartório nesta amnésia?

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

estão porque nós estamos como viemos ao mundo". A
força do mar arrancara a roupa do corpo àqueles
pescadores. Isto emocionou-me muito - no meio daquela
desgraça, o escrúpulo e o pudor dos homens e a honra e a
grandeza das mulheres. Ao telefone, disse isto tudo ao
Acúrsio, que respondeu: "Hoje vais pôr este país a chorar".
Quando cheguei de manhã ao jornal, ele disse-me
"Afinal, não pões ninguém a chorar. A Censura cortou
tudo". Caramba, eu não podia crer. Quis logo andar à porrada, ir à sede da Censura tirar satisfações. Era muito
miúdo e impetuoso e aquilo foi um choque.
JJ - Actualmente não há Censura, embora os Media sejam
acusados de silenciar certos assuntos, mas teremos real-

JJ - Detentor da carteira profissional n.º 17, tem lamentado

mente liberdade de expressão e de opinião e liberdade de

o afastamento dos jornalistas veteranos das redacções. A

imprensa?

perda da memória no jornalismo também decorre daí?

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

BB - Decorre. Hoje despede-se, hoje descura-se e destróise a memória das redacções.
No tempo em que o Cavaco Silva esteve como
primeiro-ministro, havia uma espécie de amnésia histórica e um culto da juventude pela juventude, que é um
culto cripto-fascista. Foi então que arrancou um projecto
ideológico - ninguém me tira esta ideia da cabeça - de afastamento de certos jornalistas das redacções. Porque a
memória é uma coisa perigosa, perigosíssima.
JJ - Há momentos referiu-se à Censura. Teve muitos textos
cortados, como um sobre o assassinato de Kennedy, a que
dera por título "Mataram a Liberdade". O que recorda dos

ORGULHO NAS PALAVRAS DOS OUTROS

tempos da mordaça?

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

BB - O fascismo português era tão esperto que era o único
fascismo europeu sem um código. Nós é que tínhamos de
saber o que seria previsivelmente cortado. O que eu e outros da minha geração fazíamos era escrever à vontade e a

tade de regressar a uma redacção, reconhece que certas
reportagens o fazem desejar estar ao lado dos jovens jornalistas. Mesmo sem o antigo clima de camaradagem, o
bichinho da profissão nunca deixa de roer...

i coisas que ferissem a minha consciência.”
mento a esperança de que o jornalismo nunca acabe.”
Censura que cortasse. E isso, às vezes, era doloroso.
Entre vários casos, ainda tenho atravessada uma
reportagem de quando tinha 19 anos. Na Nazaré, onde
não havia porto de abrigo, os naufrágios eram uma constante. Certa vez, telefonam para O Século às tantas da noite
a dizer que um camarada que cobria um naufrágio não ia
entregar a peça porque, como se dizia então na gíria jornalística, "o acontecimento tinha-lhe ido para cima". Ou
seja, o homem estava a chorar na praia e não conseguia
enviar uma linha. Então, o Acúrsio disse-me: "Vai imediatamente para a Nazaré e, se tiveres dúvidas, telefona-me". E
eu lá fui. Quando lá chego, o cenário era terrível, com as
mulheres, vestidas de negro, aos gritos perante um mar
cachão. Toda a gente tentava puxar um barco para a areia.
Ao fim de várias horas conseguiram agarrá-lo, e foi então
que se ouviu esta voz: "Eh mulheres! Deixem-se ficar onde

BB - Há muitos anos que não frequento redacções. Aqui
há tempos estive no DN, senti que aquela gente gosta de
mim e senti saudades, embora as redacções de agora não
tenham o ambiente de antes. Não estou a defender o passado, mas havia um companheirismo e uma solidariedade
que se perderam completamente.
Tenho uma história, entre várias, que posso contar.
Eu estive envolvido na Revolta da Sé e por pouco não
fui preso. Isso complicou bastante a minha vida profissional. Então, o João Coito - jornalista de enorme categoria, por cuja memória tenho uma grande veneração e
que era muitíssimo meu amigo - tentou pôr-me a trabalhar no DN, onde tinha um grande poder. E se ele era
salazarista!
Outra pessoa próxima do regime que me ajudou foi o
Manuel Figueira, que me convidou a escrever nos notiJJ|Out/Dez 2012|23
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ciários da televisão sob o pseudónimo de Manuel
Trindade. E eu lá fui. Isso era solidariedade.
JJ - E as tertúlias de café, que a sua geração, a de 60, tão
bem conheceu, eram um contributo para esse espírito que
não volta mais?

BB - Os jornalistas hoje quadruplicaram. Há muito mais
gente na profissão. Era nos cafés que nos encontrávamos
e sabíamos das patifarias ou das grandezas uns dos outros. Mas não tenho saudades desses tempos. Gosto muito
do momento em que vivo, com todas as precauções que
este gosto determina. Gosto, mas com cuidado, porque
não gosto do que vejo - do desemprego, dos miúdos
novos à nora. Depois, há uns mitos que se colocam em circulação, como o de que esta é a geração mais preparada.
Não é. Dei aulas numa universidade e, em termos de cultura geral, o nível era assustador. Na área específica que
queriam seguir, tudo bem, mas, no resto, zero. Fiquei
muito chocado com isso. Por isso, levava para as aulas
molhos de livros de poesia, para os alunos lerem. Eu não
entendo como é que um jornalista não lê poesia. O meu
filho Miguel elogia a minha memória, que já fraqueja, e
essa capacidade de fixação que tenho deve-se a ter lido
muita poesia.
Não recordo um jornalista d' O Século que não
trouxesse um livro debaixo do braço ou não tivesse, na

que é fundamental! Escreve-se muito mal em Portugal. A
qualidade da escrita sempre foi, para mim, uma obsessão.
Se calhar sou um bocado exigente demais.
Mas, como eu dizia, o essencial é ter vocação. E um
certo romantismo. Não pode haver uma profissão desta
índole sem uma boa dose de loucura.
JJ - Independentemente das críticas, parece ter um certo
orgulho na história do jornalismo e naqueles que para ela
têm contribuído. É impressão minha?

BB - O jornalismo é um acto de amor e precisa de ser
defendido por quem o ama. Eu trabalhei com jornalistas que pareciam defender uma coisa que era deles. E
no fundo era, como percebi mais tarde. Para muitos de
nós, a redacção do jornal era a nossa fortaleza e eu, até
certa altura, passei mais tempo nas redacções do que
em casa.
Ao longo dos anos, comprei livros de jornalistas como
o Artur Inês, com quem trabalhei no República, onde
percebíamos qual era a sua visão do mundo e das coisas.
Se os jornalistas lessem livros de memórias de quem passou pelos jornais, ficariam a conhecer os grandes jornalistas que tivemos. O Mário Neves, presente em todas as
histórias da Guerra Civil de Espanha, que foi o primeiro
jornalista do mundo a denunciar os massacres da Praça de
Touros de Badajoz. O José de Freitas, do Diário Popular, o

“Há directores de jornais que nunca foram outra coisa

JJ - As aulas em causa foram no curso de Apresentação

primeiro jornalista a revelar que a China tinha a bomba
atómica. Deviam ler-se os textos destas pessoas, que estão
tumularmente dispersos nos jornais e que, pela sua
beleza, nos deixam siderados. É importante saber que
houve tipos com a paixão do jornalismo que se bateram e
fizeram coisas giras. Isso reforça a nossa vaidade. Eu sintome muito orgulhoso por pertencer a uma profissão que
teve esta estirpe.

Televisiva na Universidade Independente, certo? Como é do

JJ - Ou seja, não obstante algumas decepções, o jornalismo

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

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

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

para manter um vínculo ao ofício?

necessário conciliar vocação natural e formação académica?

BB - Certa vez, declarei que tinha deixado o jornalismo e
o Expresso publicou isso na primeira página. Quando me
encontrei, por mero acaso, com o Eduardo Lourenço, ele
saiu-se com isto: "Você disse uma coisa absurda.
Jornalista e padre nunca deixam de o ser". (risos) E é verdade.
No que respeita às crónicas, escrevo-as porque preciso
do dinheiro, já que a minha reforma é baixíssima, mas
também porque não quero defraudar o leitor. Sei que
tenho muitos leitores e sinto a responsabilidade de estar
ao lado deles. É uma responsabilidade moral e uma
posição ética de que não abdico. Moral em relação às circunstâncias e ética em relação ao jornalismo.
Posso já ter escrito coisas deploráveis e injustas, mas

secretária, um livro ou uma ou duas revistas estrangeiras.
E o gosto que tinham por perguntar: "Já leste isto?". Era
uma espécie de corrida de estafetas, em que passávamos
o testemunho aos outros. Quando eu era rapaz, trocavamse livros nas redacções. Todos os grandes jornalistas que
conheci tinham lido muito. E, no jornalismo, aprende-se
muito ao ler os outros.

BB - Antes de tudo, é preciso uma grande vocação ou uma
grande paixão.
Não sou muito favorável às escolas de Comunicação
Social, embora considere que deve existir uma cadeira de
História da Imprensa, que fale de D. João IV, de D.
Manuel, da Gazeta "da Restauração", das "Relações" [dois
anuários do cónego Manuel Severim de Faria, publicados
em 1626 e em 1628]... Então as "Relações" não são jornalismo?
Também considero que, sobretudo nas faculdades de
letras, deve haver pelo menos uma cadeira de Sociologia
da Informação. Mas não é necessário ser doutor para se
ser bom jornalista. O conhecimento do Português, esse é
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coisas moralmente reprováveis penso que nunca escrevi.
Assim como nunca escrevi coisas que ferissem a minha
consciência.
A IMPRENSA PELAS RUAS DA AMARGURA
JJ - Numa crónica que publicou no Jornal de Negócios em
2008 escreveu que as grandes tiragens se destinam "a um
público menos exigente ou mais propenso à leveza do que à
reflexão". Isso explica o cenário a que assistimos, em que os
jornais ditos de referência são os que menos vendem? A
imprensa está em crise ou sempre esteve?

BB - A imprensa sempre esteve em crise. E não apenas em
Portugal. Temos o exemplo clássico do Le Monde, um jornal de referência que tem enfrentado problemas gravíssimos, pois, apesar das tiragens de 300 mil, 400 mil exemplares, a concorrência da outra imprensa, a tirar um milhão, um milhão e meio de cópias, tornava-se insuportável. E, apesar de os franceses serem tidos como um povo
culto, isso não corresponde bem à verdade. Basta ver a
televisão francesa, que é um horror. A nossa ainda vai
tendo umas boas reportagens, em que não há a tal distanciação. O que me preocupa é a privatização da RTP, que, a
concretizar-se, fará desaparecer muitas memórias e alguns
debates.
Quanto à imprensa, tenho a impressão de que se vai

segunda divisão dos Media. Creio que tem um ponto de
vista distinto...

BB - Tenho. Na minha opinião, é tudo imprensa e é tudo
regional. Os jornais do Porto vão até Coimbra, sobretudo.
Os jornais de Lisboa dão notícias da Grande Lisboa e
pouco mais. Um ou outro tem correspondentes.
Portanto...
Só nunca percebi porque é que não há um grande jornal do Sul. Houve a Democracia do Sul, mas estes projectos
tendem a acabar. Viu-se isso também na imprensa do
Norte. E se ali havia grandes jornais, com profissionais
notáveis! O Primeiro de Janeiro chegou a ser de nível
europeu - muito bem paginado, com grande qualidade de
texto.
E lembro-me sempre de que foi o Pinto de Azevedo,
um patrão de jornais do Norte, quem deu trabalho ao
Jaime Brasil, um grande jornalista que não conseguia
lugar em Lisboa por motivos políticos. Aliás, continuamos
a ver grandes jornalistas no desemprego, numa situação
muito difícil. Depois, vemos também o inverso: há directores de jornais que nunca foram outra coisa senão directores. Não sei como é que isto acontece, mas acontece.
JJ - É comum ver o seu nome em abaixo-assinados sobre os
mais diversos temas: na contestação à portagem da Ponte
25 de Abril (1994), a exigir uma intervenção da ONU em

sa senão directores.”
aguentar. Em termos de suportes, a mudança foi grande
nos últimos anos, mas ainda subsiste o gosto de tocar no
papel, de mexer nas folhas.
E se na Revolução Francesa o jornalismo se fazia até
a escrever nas paredes, alimento a esperança de que o
jornalismo nunca acabe, qualquer que seja a sua
expressão.
JJ - Tendo sobretudo uma ligação à imprensa, como surgem
as "Conversas Secretas" na SIC?

BB - Foi o Emídio Rangel quem me desafiou para um programa de 50 minutos na televisão, dizendo-me: "Falas
com quem quiseres, sobre o que quiseres e fazes como
quiseres". Eu tinha saído do Diário Popular, onde estivera
23 anos, porque tinham adulterado completamente o jornal e os seus princípios, e estava empenhado até ao
pescoço. Saí sem um tostão, apenas com a máquina de
escrever, pelo que, um tanto levianamente, aceitei logo a
proposta. Só quando cheguei a casa é que caí em mim e
pensei: "Estou lixado". Mas lá me safei e o programa, que
era para durar dois ou três meses, esteve três anos no ar.
Levei lá muita gente. E como é que eu encontrava aquelas
pessoas? Através da imprensa regional. Descobri histórias
fabulosas!
JJ - Na capital, nota-se, por vezes, um certo desdém pelos
órgãos regionais, como se estes fossem uma espécie de

Timor (1999), em solidariedade com o povo palestiniano
(2001), contra as praxes (2003), contra os projectos para
uma nova lei dos partidos (2003). Encontramos aqui o cidadão, o escritor, o jornalista ou todos são indissociáveis?

BB - Ando sempre a protestar, não é? (risos) É completamente impossível dissociar a pessoa que sou daquilo que
faço. Independentemente do que as pessoas possam pensar de mim. Já fui vítima de duas ou três armadilhas bem
organizadas, que me chatearam mas não me fizeram calar
nem demover. Isto está em mim, não há nada a fazer.
Há uns meses, li um texto do José Gomes Ferreira, da
SIC, em que ele dizia: "Não pensem que não me preocupo,
que não me indigno e que não protesto". Neste viveiro de
emoções que é o jornalismo - em que por vezes assistimos
a coisas terríveis sabendo que não devemos interferir ou
ajudar, por muito cruel que isso pareça - o indivíduo não
pode, de repente, desligar.
Eu vi coisas na minha vida, da tragédia e da grandeza
humanas, que fizeram de mim o homem que sou.
Imperfeito, evidentemente, mas muito próximo disso que
é a condição humana. Não o esqueço.
Todos os dias leio, estudo, quero saber o que se passa,
para tentar transmitir o melhor possível a quem me lê
aquilo que julgo ser contra a razão dominante. Para mim,
esta é a função do jornalista. JJ
JJ|Out/Dez 2012|25
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Paulo Moura à JJ

“O jornalismo livre
é uma espécie
de orquídea que
nasceu no asfalto”
Paulo Moura, repórter à solta, foi distinguido com o Prémio Gazeta de
Imprensa pelo "Diário da Primavera Árabe", um conjunto de
reportagens e crónicas que realizou no Egito e na Líbia, publicadas
entre fevereiro e setembro de 2011 no Público. Adverte-se para a
suscetibilidade que a ironia desta entrevista possa provocar aos mais
sensíveis.

Texto Carla Martins

seguir a esta entrevista, realizada a 19 de
setembro na cozinha da sua casa em
Alfama, com vista para a Sé de Lisboa, Paulo
Moura tinha de ir para a China. País imenso e prestes a dominar o mundo onde a
ideia de um jornalismo livre é "totalmente incompreensível". Mas o fenómeno do jornalismo livre nas próprias
sociedades ocidentais não é um dado adquirido. "A qualquer momento desaparece", porque o sistema não protege
a imprensa livre "como algo que pertença à sua natureza",
afirma o repórter do Público à JJ. O jornalismo, em transição, não precisa apenas de novas formas de subsistência
mas também de novos argumentos para afirmar a sua utilidade e legitimidade. Ir atrás de uma "boa história" é um
cliché mas Paulo Moura tem dificuldade em explicar o que
o move para os vários sítios do mundo para onde o arrasta "um impulso, espontâneo, natural, às vezes incompreensível". Gosta de observar os seres humanos em situações extremas, construir, a partir do caos do mundo, narrativas que nos dizem alguma coisa sobre a condição
humana e com um sentido mais universal. Assume que o
estilo é controverso e o debate interior sobre os limites éticos permanente.

A
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JJ - O jornalista é uma testemunha privilegiada dos acontecimentos históricos?

Paulo Moura (PM) - O testemunho de um jornalista é
sempre limitado, a ideia do testemunho absoluto é um
mito. Há sempre limitações que se impõem. Antes de
mais, numa situação de conflito, o jornalista nunca pode
estar nos dois lados ao mesmo tempo, nem alterna, no
sentido em que corre para o lado do "inimigo" e depois
volta. O jornalista tende a ver a razão desse lado, a ser
solidário com ele, e a consumir a sua narrativa, que constrói uma certa lógica. Essa narrativa nem sempre é totalmente verdadeira e às vezes pode ser muito ficcionada.
Vou dar-te um exemplo. Na Líbia, estive todo o tempo
com os rebeldes e não havia limitação de censuras.
Deram-me liberdade total. Eles próprios não estavam
organizados, não tinham propriamente um serviço de
relações públicas ou capacidade para controlar os jornalistas, ainda que o quisessem. Circulou a narrativa de que os
combatentes do lado de Khadafi eram todos mercenários
estrangeiros, de países africanos, porque não havia nenhum líbio que estivesse a combater ao lado dele. Não que
os rebeldes "vendessem" essa narrativa especificamente
aos jornalistas com um objetivo. Eles próprios acredi-
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tavam nisso. Contavam que tinham feito prisioneiros e
que eles confessaram que eram mercenários. Havia uma
série de factos a apoiar essa narrativa e todos os jornalistas acreditaram. Mas os factos que a confirmaram não
poderiam ter sido generalizados. Veio-se a saber que a
maioria dos combatentes de Khadafi não eram mercenários mas líbios.
JJ - A proximidade e o caos impedem de ver o que está a
acontecer com clareza naquele momento.

PM - Acho que isso acontece sempre no jornalismo. É
sempre muito difícil ao jornalista, quando escreve a um
ritmo diário, ter a distância necessária à ponderação de
muita informação e chegar o mais próximo possível da
verdade. Numa situação de conflito, o jornalista é muito
vulnerável às mentiras, aos mitos que se criam. Como esse
de que os combatentes de Khadafi eram todos estrangeiros negros. Mas, naquela situação, o jornalista não tem
forma de apurar a verdade. Está dependente daquelas
fontes, das pessoas com quem está, está limitado no
espaço. Se me perguntas se o jornalista é uma testemunha
privilegiada, é também privilegiada para a manipulação.
Mas continuo a achar que é imprescindível haver jornalistas nestes lugares, onde as coisas estão a acontecer.
JJ - De certa forma vais à procura desses acontecimentos
centrais? Eclode uma revolta no Egipto e queres chegar lá o
mais rapidamente possível?

PM - Há uma sensação, que também tem o seu lado
ilusório, do centro dos acontecimentos, dos lugares onde
a história está a ser feita.
JJ - Os jornalistas acabam também por contribuir para definir a centralidade desses acontecimentos.

PM - Essa narrativa acaba por ser construída pelos
próprios jornalistas. A ideia de que a Praça Tahrir era o
centro do mundo foi mais uma construção dos jornalistas
do que dos manifestantes, que não tinham bem noção da
importância do que estava ali a acontecer. Eles depois
viam nas televisões, viam os ecrãs grandes da CNN ou da
Al Jazeera, e apercebiam-se de como aquilo estava a ser
tão importante no mundo inteiro.
JJ - As esperanças e os ideais dos jornalistas convergiram
com as aspirações dos revolucionários?

PM - Os jornalistas têm toda uma lógica de como funciona
o sistema mediático, de vender jornais, etc., uma lógica que
procura acontecimentos que possam mobilizar, sensibilizar
as suas audiências. Essa é uma lógica que preside a tudo. E
depois há uma lógica de interpretação do significado das
coisas que um manifestante, que está naquele momento na
Praça Tahrir, se calhar não tem noção e que acaba por contagiar. Há aí uma dialética. O que a Al Jazeera transmitia
acabou por ter muita influência no que se passava lá. Para
o bem e para o mal. Até certo ponto, eram os "bons", para os
revolucionários que estavam na Praça Tahrir. Quando passaram a ser os "maus", naquela fase em que as milícias próMubarak estavam na mó de cima e foram atacar a Praça, a
Al Jazeera e os jornalistas começaram a ser perseguidos
28 |Out/Dez 2012|JJ

É sempre muito difícil ao jornalista,
quando escreve a um ritmo diário,
ter a distância necessária
à ponderação de muita informação
e chegar o mais próximo possível
da verdade. Numa situação
de conflito, o jornalista é muito
vulnerável às mentiras, aos mitos
que se criam.
Se o jornalista é uma testemunha
privilegiada, é também privilegiada
para a manipulação. Mas continuo
a achar que é imprescindível haver
jornalistas nestes lugares, onde as
coisas estão a acontecer.
Os acontecimentos são caóticos,
a vida não tem ordem nenhuma…
Vou tentar construir uma narrativa
que tenha algum sentido. Tento
construir uma história como um
romancista, só que vou construi-la
com elementos da realidade.
O que mais me afeta emocionalmente
são as histórias das pessoas que
chegam a um ponto em que não há
saída, a sua vida deixa de fazer
qualquer sentido. Isso é que é o mais
chocante, e também aquilo que me
interessa.
Há sempre contratos implícitos
e tácitos que as pessoas acham
que fizeram, e não fizeram.
Há pessoas que acham que o
jornalista tem a obrigação de não
as prejudicar, e não pode ser assim.
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como os culpados de tudo o que estava a acontecer. Eu
próprio fui preso, naquela famosa noite em que houve uma
caça aos jornalistas estrangeiros. Mubarak apareceu na televisão a dizer que a culpa era dos jornalistas estrangeiros,
que eram todos agentes do sionismo internacional e que
estavam a pagar às pessoas, 100 dólares por cabeça, para ir
para a Praça Tahrir manifestar-se. E toda a gente, de
repente, acreditou nisso.
JJ - O próprio conceito de "Primavera Árabe" é uma construção jornalística, em que se associam vários países a um
ideal de sociedade livre?

PM - Isso é uma discussão muito complicada. Ninguém
sabe exatamente qual o significado da "Primavera Árabe".
O que significa, só se poderá saber no futuro. Isso não
invalida a autenticidade do que aconteceu ali, com aquelas pessoas, naquele momento. Havia uma grande espontaneidade na razão por que estavam ali e no facto de
estarem dispostas a morrer pela liberdade, pelo derrube
de um regime ditatorial. O facto de isso ter acontecido, de
não ter sido usado e manipulado por ninguém, tanto no
Egito como na Líbia, apesar de serem diferentes… Aquilo
foi espontâneo! Aquelas pessoas estavam até dispostas a
sacrificar a vida por um ideal, ainda que não soubessem
exatamente qual. Na Praça Tahrir, quando perguntava às
pessoas que tipo de sociedade queriam construir,
ninguém fazia a mínima ideia. Estavam todos a estudar.
Uns começaram a ler o Capital, de Marx, outros a estudar
a Revolução Francesa...

me move. Por um lado, gosto de estar presente naqueles
momentos que se sente que são importantes porque se
está a fazer história, ainda que, como dizes, seja um pouco
criado por nós. Se de repente vejo na televisão que está a
acontecer agora qualquer coisa não sei onde, sinto um
impulso, espontâneo, natural, às vezes incompreensível,
de ir para lá logo. Por outro lado, gosto de contar as
histórias dos seres humanos em situações extremas, pouco
comuns, em que algumas facetas da chamada natureza
humana vêm à superfícies, o seu lado muito bom como
muito mau. Coisas terríveis que o ser humano é capaz de
fazer e coisas de extrema generosidade.
JJ - Nas situações mais difíceis que te é dado testemunhar,
como lidas com a morte e o sofrimento, como processas
essas emoções?

JJ - Qual é o cimento que liga as tuas reportagens? Sentes

PM - Há alguns mitos em relação a isso. Há algumas situações que as pessoas consideram como mais difíceis de
testemunhar emocionalmente, e que têm a ver com violência, com a morte, ver os cadáveres… Em algumas
dessas situações, por muito terrível que isto pareça, a pessoa habitua-se muito facilmente, e já não chocam. Para
mim, no Haiti, ver centenas de cadáveres… Habituas-te
facilmente. Aliás, é incrível observar também a facilidade
com que as pessoas se habituam a qualquer tipo de situação. Numa guerra observas as pessoas a fazerem a sua
vida normal. Na guerra do Afeganistão, estava com as
forças da Aliança do Norte quando invadiram uma cidade
ocupada pelos talibans. Houve dois dias de tiroteios e os
talibans fugiram. Quando a Aliança do Norte entrou na
cidade, estava um casamento a decorrer, que não foi interrompido com nada disto. Houve uma guerra, uma revolução, o poder mudou, um exército diferente entrou na
cidade, e o casamento não parou. Isto também acontece
com os jornalistas que estão no local.

que "está aqui uma boa história"?

JJ - Isso também te obriga a estar permanentemente em des-

PM - É difícil explicar. Procuro o lado humano, interessame observar os seres humanos. Há essa dimensão de
observar a vida, observar o comportamento naquilo que é
a construção de uma narrativa. Os acontecimentos são
caóticos, a vida não tem ordem nenhuma… Vou tentar
construir uma narrativa que tenha algum sentido. Tento
construir uma história como um romancista, só que vou
construi-la com elementos da realidade.

compressão, quando regressas.

JJ - É isso que procuras, esses momentos? Viajas muito, já
fizeste reportagem em vários países e sobre os mais diversos assuntos. Crimes, conflitos, catástrofes, parques de
campismo, estradas nacionais.

PM - Sou um jornalista sem especialização.

JJ - Mas essa história tem de te tocar.

PM - Tem de ter um lado emotivo, ter potencial, porque
nos diz alguma coisa sobre a condição humana ou porque
tem um sentido mais universal do que aquela história pontual. Procuro um sentido qualquer universal na história e
não apenas, por exemplo, que nos ensine sobre o conflito
na Líbia. Acho que há facetas do ser humano que só se
manifestam em certas situações extremas, de conflito, de
violência, de medo. E eu gosto disso, é uma das razões
porque gosto de ir. Não porque gosto de violência ou de
estratégia militar. Há pessoas que se viciam nas situações
muito tensas, e é como se fosse uma droga. Não é isso que

PM - É perigoso o jornalista habituar-se demasiado às
coisas porque deixa de ter o olhar do seu leitor e aí o seu
trabalho não serve para nada. E aí poderia ser um guerrilheiro a escrever a crónica… E há coisas às quais nunca te
habituas. O que mais me afeta emocionalmente são as
histórias das pessoas que chegam a um ponto em que não
há saída, a sua vida deixa de fazer qualquer sentido. Isso é
que é o mais chocante, e também aquilo que me interessa.
JJ - No "Passaporte para o Céu" escreves que as histórias
daqueles imigrantes africanos clandestinos que tentam chegar à Europa não acabam quando pões o ponto final.

PM - Isso é o paradoxo que existe nas histórias que construo. Por um lado, não são inventadas, logo, não posso
decidir sobre como é o fim. Por outro lado, porque vou
escrever uma história com princípio, meio e fim, com personagens, com uma estrutura, com um clímax, vai ter um
fim. Acabou. Ele chegou à Europa, ou não chegou, ou
morreu. Mas a história, na realidade, não acabou. Dou um
pouco essa ilusão de que a história tem um fim porque é a
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forma de a veicular, de lhe dar um sentido que seja
inteligível para o leitor. Mas, ao mesmo tempo, acho
importante dar também a noção de que há algo de construção nisso, porque nunca apreendemos a realidade, é
um contínuo, não pára. Muitas vezes não tem um fim
nem um sentido. É como a "Primavera Árabe". Não sabemos o que vai dar mas, naquela altura, a autenticidade da
pessoa que está ali a lutar, a morrer pela liberdade, tem
sentido. Como uns rapazes que conheci na Líbia, que tinham o irmão na camioneta e iam levá-lo para o cemitério
e estavam orgulhosos do irmão, de o mostrar, quase contentes por ele ter morrido. Foi a forma de aquela família se
sentir útil à causa, o que ultrapassava a tristeza da morte.
O que vier a acontecer a seguir não retira o valor humano
a esta história.

para isto é ser-se muito honesto sobre quais foram os
condicionalismos.
JJ - Sentes que o teu estilo de reportagem é controverso no
meio jornalístico?

mo literário, narrativo, de não-ficção. Que diferença faz no

PM - É muito controverso. Há jornalistas que acham que
estas reportagens mais subjetivas não são legítimas. Há
quem ache também, por motivos éticos, que não é legítimo "fazer arte" com o sofrimento humano ou com situações em que estás a utilizar pessoas para isso. Se estou a
tentar fazer um texto usando mais os recursos literários e
estilísticos, procurando que seja mais eficaz a atingir as
pessoas de forma emocional e afetiva, a envolvê-las nos
acontecimentos, isso implica uma atitude de estar a trabalhar sobre "aquele material", o sofrimento humano, a realidade, as histórias das pessoas que não pediram ou escolheram estar ali. Também sou sensível a esse argumento!
Acho que vale a pena fazê-lo, mas com limites.

teu trabalho?

JJ - Tens de manusear esse "material" com cuidado, com uma

PM - Nem sei bem o que é isso. Existem algumas técnicas,
alguns conceitos. Há muitas teorias em relação a isso e não
é importante definir esses conceitos. No fundo, o que se
pretende é fazer bom jornalismo. Acho, sim, que é legítimo e útil usar no jornalismo recursos que são das artes, da
literatura. Acho que é útil na recolha da informação, na
imersão…

abordagem deontológica.

JJ - És um representante em Portugal do designado jornalis-

JJ - O que significa, na prática, a imersão?

PM - Significa a lógica de ir ao local, não apenas para
recolher informação, mas ficar lá para experimentar, sentir, viver as situações tal como os protagonistas as vivem.

PM - Isso é fundamental, tenho sempre essa preocupação.
Ainda que às vezes os limites sejam difíceis de decidir. É
preciso ponderar se vale a pena. "Aquilo que vou dar aos
meus leitores compensa?" Essa é uma velha discussão. É
como a famosa fotografia do abutre, em que o fotógrafo
esteve horas à espera que o abutre se aproximasse da criança. Questionou-se tanto a legitimidade, foi tão criticado,
que o fotógrafo se suicidou.
JJ - O caminho que escolheste como repórter traz-te muitas
angústias.

PM - Claro que é um mito. A seleção daquilo que é noticiado implica uma escolha que tem a ver com vários fatores
ideológicos, subjetivos. Quanto mais esses fatores estão
ocultados, mais o jornalismo é desonesto e ineficaz. Uma
das características deste jornalismo chamado narrativo,
em que se assume a subjetividade, é explicar ao leitor o
modo como se chegou à informação, que pode haver uma
margem de erro, a confissão da própria subjetividade do
jornalista. E também há um lado de objetividade, importante, naquilo que são os factos. Não podemos embrulhar
o jornalismo numa série de camadas de subjetividade ao
ponto de já não se saber bem o que é que aconteceu.

PM - Existe um lado de muita tensão, permanente, de
decisões que têm de ser tomadas. Angustio-me mais com
as questões éticas, não só porque está em causa a vida das
pessoas, mas porque muitas vezes não é muito claro qual o
objetivo. Como o objetivo do jornalismo é hoje muito colocado em causa, também é mais difícil acreditar que se pode
fazer certo tipo de ações que podem, por exemplo, prejudicar pessoas. Ainda agora acabei de fazer aquela história
muito leve sobre o parque de campismo da Caparica. Sei
que, assim que a reportagem saiu, foi prejudicar muitas
pessoas, porque falei de coisas ilegais que lá existem, do
ridículo de certas situações. Isso não só ofendeu algumas
pessoas como a outras prejudicou materialmente.

JJ - Como consegues reconstituir um estado de consciência?

JJ - Tiveste esse feedback?

PM - É possível tentar. Tenho a consciência de que, quanto mais te aproximas desse jornalismo mais subjetivo, mas
também mais profundo e ambicioso, a margem de erro
aumenta. E tu tens de ser clara em relação ao leitor. Se vais
dizer o que é que aquelas pessoas sentiram num genocídio, porque falaste com elas, e falaste com muitas e elas te
contaram o que sentiram, pões isso numa personagem.
Dizes o que é que aquela personagem, quando ela fez isto,
estava a sentir e a pensar. Há uma grande vantagem para
o leitor na compreensão da realidade, mas a margem de
erro também é grande, porque as pessoas podem ter-te
mentido, as memórias são muito fabricadas. A solução

PM - Tive imensos comentários, tanto positivos como negativos. De pessoas que estão lá acampadas e que acham
que eu as traí, porque estive lá acampado e até comi
sardinhas com elas… Trair, não porque não cumprisse
aquilo que prometi - eu não faço isso nunca -, mas porque
há sempre contratos implícitos e tácitos que as pessoas
acham que fizeram, e não fizeram. Há pessoas que acham
que o jornalista tem a obrigação de não as prejudicar, e
não pode ser assim.

JJ - A objetividade é um mito?
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JJ - A biografia de Otelo teve grande ressonância pública.
Como é que ele reagiu?

PM - Não tanto ele, mas um ramo da família reagiu mal,
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Por vezes as instituições podem
já não ser de confiança. Podemos
estar num jornal ou num canal
de televisão que, a certa altura, já
estão a ter relações promíscuas com
as empresas. O último reduto
da credibilidade será o nome
de um jornalista individual.
Tornou-se muito evidente
que o sistema não protege
a imprensa livre como algo que
pertença à sua natureza. A imprensa
livre existe enquanto convém
às classes dirigentes. Desculpa este
discurso um bocado marxista mas…
Está a ser demasiado evidente.

por ser dito que ele tem duas mulheres. A única fonte de
toda essa matéria foi ele próprio, porque quis contar, e não
era segredo. Ele e as respetivas mulheres.
JJ - Esse foi o aspeto mais salientado nas notícias sobre o livro.

PM - Isso já não foi responsabilidade minha e confesso
que, além de não concordar, nem sequer tive a capacidade
de prever que os jornalistas iam pegar só nesse aspeto,
que é um pormenor. Devia ter previsto, porque faz parte
da lógica do jornalismo.
JJ - A tua opção de começar o livro com a descrição da higiene matinal de Otelo…. Sentiste que estavas a colocar a biografia numa zona de risco?

PM - Tenho sempre a preocupação, no que escrevo, de o
texto ser legível e apelativo para quem lê. Tive a preocupação de tornar a leitura interessante desde o princípio, e
não começar por uma contextualização mais política.
Porque não se trata de um livro de história. Se calhar foi
um erro chamar-lhe biografia, porque é mais um perfil. Se
bem que a biografia também exista como subgénero do
jornalismo narrativo. Mas em Portugal isso não é bem
interpretado, tanto que houve críticas negativas feitas por
historiadores. A minha opção foi a de privilegiar o testemunho do próprio Otelo, temperado pelos testemunhos
de outras pessoas que interagiram com ele. Achei mais
interessante falar com ele, perceber como é que subjetivaJJ|Out/Dez 2012|31
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mente viveu os acontecimentos históricos, do que ir para PM - Há muitos problemas diferentes que acabam por cona Torre do Tombo. Não quis acrescentar nenhum contrib- correr para acabar com o jornalismo. Aquilo que entenuto à historiografia, aliás, utilizei muito o trabalho de demos por jornalismo, tal como o mundo ocidental livre o
investigação já feito. Interessava-me centrar o livro na concebeu, essa ideia bizarra do jornalismo livre e indepenpersonalidade de Otelo, defini-lo como personagem. E aí dente, não existe na maior parte do mundo. Estou agora a
decidi começar por essa parte, que dá logo um ar sobre ir para a China e a constatar que, naquela imensidão, que
qual é a personalidade do Otelo em coisas mais simples, está prestes a dominar o mundo, essa ideia de jornalismo
do quotidiano, como a sua higiene pessoal. Alguém que livre é totalmente incompreensível. Produzir este fenódemora todos os dias duas horas na casa de banho… Acho meno do jornalismo livre é uma preciosidade, é uma espéque isso é importante para definir uma pessoa, e depois cie de orquídea que nasceu no meio do asfalto. Não é um
isso reflete-se em tudo o que
dado adquirido e a qualquer
faz. Ele fez a Revolução de
momento desaparece, no próNão há muita gente da minha idade
forma metódica e meticulosa,
prio mundo ocidental. Isso está
a fazer reportagem. Não há, porque
como mais ninguém foi capaz,
a acontecer, o jornalismo perde a
também por causa desses traços não compensa! Primeiro, já há
independência e submete-se aos
de personalidade. Otelo achou poucos jornalistas com condições
interesses das empresas. Há
que naquele momento o país para fazer trabalhos mais profundos.
muitas coisas híbridas de jornais
precisava de uma correção
e programas de televisão, que
E, depois, os poucos que existem,
política, e mais ninguém se
a carreira jornalística encaminha-os fazem reportagens patrocichegava à frente. Ele fechou-se
nadas. Em várias circunstâncias
em casa, planeou, fez e queria ir para serem editores e diretores.
onde vou fazer reportagem, já
para casa no dia seguinte.
encontrei equipas de um jornaJJ - Como professor, sentes que és um role model para os lista e um relações públicas. Nesta fase do capitalismo
teus alunos? Como lidas com as angústias deles sobre as mundial, tornou-se muito evidente que o sistema não properspetivas de carreira no jornalismo?
tege a imprensa livre como algo que pertença à sua
PM - É normal que os alunos se projetem numa pessoa natureza. A imprensa livre existe enquanto convém às
que está na profissão. Neste tipo de jornalismo que faço, classes dirigentes. Desculpa este discurso um bocado marque tem reportagem, implica viagens, estar em sítios xista mas… Está a ser demasiado evidente. A liberdade de
perigosos... Isto tem todo um ar de aventura que cria imprensa serve os interesses das sociedades capitalistas
algum fascínio nos alunos.
mas, no momento em que deixar de servir, pode ser posta
JJ - E também tem um ar de liberdade. No fundo, estás numa em causa muito rapidamente e muito facilmente.
posição privilegiada, fazes a tua própria agenda, decides os

JJ - E os jornalistas são os heróis frágeis nesse contexto?

trabalhos que queres fazer.

PM - Como é que um jornalista sobrevive se não tiver
apoios? Eu acredito que há tentativas de novas formas de
financiamento do jornalismo, considerando-se que há
uma opinião pública e uma sociedade civil forte que têm
interesse em manter o jornalismo livre. Estamos numa
transição. Os meios estão a sobreviver. O próprio Público
não sabe o que vai ser daqui a um ano.

PM - É privilegiada porque impus essa situação mas também tem o seu lado negativo, que é ter sempre o emprego
em risco, de certa maneira não ser reconhecido, não ganhar muito dinheiro. Tem muitas desvantagens. Não é
uma situação que qualquer pessoa gostasse.
JJ - Não estou a romancear, acho que não é para todos.

PM - Eu tento dar essa visão aos alunos, não que sigam as
minhas pisadas. Até porque é discutível se o meu perfil
como jornalista vai existir no futuro. Se vai ser possível!
Nesse sentido, este meu perfil de jornalista mais independente pode ser um caminho a seguir. Esta é uma via que
os jovens jornalistas também devem ter em atenção. Não
é só o desenvolvimento de um estilo pessoal mas a
própria maneira de agir, ser autónomo, porque cada vez
mais as próprias instituições já não funcionam como
dantes para dar apoio. Por vezes as instituições podem já
não ser de confiança. Podemos estar num jornal ou num
canal de televisão que, a certa altura, já estão a ter relações
promíscuas com as empresas. O último reduto da credibilidade será o nome de um jornalista individual.
JJ - Já foste abordando este tema. Que avaliação fazes do jornalismo que é feito hoje em Portugal? O que está a correr mal?
32 |Out/Dez 2012|JJ

JJ - O que significa para ti receber o Prémio Gazeta de
Imprensa?

PM - Contribui para que possa continuar a sobreviver
sendo jornalista. A minha única ambição é poder trabalhar mais. Muitas das limitações que existem no jornalismo são financeiras. Se reparares bem, não há muita gente
da minha idade a fazer reportagem. Não há, porque não
compensa! Primeiro, já há poucos jornalistas com
condições para fazer trabalhos mais profundos. E, depois,
os poucos que existem, a carreira jornalística encaminhaos para serem editores e diretores. Manter-se como
repórter, isto ser uma carreira, também não existe em
Portugal. Tenho 50 anos e continuo a ser repórter? Quem
é que é mais assim? Uma pessoa com 50 anos que ainda é
repórter é um falhado! Que é o meu caso. Como não consegui ser mais nada, sou apenas repórter. JJ
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Muniz Sodré, professor emérito da UFRJ

“Temos novas formas
de ‘feudalismo’
na comunicação social”
Docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro por vários anos,
Muniz Sodré considera os media tradicionais um campo demasiado
reduzido para quem agora se forma em comunicação e revela-se
preocupado com o retrocesso laboral que verifica na profissão,
comparando o jornalista sempre disponível para o órgão que o
emprega a um servo inteiramente ao dispor do seu senhor.
Texto e fotos Helena de Sousa Freitas e Luís Humberto Teixeira

icenciado em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Universidade Federal da Bahia, Muniz Sodré fez
o mestrado em Sociologia da Informação e
Comunicação pela Universidade de Paris – II e
doutorou-se em Ciência da Literatura pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em cuja Escola de
Comunicação leccionou durante vários anos.
Autor de 36 livros, entre ficções e ensaios na área da
comunicação e da educação, a sua deslocação a Lisboa,
para proferir a conferência “Jornalismo e Campo
Científico da Comunicação” no ISCTE – Instituto
Universitário de Lisboa, a 27 de Setembro, tornou-se pretexto para uma conversa sobre novos jornalismos e novos
jornalistas.

L

Jornalismo & Jornalistas – Com o surgimento do designado
jornalismo digital, as peças passam do impresso para o online, ou vice-versa, e, se tiverem som e imagem, podem ser
também veiculadas na rádio e na televisão. Tantos canais
difusores e cada vez mais desemprego no jornalismo.
Consequência do reaproveitamento das peças mas, ainda
assim, um paradoxo, não?

Muniz Sodré – A Internet começou a mudar a identidade
do jornalista e, ao mesmo tempo, alterou as relações de
trabalho. Com a multiplicação de canais, o jornalista tradicional passou a trabalhar mais e hoje assistimos a uma
nova forma de exploração. O sector dos serviços, no qual
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o jornalismo se insere, é muito regressivo no aspecto laboral, pelo que temos novas formas de “feudalismo” na
comunicação social, no sentido em que um jornalista que
trabalha ao mesmo tempo para vários suportes tem de
estar disponível o tempo inteiro. Anteriormente, o jornalista tinha um horário – claro que podia ficar dias inteiros
em reportagem, mas havia um horário – e agora, com o
digital, pode ter horário na redacção, mas não tem em
casa: ele está o tempo inteiro ligado e atento às notícias. E
isso não é muito diferente da servidão feudal, em que o
servo está por inteiro à disposição do senhor. A diferença
é que, neste caso, o senhor não é uma pessoa mas o
próprio capital, o local de trabalho.
JJ – Para onde caminha, então, a função do jornalista?

MS – Bem, o mercado de trabalho da comunicação já não
são os media tradicionais mas a própria comunicação
enquanto gestão social, aqui se incluindo as agências de
relacionamento entre as empresas e o público, entre o
governo e o público... E é para aí que caminha o trabalho
do jornalista, que se torna um especialista em imagem, em
press releases. Essa é a função que mais cresce no Brasil.
Por isso, não creio que os órgãos de comunicação tradicionais sejam, hoje em dia, o lugar central do trabalho do
jornalista, embora ainda haja muita ilusão nesse sentido.
JJ – Em Portugal, um jornalista com carteira profissional não
pode exercer um cargo de assessoria. No Brasil, para se ser
assessor, é necessário ter o título. É o oposto. Ainda assim,
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de que ainda são os meios tradicionais que assustam governos e
ainda é sobre eles que os governos
exercem pressões. Há vários locais
do mundo onde se mata jornalistas
por causa do que veio no jornal ou
passou na rádio. Mas isso é apenas
um lado. Por outro lado, esse jornalismo de defesa da liberdade de
expressão, das liberdades civis, foi
como que engolido pela informação gerencial da vida social e o
horizonte desse novo tipo de realidade é mais administrativo do que
político. Porque o horizonte do jornalismo tradicional é o horizonte
político: o Estado tem um segredo,
o jornalista denuncia; o Estado
oprime, o jornalista luta, derruba
ministros... Esse jornalismo continua a ser importante, mas cada vez
menos.
JJ – E que outro jornalismo temos? O
jornalismo digital não obedece às
mesmas regras?

a ética impede um jornalista de acumular esse cargo com o
de assessor, não?

MS – No Brasil, a questão do título profissional foi debatida, mas não houve quaisquer alterações. Entendeu-se que
era necessário acompanhar as transformações do mercado
de trabalho e pronto. Portanto, não há um controlo ou vigilância de índole sindical ou similar, sendo a questão
ética uma preocupação dos órgãos de comunicação quando desejam salvaguardar a sua isenção. Houve um caso
desses no Brasil: um jornalista d’O Globo foi demitido do
jornal quando se soube da sua ligação a um grande
empresário na área das telecomunicações.

MS – O jornalismo que se faz na
Internet até agora não mostrou ao
que veio e, de um modo geral, ainda não há verdadeiramente jornalismo no online. Há uma circulação infinita de
informações e de mensagens, mas não há quem lhes
atribua o sentido necessário para formar um discurso
coerente.
TRABALHO NA COMUNICAÇÃO NÃO FALTA
JJ – Talvez por ainda prevalecer uma ideia romantizada da
profissão, o jornalismo continua a atrair os jovens. Em
Portugal, todos os anos chegam ao mercado centenas de
licenciados, que têm geralmente por destino estágios não
remunerados e o desemprego. Qual o cenário no Brasil?

MS – No Brasil, há 145.000 jornalistas registados [com título] e os cursos de comunicação e de jornalismo estão num
e pode abalar, ou mesmo destruir, a confiança do público...
crescendo permanente. Isto apesar de o Supremo Tribunal
MS – O mercado tradicional dos media é antigo demais, Federal – por pressão das empresas, a começar pelo jornal
eu o chamaria de jurássico (risos). Por detrás da visão cita- Folha de S. Paulo – ter terminado com a obrigatoriedade do
da há uma retroprojecção ideodiploma para o jornalista brasilógica que corresponde a uma
leiro.
“No
Brasil,
há
145.000
jornalistas
separação entre a comunicação
Eu posso falar de duas ou
ética, verdadeira, e a infor- registados e os cursos de
três escolas que conheço. Dos
mação. São os ideais passados comunicação e de jornalismo estão
meus muitos ex-alunos de jordo jornalismo, que permane- num crescendo permanente.”
nalismo, nenhum está desemcem fortes. Há necessidade de
pregado, que eu tenha conhecium discurso desses para, por
mento. Claro que não estão
exemplo, tomar posição contra “O jornalismo que se faz na Internet
todos no activo nas redacções –
um governo. E não haja dúvida até agora não mostrou ao que veio.”
alguns estão em jornais, na teleJJ – Porque esse tipo de ligações invalida o compromisso
dos órgãos com a prática de um jornalismo imparcial, fiável,
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visão, mas há muita, muita gente
produzindo conteúdos para a
Internet, em assessoria e em agências de comunicação e de marketing. Aliás, no Brasil, o Estado é o
grande empregador de jornalistas,
como técnicos de comunicação.
No país, que tem uma dimensão
quase continental, com 8,5 milhões
de km2, tem até lugar para velhos
jornalistas que foram famosos. Um
deles, agora com 80 anos, que ocupou funções importantes no antigo
Jornal do Brasil, se aposentou mas
descobriu que não estava preparado para isso. Porém, também sentia
que o jornal não era mais o seu
meio. Então, o que ele fez? Criou
uma agência de comunicação. Ou
seja, mesmo os velhos jornalistas
aposentados encontram um espaço.
Por tudo isso, pode existir desemprego no jornalismo, mas não
em grau suficiente para se tornar
um tema de discussão.
JJ – No Brasil, existem diversos sindicatos estaduais de jornalistas e uma federação nacional, a
Fenaj. Qual o grau de militância sindical no Brasil e qual a
influência dos sindicatos nessa “empregabilidade” e noutras condições da classe?

estado das universidades e o seu futuro. Temos de considerar outros critérios.
Por outro lado, é verdade que a expectativa dos jovens
quando entram na universidade é vir a ter emprego.
Então, para que serve afinal a universidade se não dá essa
saída profissional?
A função das universidades é a formação de conhecimento, de inserção do indivíduo num sector do saber, a
formação de um saber universal. Isso talvez não seja tão
necessário agora que o saber está mais fragmentado, mais
técnico, mais aplicado, mas não se pode abrir mão disso,
porque abrir mão de um pensamento sobre o social é permanecer na imanência técnica total.

MS – O grau de militância sindical no Brasil já foi forte,
mas agora não. Os sindicatos não são estruturas que
pesem. Mas não é apenas com os sindicatos dos jornalistas que isto sucede – no Brasil, os sindicatos têm hoje
muito pouco poder de mobilização. Recentemente, os
professores fizeram greve e, mesmo sem obter o que pretendiam, incomodaram bastante o governo. Mas, se a paralisação tem sido dos jornalistas, não teria tido importância nenhuma. Como não possuem a estabilidade profissional da classe docente, os jornalistas que fizessem greve
teriam sido demitidos e assunto arrumado.

JORNALISMO PARA INTERPRETAR O MUNDO

JJ – E o papel da academia coaduna-se com as expectativas

JJ – Os jornais já foram maioritariamente projectos de origem

profissionais dos jovens jornalistas?

familiar ou de pequenas sociedades comprometidas na defe-

MS – O jornalismo e a comunicação são palavras tão
coladas à modernidade, à contemporaneidade, que a
grande parte das pessoas que vai estudar essas áreas para
a faculdade não é por causa do emprego, é para estar
próximo do discurso da actualidade.
A universidade não tem a ver directamente com o mercado de trabalho, nunca teve – o mercado de trabalho é
uma derivação. Sendo assim, a questão profissional não
responde por inteiro pelo destino das universidades. Ou
seja, não é pelas saídas profissionais que se pode avaliar o

sa de ideais claramente identificáveis. Actualmente, são um
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dos muitos produtos de grupos económicos que investem
também em áreas distintas da informação. Quais as implicações desta mudança?

MS – Assistimos hoje a uma tendência mundial de
mudança do sistema de propriedade dos jornais.
Tradicionalmente, quase no mundo inteiro, o jornal era
um capitalismo de tipo patrimonial, ou seja, era capital
de família e, nesses casos, a família ou o grupo que controla o jornal é tão importante quanto o capital. Assim, a
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possibilidade de o jornal defender causas sociais ou ir
contra o governo tinha relação com os interesses patrimoniais daquele grupo ou família. A tendência actual é
para o jornal ser parte de uma holding em que o capital
financeiro, o proprietário, é uma companhia de telecomunicações... Hoje, o editor é um gerente da rentabilidade do jornal e as suas perspectivas políticas e sociais
desaparecem.
No Brasil, 90 por cento da imprensa com circulação
ainda pertence a famílias. E uma família, por pior que seja,
tem outra postura em relação ao mundo.
mundo. Ainda assistiremos ao fim do jornal impresso? Ou já

ralidade não se justifica porque confiamos no jornalista:
ele é a testemunha, alguém que tem o direito moral de
narrar, de fazer a História. Na Net, a questão da testemunha não se coloca como direito moral. Assim, se por
um lado temos a força da pluralidade, por outro temos o
problema da veracidade e da credibilidade daquilo que é
contado. Além disso, podemos ter uma pluralidade de
pontos de vista mas sem coerência. O facto acaba por ser
a interpretação do facto. Perante isso, o que importa saber
é, afinal, o que se quer do facto, se é o seu significado ou
os seus detalhes. Porque, infelizmente, o falatório, existente nos meios de comunicação mais antigos, teve uma
ampliação com a Internet.

não é para o nosso tempo?

JJ – Tem escrito diversas obras sobre televisão. Sendo este

JJ – Verifica-se um declínio da imprensa em quase todo o

MS – A crise dos jornais está por toda a parte, mas ainda o meio de comunicação mais expressivo, sobretudo junto
é no suporte impresso que o jornalismo mantém o com- das gerações mais velhas, como analisa o terreno que o
promisso histórico com a defesa das liberdades civis. E o entretenimento grotesco tem vindo a ganhar nos últimos
que se observa, como já referi, é que os governos anos?
respeitam e temem o impacto do impresso. A Net ainda MS – O grotesco é uma categoria estética. Tem força quando se trata de abordar públicos
não conseguiu firmar uma
de estratos culturais diversos,
credibilidade nem um discurso
“Hoje,
o
editor
é
um
gerente
com diferenças de escolaridade,
coerente que ameace um goe se procura um universo simverno. O jornal tem uma deli- da rentabilidade do jornal
bólico partilhado, que lhes seja
mitação textual de géneros, e as suas perspectivas políticas
comum. A opção é pelo rebaienquanto a Net não tem fron- e sociais desaparecem.”
xamento, o “bathos”, em que
teiras textuais, pelo que o sentiuma mensagem complexa é
do se perde. Na Internet, pro“A crise dos jornais está por toda
reduzida para se tornar comucuramos informações pontuais,
a parte, mas ainda é no suporte
nicável, recorrendo-se, para tal,
fragmentadas, avulsas. Na Inaos seus elementos mais baixos
ternet, temos uma enorme dis- impresso que o jornalismo mantém
e risíveis. Surgem então o
persão e falta de critérios – não o compromisso histórico com
palavrão, o sexo desabrido, a
há coerência. Por isso, os jor- a defesa das liberdades civis.”
falta de modos, o comportanais poderão desaparecer em
mento pantagruélico... É aí que
quantidade, mas alguns títulos
resistirão como reserva do sentido, ainda que isso possa entra o grotesco, que catalisa esses aspectos para fazer rir.
Isso é universal. Daí termos esse género de entretenimennão ser para sempre.
JJ – Em síntese: continuaremos a ter jornais, mas o jornalis- to no Brasil, nos Estados Unidos – sobretudo para os
ta mudou de identidade e o jornalismo está em remodela- migrantes e grupos étnicos carenciados – em França, em
ção.
Portugal. No Brasil, sempre que se precisa de público se
MS – Creio que sim. No futuro, o jornalismo terá cada vez apela para o grotesco.
mais a função de gerar sentido – analítico e crítico –, assim JJ – Desloca-se a Lisboa para proferir a palestra “Jornalismo
se aproximando do discurso das ciências sociais. Um e Campo Científico da Comunicação” no ISCTE. Podemos,
exemplo disso é o Le Monde Diplomatique, cujo director, com propriedade, falar na comunicação como ciência?
Ignacio Ramonet, tem um discurso de sociólogo sendo MS – Na verdade, nota-se a ausência de um campo episjornalista. Na prática, o jornalismo deverá ajudar a inter- temológico próprio para a comunicação, uma lacuna que
pretar o real, fornecendo ao leitor coerência num mundo parece incomodar mais os investigadores norte-americanos do que os europeus. Fazer do jornalismo uma ciênde fragmentos.
JJ – Apesar das fragilidades apontadas à Internet, ela facul- cia é altamente arriscado, sem dúvida, mas também não
ta, como nenhum outro meio, uma miríade de ângulos sobre faz sentido que o campo comunicacional permaneça tão
um acontecimento...
ambíguo hoje como no passado, sem qualquer consenso
MS – A Internet aumenta o número de agências interpre- intelectual quanto a grandes ideias. Para se ter uma noção,
tativas. Ou seja, vemos ali uma maior pluralidade de pon- um estudo identificou 243 teorias da comunicação difertos de vista sobre um facto do que nos órgãos de comuni- entes. A reflexão epistemológica é mesmo muito
cação tradicionais. Mas, nos media tradicionais, essa plu- necessária. JJ
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Jean Daniel, observador
Como evocar Jean Daniel? Só se evoca o passado, e o jornalista e intelectual está tão vivo, aos 92
anos, como a revista que fundou em 1964 em Paris, Le Nouvel Observateur. No entanto, ao escrever
sobre quem, nascido em 1920, mantém a lucidez, o brilho e a influência que o dispensaram de estar
na moda ou no poder, é difícil evitar a sensação incómoda, que tão bem conhecemos nos jornais, de
uma tarefa necrológica. Mas isso passa logo. Basta abrir a revista semanal, mesmo num dos raros
números em que não o vejamos, para encontrar a sua marca, assinatura numa instituição no bom
sentido do termo, capaz de renovar-se e de surpreender sem quebra dos valores que afirmou no início

Texto Francisco Belard
jornalismo desgasta, mói
quem o pratica e quem o lê, e
às vezes mata. Não são
poucos os que dele partiram para
outras glórias, as da política ou as da
literatura. Em Jean Daniel tais
tentações ou ambições surgiram
cedo, e cedo as afastou. Preferiu ser
jornalista para sempre, conjugando
impulsos tantas vezes contraditórios
– o pensamento e a acção. Em
décadas de editoriais, artigos e
entrevistas, falou de quase todos os
assuntos e foi repórter no terreno,
correu riscos físicos e intelectuais,
entrevistou os poderosos, defendeu
humildes e perseguidos.
O que atrás escrevi é, até certo
ponto, o tipo de frases que Jean
Daniel, inimigo da censura e avesso
à glorificação, aprovaria a custo
numa publicação que dirigisse. Ele,
em cuja obra há tanto de

O
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autobiográfico – não é em vão que se
é testemunha atenta da maior parte
de um século e de uma década do
seguinte – sem que tal se traduza no
convencimento ou na
autopromoção, ocultou a honra de
ter feito parte da Divisão Leclerc (a
2ª DB) na II Guerra Mundial; outros
a revelaram. Não “enveredou” pela
literatura, como é uso dizer-se; fez
uma coisa mais difícil – a obra
jornalística e ao mesmo tempo de
escritor, sem que as qualidades da
escrita ou a profundidade da
reflexão se dissociassem no trânsito
de um ofício para outro. Repare-se
que, pondo de lado digressões
ficcionais sinalizadas pelo autor, o
persistente e admirável trabalho
jornalístico quase se confunde com a
biografia. Não é frequente que a vida
de um jornalista – profissão que não
faz parte, pelo menos entre nós, das
que auguram maior longevidade –
dê testemunho de mais de metade
de um período agitado, violento,
trágico, transformador e apaixonante
como o século XX, e ainda assim
prossiga com o mesmo saber, sem
acusar cansaço, ao longo de doze
anos do século seguinte. Não há dois
Daniel; há um, mas não é uma figura
monolítica, é um homem marcado
por conflitos da sua origem, dos
tempo complexo que viveu, das
certezas difíceis, das dúvidas que
debateu com outros ou no íntimo.
Nascido em Blida, na Argélia
francesa, numa família judaica, com
raízes berberes, Jean Daniel Bensaïd
defendeu a independência argelina

mas quis ser francês; combate
externo e conflito interior que o
fariam divergir de Albert Camus,
mestre e amigo. Camus nunca
deixou, porém, de ser referência
permanente de Daniel. A única vez
que vi este foi, por acaso ou talvez
não, ao ser apresentada na Fundação
Mário Soares, a 18-9-2009, a tradução
na Temas e Debates de Avec Camus
(Gallimard, 2006).
Se me ocorreu falar de Jean
Daniel não foi, pois, para celebrar
uma carreira – o que seria justo,
mesmo não tendo ela terminado. Já
em 2003, na Biblioteca Nacional de
França, um conjunto de amigos e
admiradores, franceses ou não,
homenageou o jornalista-escritor por
ocasião da entrega dos seus
manuscritos à dita BNF (à qual
presidia o historiador Jean-Noël
Jeanneney). O encontro, só
aparentemente um colóquio, fez a
retrospectiva do trabalho profissional
de Daniel e sua intervenção cívica e
política, mas sem tonalidade
póstuma, tanto mais que o
homenageado estava lá... Nada, ou
pouco, da reverência que costuma
marcar cerimónias académicas em
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honra de quem se vai retirar ou
retirou, e houve discordâncias
quanto ao que o mesmo tinha dito e
feito. Para quem saiba um pouco de
Jean Daniel, era a única espécie de
homenagem que ele aceitaria –
diálogo crítico, confronto,
divergência, dúvidas ou certezas,
todas falíveis. Daí surgiu uma obra
colectiva, vinte autores (Jean Daniel,
observateur du siècle, BNF/Éditions
Saint-Simon), que é também um
retrato. Tardio, dir-se-ia, mas
prematuro, pois nove anos depois o
“observador observado” prossegue o
labor habitual.
Um dos primeiros portugueses
que conheci atentos ao trabalho de
Jean Daniel foi Mário Mesquita, que
lera Le temps qui reste (1973), talvez o
primeiro livro do autor com larga
difusão em França. Mas em Portugal
ele é menos conhecido do que
merece. Escreve numa língua cuja
difusão conheceu melhores dias;
nunca esteve “na moda”, por boas e
más razões, não é colunista na
imprensa. Os seus vinte e tal livros
não estão nas livrarias, com a
possível excepção do que dedicou a
Camus; um anterior, Um Grande
Clarão a Leste, co-autoria de Yuri
Afanassiev, passou quase
despercebido (Edições SagresPromontório, 1991). E um dos não
traduzidos (L’Ère des ruptures, 1979)
tem muitas e densas páginas sobre
Portugal nos anos fundadores da
democracia. Bastaria a quarta parte
desses volumes para avaliar a
diversidade e a profundidade da

Preferiu ser
jornalista
para sempre,
conjugando
impulsos
tantas vezes
contraditórios
– o pensamento
e a acção.

análise. Mas é suficiente a leitura da
revista (“journal” e “hebdo” na
terminologia francesa) em que
continua em lugar eminente.
Sabemos como é efémera a
duvidosa glória deste ofício. Por
sorte, Jean Daniel fez o percurso “do
jornal para o livro” sem ter de ser
ficcionista; a sua escrita na imprensa
não é pobre nem superficial; tal
como nos seus textos ensaísticos, é
precisa, fluente e acessível, mesmo
em matérias que outros abordam de
forma hermética ou confusa; é
literariamente rica sem “fazer
literatura”, despreza ortodoxias e
interroga as suas próprias posições
actuais e passadas. Enfim, menciono
dois exemplos da sua reflexão:
Comment peut-on être français? (Les
Belles Lettres, 2012, vasta recolha de
artigos 1971-2011, sobre imigração,
racismo e identidade nacional) e
Demain la nation (Seuil, 2012, livro
ensaístico). Se há uma nota
permanente, é a de se questionar e
interrogar tudo e todos. Ou ainda,
como ele escreveu em Setembro de
2006, a convicção de que “não há
problema mais importante no século
XXI do que saber se poderemos
conciliar a diversidade das culturas
com a universidade dos valores.” É
bem possível que, quando este
número da JJ sair, exista mais um
livro de (ou sobre) Jean Daniel,
mestre de jornalistas. JJ
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Serviço Público de Informação
em foco na cerimónia dos

Prémios Gazeta 2011
Salão Nobre da Caixa Geral de
Depósitos foi palco, uma vez
mais, da cerimónia de entrega
dos Prémios Gazeta, presidida pelo
Chefe de Estado, na presença dos
presidentes do Clube de Jornalistas e
da Comissão Executiva da CGD e de
dezenas de convidados, incluindo os
membros do Júri. Os premiados
foram - recorde-se - os jornalistas
Alexandre Soares, Prémio Revelação,
Jorge Simão, Prémio Fotografia, José
Manuel Rosendo, Prémio Rádio,
Amélia Moura Ramos e Miriam Alves,
Prémio Televisão (ex-aequo), e Paulo
Moura, Prémio Imprensa. O “Jornal
de Barcelos” foi distinguido com o
Prémio Imprensa Regional e o Prémio
Gazeta de Mérito 2011 foi atribuído a
Fialho de Oliveira.
Iniciando a sua intervenção com
palavras de agradecimento para a presença do PR e para José de Matos,
presidente da Comissão Executiva da
CGD, patrocinadora exclusiva dos
Gazeta, Mário Zambujal recordou o
papel do CJ ao longo de quase três
décadas de existência e a satisfação e
orgulho por, numa conjuntura difícil,
continuar a “dar provas de vida”,
mantendo a “única revista portuguesa
exclusivamente dedicada ao jornalismo”, além de um site, e atribuindo
anualmente os “prémios mais prestigiados” do jornalismo em Portugal.
“Gostaríamos – e pretendemos –
fazer algo mais, apesar das nuvens
negras que ameaçam de borrascas o
sector da Comunicação. Como outros,
eu sei. Mas sem jornais e jornalistas
nenhum país pode ufanar-se de ser…
uma democracia”, acentuou o presidente do CJ, para lembrar que,
mesmo em dia de festa (“… porventura a festa maior do nosso clube e bas-
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tar-nos-ia ler o legítimo contentamento nos rostos dos premiados para nos
sentirmos felizes. Só pelo reconhecimento do mérito, que é deles”), seriamos, todavia, hipócritas se omitíssemos a preocupação com o rol de despedimentos e as notícias – por vezes
desencontradas – que insinuam a
menorização de dois suportes fundamentais como são a RTP e agência
Lusa. Sem os sólidos e eficazes
serviços que fornecem, insanáveis
prejuízos teriam os cidadãos por-

tugueses localizados em todo o país e em todo o mundo. E perderia a
democracia.”
E prosseguiu: “Não vou maçar-vos
com mais presságios (ainda acredito
que infundados) direi apenas que o
Estado não pode ficar indiferente às
dificuldades de quem tem a indispensável função de informar com independência, liberdade e pluralismo.
Os trabalhos contemplados agora
com os Prémios Gazeta – bem como
outros apresentados a concurso –
demonstram com eloquência que continua a existir em Portugal um jornalismo de alta qualidade. Assim terá de
continuar acontecer. O Clube de
Jornalistas, teimando em sobreviver,
cá estará para premiar os profissionais
– jovens e mais maduros – que dignificam uma profissão indispensável

para o País. E será notícia. Temos a
força que a razão nos dá. E esta noite,
sentimos a alegria de quem tem tido
razão.”
APOIO E SOLIDARIEDADE

Com palavras de apreço pela presença do Chefe de Estado e de satisfação pelo êxito da iniciativa anual de
premiar o bom jornalismo, o
Presidente da Comissão Executiva da
CGD saudou os profissionais galardoados e o papel do CJ na promoção,
há quase três décadas, dos
Prémios Gazeta. José de
Matos reafirmou, por outro
lado, na sua breve intervenção, o apoio da CGD à
iniciativa do CJ, sublinhando
a sua importância para a salvaguarda e desenvolvimento
de uma informação de qualidade.
Dado o elevado número
de galardoados, as intervenções de
fundo pertenceram, como nos anos
anteriores, aos prémios Revelação e
Mérito. Jorge Simão (Fotografia), José
Manuel Rosendo (Rádio), Amélia
Moura Ramos e Miriam Alves
(Televisão), e Paulo Moura (Imprensa)
e o director do “Jornal de Barcelos”
(Imprensa Regional) usaram, entretanto, da palavra para, em curtas
intervenções, agradecer os respectivos
prémios e contextualizar os trabalhos
consagrados pelo júri. Paulo Moura
dedicou, ainda, o seu prémio aos seus
companheiros do jornal “Público”,
forçados ao desemprego.
DEFENDER A RTP E LUSA

Alexandre Soares, jornalista ‘freelancer’, Prémio Revelação, assinalou,
na sua intervenção a complicada situ-
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Fotografia de grupo
com os premiados.
Em baixo, José de
Matos, presidente
da Comissão
Executiva da CGD,
no uso da palavra
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ação actual dos media e, em particular, as dificuldades de acesso dos mais
jovens à profissão, com um apelo
directo ao PR no sentido de contrariar
os cortes no serviço público de comunicação social da RTP e Lusa.
“Senhor Presidente – vincou
Alexandre Soares - sei que um dia,
mais tarde ou mais cedo, vai haver
uma solução para tudo isto, um
engenheiro numa grande multinacional de Silicon Valley ou um jovem
universitário em Lisboa vai descobrir
um novo modelo de financiamento
para o jornalismo, mas até lá não
podemos arriscar, e é isso que lhe
quero pedir: Não vamos deixar que
decisões que são políticas alienem milhões de pessoas do seu direito à informação.”
Premiado por um trabalho sobre a
participação de um emigrante
madeirense nos Estados Unidos na II
Guerra Mundial, Alexandre Soares,
natural dos Açores, iniciou o seu discurso com a história de cinco colegas
de turma do curso de jornalismo, em
2005, considerados “muitos bons”
pelos professores e que conseguiram
rapidamente emprego precário, e hoje
trabalham – como ele próprio - em
diferentes continentes. Lembrou,
ainda, sobre os cortes previstos para a
RTP e para a Lusa, que várias zonas
do país vão, devido à previsível
ausência de cobertura, “desaparecer
do panorama mediático nacional”, já
que os media privados “não têm uma
rede de correspondentes como a Lusa
ou a RTP.”
“UM COMBATE PERMANENTE…”

Palavras de Fialho de Oliveira, Gazeta
de Mérito 2011: “Durante a minha
longa vida entreguei muitos prémios
mas nunca me preparei para receber
das mãos do presidente um galardão
que muito me honra. Aconteceu esta
noite e ainda por cima me obrigaram
a dizer umas palavras.
Desde o tempo que, durante doze
anos, fui repórter parlamentar que me
habituei a fazer a síntese de longos e
enfadonhos discursos.
Não vou alongar-me mas quero
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aproveitar este momento, para recordar Silva Costa primeiro presidente
do nosso Clube. Foi com ele que iniciámos esta caminhada já longa. Foi
depois com a teimosia de Eugénio
Alves que chegámos ao dia de hoje.
Foi ele que convenceu o Mário
Zambujal a presidir à Direcção. É ele
que bem merecia ser premiado.
Mas já que estou no uso da palavra
quero aproveitar para recordar os
meus Mestres. Ensinaram-me o ofício
e, sobretudo o sentido, da camaradagem e a ser jornalista de corpo
inteiro.
Mais de meio século depois ainda
os não esqueci. Foram eles: Jorge
Simões, Costa Júnior, Pereira da Costa,
João Coito, Augusto de Castro,
Manuel Múrias, Freitas da Costa,
Dutra Faria e Barradas de Oliveira.
Quando se tem o privilégio de ter
estas referências profissionais o caminho é mais fácil. Eu peço desculpa
mas não quero ser saudosista.
Daqueles que dizem que o passado é
melhor que o presente.
Terá sido assim em alguns casos. E
foi, mas é no presente que vivemos e
no futuro que renascemos mais fortes,
mais felizes e mais justos. É no futuro
que hoje devemos acreditar.
Aos jovens que esta noite foram
distinguidos quero dizer-lhes que a
luta vale a pena. A luta por um jornalismo que honre quem o pratica e
que sirva a comunidade. O jornalismo do presente e do futuro não é
apenas um prémio, é antes uma
honra para quem o serve um combate permanente em busca da verdade e justiça.”
“O MEU SILÊNCIO É DE OURO…”

Num tom irónico, e depois de saudar
os premiados, o CJ e a CGD, entidades promotora e patrocinadora dos
Gazeta, Cavaco Silva aludiu ao seu
silêncio, tantas vezes criticado nos
últimos tempos. “O meu silêncio é de
ouro”, começou por dizer, evocando
depois o actual alto preço daquele
metal precioso, para depois acrescentar: “Até aqui, boa parte dos portugueses pensava que o Presidente da

República estava a meditar, a reflectir
sobre a próxima visita a Portugal da
senhora já bem conhecida de todos,
amada por muitos, a que carinhosamente os portugueses chamam de
troika, outros estariam a pensar que o
Presidente da República estava a
reflectir sobre se o aumento de impostos era enorme ou gigantesco, outros
pensariam que o Presidente da
República estava a reflectir sobre os
novos apoios que a chanceler Merkel
podia trazer para Portugal na sua
próxima visita ao país e outros poderiam estar a pensar que o Presidente da
República estava a reflectir sobre o
que fazer relativamente às pressões de
vinte corporações e mais de cem individualidades para que ele enviasse o
Orçamento do Estado para o Tribunal
Constitucional.”
E prosseguiu, no mesmo tom irónico: “Outros estariam a pensar que o
Presidente estaria a reflectir sobre o
consenso político que foi possível
estabelecer entre as forças políticas do
arco da governação sobre a forma de
realizar a reforma das funções do
Estado, outros podiam estar ainda a
pensar que o Presidente estava a
reflectir sobre se a transmissão televisiva dos jogos de futebol em canal
aberto fazia ou não parte da definição
de serviço público de televisão, mas
agora, depois de ter quebrado o meu
silêncio, os portugueses dirão que afinal ele estava apenas a reflectir sobre
a forma de evitar a sua presença na
cerimónia de atribuição dos prémios
Gazeta do Clube de Jornalistas”. No
entanto, “tendo quebrado o silêncio” e
estando presente, o Presidente disse
só lhe restar “ser muito, muito, breve,
tentar passar despercebido e felicitar
os jornalistas premiados”.
No final do seu curto discurso,
Cavaco Silva deixou um pedido especial “aos jornalistas presentes”: “Se
forem inquiridos digam que eu estive
aqui mas não disse absolutamente
nada, e que eu me comprometo a não
colocar qualquer post sobre o assunto
na minha página do Facebook, deixo,
por isso, antecipadamente o meu
muito obrigado a todos”.
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O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva e, em baixo, Mário Zambujal (à esquerda) e Fialho de Oliveira, Gazeta de Mérito

Entrega dos prémios a Jorge Simão, Alexandre Soares e ao director do “Jornal de Barcelos”
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Paulo Moura, Gazeta de Imprensa

A cerimónia da
entrega dos Prémios
Gazeta 2011 foi, mais
uma vez, cenário
para um agradável
convívio entre as
dezenas de jornalistas
e convidados
presentes

Gazetas de Televisão para Amélia Moura Ramos e Miriam Alves. Em baixo, José Manuel
Rosendo, premiado com o Gazeta de Rádio
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Fialho de Oliveira, Gazeta de Mérito. À esquerda, directores da SIC e da Lusa

A mesa dos premiados. Em baixo, o Presidente da República conversa com Alexandre Soares,
prémio Gazeta Revelação. À esquerda, pormenor da mesa do Júri
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www.people-press.org/2012/09/27/in-changing-news-landscape-even-television-is-vulnerable

Telejornais ameaçados

ão é novidade que a progressão da Internet tem
tido um impacto assinalável na leitura dos
meios impressos. Trata-se de uma tendência há
muito diagnosticada e sistematicamente reconfirmada
pelas quedas ininterruptas nas vendas de jornais e
revistas. Mas o último inquérito bianual do Pew Research
Center sobre o consumo de notícias, efectuado a uma
amostra de três mil americanos, indica que até a
informação televisiva, normalmente resiliente, dá sinais
de uma crescente vulnerabilidade.
A generalização da Web, a partir da segunda metade da
década de 90, teve como consequência uma migração de
públicos da televisão para o computador. Mas, depois
desse choque inicial, o pequeno ecrã soube aguentar-se,
levando a que as audiências televisivas não tivessem
sofrido mutações significativas, ao longo da última
década.
No entanto, a revolução em curso das plataformas
móveis e das redes sociais veio impor uma nova ameaça
ao meio televisivo, voltando a registar-se uma tendência

N
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para perda de públicos, sobretudo dos jovens.
No estudo do Pew Research Center, a televisão continua a
dar provas de resistência, ao contrário da escuta de rádio
e da leitura de jornais e revistas, que foram alvo de
quebras muito acentuadas, nos últimos vinte anos. Com
efeito, ainda são 55% aqueles que dizem que souberam
das notícias, na véspera, pela televisão. Mas eram 57%,
em 2006. Sendo que, entre a população abaixo dos 30
anos, já há quase tanta gente a dizer que soube das
notícias pelas redes sociais (33%) como pela televisão
(34%).
Esta evolução é sublinhada por uma utilização crescente
dos dispositivos móveis. Cada vez mais gente recorre a
tablets e, sobretudo, a smartphones para saber das notícias.
Naturalmente que, na maior parte dos casos, a utilização
destes aparelhos acumula com a televisão, não a exclui.
Mas dá que pensar o facto de serem cada vez mais
aqueles que só utilizam os media “online” e as
plataformas digitais para se manterem informados. Esse
número subiu de 8%, em 2010, para 12%, em 2012.
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www.journalism.org/analysis_report/future_mobile_news

A explosão das notícias
nos dispositivos móveis
m outro estudo do Pew Research Center que dará que pensar aos “sites”
de notícias que ainda não estão optimizados para os smartphones e
tablets. Um inquérito conduzido junto de 9500 americanos concluiu
que metade da população dos EUA já possui pelo menos um destes
dispositivos. Sendo que 66% usam-nos regularmente para ver as notícias. A
acompanhar a evolução no número de utilizadores destes aparelhos, aumenta
também o tempo que é dedicado ao seu uso diário – duas horas, em média.
Um dado particularmente interessante deste estudo é o que nos diz que aqueles
que possuem ambos os aparelhos revelam uma maior inclinação para ver
publicações de dias anteriores e ler artigos de fundo, bem como para os partilhar
por e-mail ou nas redes sociais. Esses leitores são também os que manifestam
maior predisposição para pagar por conteúdos informativos digitais.

U

www.tactilize.com

APP de criação de revistas para Ipad
s revistas têm uma capacidade superior à dos jornais para fidelizar
os leitores às suas edições impressas, o que não significa que não
os percam para as suas congéneres digitais, embora a um ritmo
menor, como o indicam os dados do último inquérito bianual do Pew
Research Center sobre o consumo de informação. Daí que um número
crescente de publicações opte por avançar para edições electrónicas, num
movimento que começou por dirigir-se para as plataformas “online” para
computador mas que caminha agora, a passos largos, para os dispositivos
móveis de formato reduzido, os smartphones e os tablets.
Acompanhando essa tendência, vão surgindo as aplicações para
desenvolvimento de conteúdos dirigidos a esses dispositivos. Tactilize é
uma dessas ferramentas. Trata-se de uma aplicação semelhante ao
Wordpress (www.wordpress.org) e ao Typepad (www.typepad.com), mas
orientada para o design de revistas interactivas destinadas aos tablets. Sem
necessidade de grandes conhecimentos técnicos, qualquer pessoa pode
pegar no Tactilize e criar uma revista electrónica capaz de, quando
devidamente elaborada, ostentar uma qualidade estética em tudo
equivalente à das melhores publicações. Esta ferramenta é gratuita e está
disponível – para já apenas em inglês e francês – na AppStore para iPad.

A
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www.repost.us

Ferramenta de replicação de notícias
ma empresa de São Francisco desenvolveu um
mecanismo que permite incorporar artigos
completos em qualquer “website”, à semelhança
do que é possível fazer com os vídeos
do YouTube. Uma quantidade muito
significativa de artigos de utilização
livre, muitos com origem em
publicações de topo, estão disponíveis
para republicação gratuita, bastando
para isso aceder ao “site” da Repost.Us.
As replicações retêm todo o conteúdo
original: texto, hiperligações e componentes
multimédia, como áudio, vídeo e gráficos. Bem como,
claro, toda a publicidade agregada.
Actualizações aos trabalhos apenas podem ser efectuadas

U

pelos seus autores. Sendo que, quando essas
actualizações acontecem, elas são automaticamente
replicadas nos “sites” hospedeiros.
Outra característica desta ferramenta
de distribuição é um controlo total
sobre os conteúdos, que é facultado
ao autor. Existe um registo de
replicações que permite saber com
precisão quais os “sites” que
republicaram os materiais. Se o autor
não quiser que determinadas páginas
façam a republicação, pode inserir uma “lista negra” no
Repost.Us. E se quiser agir retroactivamente, retirando o
trabalho de um “site” que já o republicou, também pode
fazê-lo.

www.thinglink.com

Ferramenta gratuita
de conteúdos interactivos
esenvolver conteúdos interactivos para “sites” de notícias já não
requer ferramentas sofisticadas nem aptidões especiais. O
ThingLink é um dispositivo simples e gratuito que permite
pegar em materiais como fotografias, mapas ou cronologias, e
“tagá-los” à semelhança do que se faz com as imagens no
Facebook, adicionando-lhes informação complementar e
“links” para conteúdos associados, como vídeos ou artigos
da Wikipedia. As imagens originais surgem, assim,
insufladas de conteúdo editorial, criando-se infografias
animadas que enriquecem a própria experiência de fruição
da informação. Bons exemplos das potencialidades do
ThingLink estão disponíveis em
http://showroom.thinglink.com/#situationroom (fotografia da
reunião do Conselho Nacional de Segurança, durante a
operação que conduziu à morte de Osama bin Laden),
www.thinglink.com/scene/297794025333719041 (mapa interactivo sobre a Síria,
elaborado pelo Washington Post) e www.forbes.com/special-report/2012/126billion-forbes-cover.html (fotografia de multimilionários).

D
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www.poynter.org/how-tos/digital-strategies/189313/how-journalists-can-turn-their-stories-into-conversations

Seccões de comentários criam
valor jornalístico
um quadro geral de muito maior proximidade
entre quem produz a informação e aqueles a
quem ela se dirige, vão-se multiplicando as
experiências orientadas para a tentativa de extrair
valor desse contexto. Tyler Borchers analisa, no “site”
do Poynter Institute, alguns desses projectos que
fomentam a interacção de emissores e receptores de
informação, e fornece pistas para melhor realizar o
potencial aí presente.
Com efeito, a experiência tem demonstrado que as
secções de comentários dos “sites” noticiosos, quando
convenientemente organizadas, proporcionam um
retorno de valor inestimável a vários níveis: têm um
efeito multiplicador de informação válida; ajudam a
fidelizar leitores; e alargam as fontes e o campo de
pesquisa do jornalista. Dando como exemplos os blogues
pessoais de alguns jornalistas e projectos como o Reddit
(www.reddit.com) ou o Quora (www.quora.com), Tyler
Borchers aconselha os produtores de informação a

N

investirem nessa interacção com os leitores, bem como a
seguirem aquelas que, na sua opinião, são as regras
básicas: exercer permanentemente – mas não de forma
desmesurada – um poder de moderação e controlo;
evitar a arrogância; estimular a curiosidade, o
questionamento e o debate.

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/08/08/hear-all-ye-people-hearken-o-earth

O tipo de letra
conta para a credibilidade
documentarista Errol Morris conduziu uma experiência
junto de 45 mil leitores com o objectivo de demonstrar
que, entre os factores que contribuem para a
credibilidade daquilo que se escreve, não é desprezar o tipo de
letra que se escolhe. Morris escreveu um mesmo texto em seis
caracteres diferentes: Baskerville, Computer Modern, Georgia,
Helvetica, Comic Sans e Trebuchet. Depois sujeitou-os à
apreciação de diferentes grupos de leitores, perguntando-lhes se
acreditavam ou não naquilo que tinham lido. As conclusões são
surpreendentes, com a fonte Baskerville a surgir como a mais
credível, muito à frente, por exemplo, da Comic Sans, que é
muito apreciada mas que se revelou de todas a menos credível.

O

JJ|Out/Dez 2012|49

50_MEMO_NOVA.qxd_50_MEMO_NOVA.qxd 1/14/13 3:04 PM Page 50

MEMÓRIA

A “Rolha”… Política,
censura e imprensa
na obra humorística de
Rafael Bordalo Pinheiro*
"Desabam sobre o Parlamento as propostas da Fazenda, o país fica
petrificado, embuchado como se tivesse levado um murro no
estômago, mas, na primeira quinta-feira, arregalou o lúzio, com uma
grande desopressão salutar, para ver as caricaturas do Bordalo. E riu,
riu da sua própria desgraça."
(Alberto Pimentel, Diário Ilustrado, 1880)
Por Álvaro Costa de Matos**

Fig. 1: O António Maria, N. 44 (1 Abr. 1880), p. 109.
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Fig. 2: O António Maria, N. 45 (8 Abr. 1880), pp. 120-121.
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á na obra humorística de Rafael Bordalo
Pinheiro (1846-1905) um lado pouco explorado que, pela sua relevância histórica, justifica este estudo. Referimo-nos às relações,
nem sempre pacíficas, caricatas e caricaturadas, da política com a imprensa periódica e às suas
implicações num quadro mental de valores de que o
artista não abdicava, como a liberdade de expressão ou
pensamento. Por outras palavras, as relações que resultavam do controlo governamental da circulação do discurso jornalístico humorista, concretizado nesta época por
meio da censura à imprensa, e as suas consequências no
pensamento jornalístico de Bordalo Pinheiro (BP). Mas
antes de entramos nestes problemas, ocupar-nos-emos,
em primeiro lugar, do seu contexto geral, aqui balizado
entre 1875 e 1905, do reinado de D. Luís ao de D. Carlos,
período que vai coincidir com a explosão do periodismo
nacional. Isto ajudar-nos-á a compreender melhor o
sucesso de BP, nomeadamente das suas publicações mais
notáveis, através das quais o nosso caricaturista alcançaria
os píncaros da fama: O António Maria (1879-1885/18911898), o Álbum das Glórias (1880-1902), os Pontos nos ii
(1885-1891) e A Paródia (1900-1907). De seguida, passaremos às incidências das relações acima referidas no univer-

H

so humorístico e satírico de BP. O que nos permitirá abrir
uma janela sobre os propósitos das Leis de Imprensa
então publicadas, sobre o seu alcance preciso, e, por último, sobre as resistências da imprensa periódica à regulação ou controlo governamental sobre o discurso e a caricatura política. Terminaremos com algumas notas sobre
o posicionamento jornalístico e político de BP e sobre a
eficácia dessa terrível arma do século XIX, a caricatura,
usada com inigualável mestria pelo homem que aqui também homenageamos.

1.

A explosão do periodismo
nacional no século XIX
a segunda metade do século XIX assistiu-se à
explosão da imprensa periódica em Portugal. Com
efeito, durante este período a criação de jornais e
revistas conheceu uma notável expansão, contrastando
fortemente com o que se passara nos primeiros cinquenta
anos. E isto foi igualmente verdadeiro para a chamada
imprensa humorística ou satírica, na qual sobressaíam as

N

Fig. 3: O António Maria, N. 125 (27 Out. 1881), p. 336.
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caricaturas de BP, o "gigante supremo do género cartoonístico" 1 em Portugal. O salto começou logo a dar-se na década de 60, que quase duplicara o número de jornais em
relação à década de 50, acentuou-se nas décadas
seguintes, nomeadamente nos anos oitenta, para atingir o
pico na década de 90, a época de oiro da imprensa periódica portuguesa com a criação de 416 periódicos. Só nos
primeiros seis meses de 1891, o Boletim Comercial do Porto
contou 86 novos jornais, quase tantos títulos como os publicados na década de 70 e mais do que na década de 60.
Esta vitalidade continuaria nos anos seguintes: em 1900,
existiam em Portugal 416 títulos de publicações de toda a
espécie (1 por 14736 habitantes); em 1910, o número subira para 543 (1 para 11238); em 1923, nova subida, para 631
(1 para 10817 habitantes); em 1930, já em plena Ditadura
Militar, o número chegaria aos 662 títulos de jornais e
revistas (1 por 17022 habitantes)2 . No início do século XX,
segundo cálculos do jornalista Brito Aranha, Portugal
tinha mais títulos por habitante (1 para 6500) do que a
França e a Inglaterra (1 para 23000), para não falar da
Turquia e da Rússia (onde a proporção era de 1 para
300000 e para 350000, respectivamente)3 . Tal situação não
representava mais venda de jornais mas apenas uma
diferente estrutura de mercado jornalístico. Na Inglaterra
e em França, países dos mais centralizados da Europa em
termos culturais, os jornais de Paris e de Londres circulavam por todo o território, havendo poucos títulos,
mas com tiragens gigantescas. Na maior parte dos outros
países havia muitos jornais, e por isso com tiragens mais
pequenas - era esta a realidade portuguesa.4
A expansão dos jornais durante a Regeneração, quer
nos grandes centros urbanos quer na província, esteve
indissoluvelmente ligada à elevação do nível de cultura
das populações, corolário dos progressos verificados na
luta contra o analfabetismo. Apesar da elevada percentagem de pessoas que não sabia ler e escrever, cerca de
80%, em 1890, e que representava uma das mais elevadas
da Europa, não podemos ignorar os progressos que,
desde Passos Manuel, se obtiveram com resultados práticos no aumento no número de leitores, sobretudo nas
cidades. Consequentemente, o hábito de ler jornais espalhou-se e radicou-se no público, embora ainda continuasse a ser frequente a sua leitura em voz alta em pequenas
vilas e aldeias, perante assistências heterogéneas de povo
analfabeto, que ouvia e comentava. Mas a expansão dos
jornais estava também relacionada com a crescente politização da opinião pública. Este fenómeno, por sua vez,
resultava do novo entendimento que os diferentes partidos políticos actuantes tinham do papel da imprensa.
Esta transformara-se no mais importante instrumento de
acção e no principal veículo de afirmação dos partidos
políticos. Como consequência, a maior parte dos jornais
que foram fundados ao longo das primeiras décadas da
Regeneração foram-no explicitamente como órgãos de
determinadas parcialidades políticas ou a elas vieram a
52 |Out/Dez 2012|JJ

aderir de maneira oficial. A mítica A Revolução de Setembro,
por exemplo, defendia os interesses da família progressista regeneradora, a maior potência jornalística com 19
periódicos entre 1851 e 1861; O Portuguez, outro jornal
igualmente importante no panorama da imprensa político-partidária portuguesa deste período, era o periódico
oficial do Partido Histórico; A Lei, o famoso Rei e Ordem e
o Imprensa e Lei representavam os pontos de vista do cartismo conservador; A Nação, o segundo mais duradouro
jornal oitocentista, depois de A Revolução de Setembro,
apoiava claramente o Partido Legitimista5. Eram os jornais, portanto, quem marcava a agenda política e pressionava ou defendia os governos. Eram eles os grandes
formadores da opinião pública6. E era neles que se formavam os futuros quadros políticos do país, criando "a
nova e importante classe dos jornalistas, na qual entraram, ou
nela se formaram, poetas, historiadores, críticos, filósofos e homens de grande valia nas ciências e nas letras e dela saíram para
as cadeiras das câmaras ou dos ministérios e para os mais altos
lugares do Estado".7
As revistas cómicas não escapavam a esta tendência,
alinhando, de uma forma mais ou menos clara, por determinada parcialidade política, como foi o caso d'O António
Maria, de BP, neste caso pelo ataque cerrado ao regime
monárquico e aos partidos políticos e pela defesa do

Fig. 4: O António Maria, N. 154 (18 Maio 1882), p. 154.
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republicanismo (sobretudo na sua segunda série, publicada entre 1891 e 98). Aliás, nesta altura, a maior parte das
publicações humorísticas que se publicavam eram ferozmente republicanas, como O Micróbio (Lisboa, 1894) e O
Berro (Lisboa, 1896), de Celso Hermínio, A Marselhesa
(Lisboa, 1897) e A Corja (Lisboa, 1898), de Leal da Câmara,
ou O Xuão (Lisboa, 1908-1910), de Estêvão de Carvalho
(director) e de Silva e Sousa (caricaturista). Nas publicações
de Hermínio, com a colaboração do jornalista João Chagas,
a virulência e a agressividade manifestadas nunca encontraram nada que se lhes comparasse, em qualquer outro
jornal satírico anterior ou posterior. À semelhança dos jornais oposicionistas, estas folhas humorísticas funcionaram
também como uma espécie de contrapoder, de recusa e
denúncia do status quo, veiculando posições que entravam
em rota de colisão com o poder político.
A melhoria das vias de comunicação e das relações
postais foi outro factor crucial na expansão dos jornais
durante a Regeneração. Os jornais eram distribuídos com
mais facilidade e rapidez, dos centros (Lisboa e Porto) para
as periferias. O aparecimento do telégrafo e a sua utilização pela imprensa também deu uma importante ajuda,
permitindo a colocação de correspondentes na província.
Com isso, os jornais obtiveram uma informação mais
alargada, o que era fundamental para conquistar leitores

cada vez mais exigentes, com diferentes interesses, ávidos
de novidades.
O aumento da procura estimulou em contrapartida a
importação de tecnologia, facilitando igualmente o
aparecimento de periódicos. Os jornais equipavam-se
com as melhores máquinas para satisfazer uma procura
que não parava de crescer. Apareciam as máquinas rotativas de grande tiragem: primeiro as Marinoni, seguindo-selhes as potentes Augsburg, de duas bobinas. A composição
mecanizava-se, com a introdução da máquina Linotype.
Cada uma destas máquinas executava o trabalho de cinco
compositores manuais. Consequentemente, as tiragens
dispararam e os preços baixaram: em 1900, as máquinas
do diário Novidades, de Lisboa, permitiam que se imprimisse um exemplar cada três segundos; a partir de 1903, o
Diário de Notícias passou a ser impresso na grande
máquina rotativa Augsburg, com uma tiragem de 24000
exemplares por hora (4 ou 6 páginas); o preço dos grandes
jornais desce de 20 a 30 réis para 10 réis. Por outro lado, a
qualidade gráfica dos jornais melhorava, o que explica o
sucesso das publicações periódicas ilustradas, como a
revista O Ocidente ou a Ilustração, ou das revistas de humor
ou sátira política, de que O António Maria, os Pontos nos ii
e a Comédia Portuguesa são um bom exemplo. A imprensa
entrava, assim, na sua fase industrial, acompanhando o

Fig. 5: Os Pontos nos ii, N. 250 (10 Abr. 1890), p. 113.

Fig. 6: Os Pontos nos ii, N. 250 (10 Abr. 1890), p. 119.
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crescimento geral da nossa indústria, que se acelera no
último quartel do século XIX 8.
Mas não foi só a organização da imprensa que mudou,
começou a mudar também, ainda que lentamente, o seu
estilo. Durante a segunda metade do século XIX,
nomeadamente a partir de 1865, vemos desenvolver-se
entre nós a imprensa popular, sem filiação partidária, por
oposição à imprensa de opinião. Baixados os preços, importava agora dirigir o jornal a uma mais vasta camada de
leitores, não como um jornal de opinião mas meramente
noticioso. Abandona-se a discussão, a polémica, o combate,
e privilegia-se o entretenimento, a notícia, a informação principal preocupação e objectivo do novo jornalismo. Um
dos exemplos mais flagrantes deste novo jornalismo popular, talvez até o seu fundador, foi o Diário de Notícias:
fundado em 1 de Janeiro de 1865 por Eduardo Coelho,
tinha como objectivo central "interessar a todas as classes, ser
acessível a todas as bolsas (custava apenas 10 réis) e compreensível a todas as inteligências", como anunciava o seu númeroprograma de 19 de Dezembro de 1864. A partir de 1895,
quando Silva Graça transformou O Século numa empresa
"respeitável", este jornal atenuou a sua tendência republicana e enveredou igualmente pelo jornalismo popular9. O
jornal foi assim dirigido a um novo público, constituído
essencialmente pela pequena e média burguesia, que ma-

nifestava uma preferência pela informação objectiva, mais
rigorosa, e mesmo pelo pendor sensacionalista que a informação começava a tomar, em vez do tradicional artigo de
fundo10. A actualidade ganhava uma importância crescente, assim como a informação completa. E a tecnologia
favorecia isto, com o aparecimento do telégrafo e da sua
utilização pela imprensa. Contudo, apesar dos avanços
deste tipo de jornalismo no último quartel do século XIX, a
maior parte dos jornais ainda se encontrava alinhada partidariamente. Com excepção do Diário de Notícias e d'O
Século, "todo o resto da imprensa servia uma política. Tal
servidão não queria significar apenas parcialidade. Significava
também que o jornal vivia da política, de um grande editorial e de
extractos do Parlamento e da legislação"11. Coexistindo com os
jornais exclusiva e preponderantemente noticiosos, ainda
em minoria, tínhamos os jornais de opinião, isto é, os jornais tradicionalistas, conservadores, monárquicos, progressistas, republicanos, socialistas, anarquistas, ou simultaneamente de informação e opinião, as revistas cómicas,
das quais se destacavam as de BP, e publicações de todas as
espécies, que em geral viviam pouco por falta de público.
Estas transformações de estilo na imprensa não eram um
fenómeno exclusivamente português. Pelo contrário,
Portugal acompanhava uma tendência que se manifestava
na imprensa da Europa, sensivelmente desde 188012.

Fig. 7: "O Cortejo Histórico", in O António Maria, N. 424 (10 Jul. 1895), p. 75.
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Fig. 8: Os Pontos nos ii, N. 250 (10 Abr. 1890), p. 118.
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Foi também durante esta altura que se assistiu ao
crescimento da imprensa republicana. Mas o êxito da
imprensa republicana deve-se menos ao republicanismo
do que ao facto de terem sido alguns dos seus títulos mais
radicais a fundar em Portugal a imprensa sensacionalista.
Que o sucesso desta imprensa pouco tinha a ver com a
sedução do ideário republicano prova-o o facto de que os
jornais republicanos mais austeramente doutrinários e
menos sensacionalistas tinham muito pouca leitura e viviam com dificuldades. É o caso de jornais como A Justiça,
redigido por José Falcão, Augusto Rocha e Alexandre da
Conceição (publicou-se em Coimbra, em 1878), A Tribuna
do Povo (Lisboa, 1879), O Suplemento (Lisboa, 1879), A
Vanguarda, folha federalista inspirada por Teófilo Braga e
dirigida por Carrilho Videira (Lisboa, 1880), A Folha Nova,
dirigida pelo jornalista Emídio de Oliveira (Porto, 1881), a
Marselhesa de João Chagas (Lisboa, 1896), A Luta, dirigida
por Brito Camacho (Lisboa, 1906), entre muitos outros. Por
oposição, os jornais republicanos mais sensacionalistas,
como O Mundo de França Borges (fundado em Lisboa, em
1900), conhecido na capital como "O Mundo Imundo", o
Povo de Aveiro de Francisco Homem Cristo, ou a Justiça
Portuguesa de Henrique Santos Cardoso, um dos chefes da
revolta de 31 de Janeiro de 1891, jornais que não hesitavam em publicar todo o tipo de calúnias, insinuações e

escândalos, eram lidos por milhares de pessoas13. Alguns
destes jornais, como a Justiça Portuguesa, que tinha sido
publicado no Porto, funcionavam como autênticas armas
de chantagem social, ameaçando revelar segredos, lançar
boatos e arruinar reputações. Para este tipo de imprensa,
só o que pudesse ser dramatizado e serializado interessava. A política era escândalos; as relações internacionais,
guerras e ameaças; a vida nacional, desastres e crimes sangrentos; a economia, desfalques e fraudes; a vida social,
casamentos e funerais. Os seus principais destinatários
eram as camadas mais baixas da população, embora com
predomínio da média e pequena burguesia.
Esta imprensa não deixou de contribuir para a formação
de uma opinião pública republicana, hostil à Monarquia.
Mas tratava-se, pelas razões acima apontadas, de uma
opinião pública pouco doutrinada, muito instável. A
relação que mantinha com o jornal era uma relação frágil,
movediça. O que lhe interessava era o escândalo, a calúnia,
o mexerico, o rumor, a insinuação, o boato, numa palavra,
o entretenimento. E o jornal, que não queria perder
leitores, dava-lhes tudo isso. A imprensa transformava-se
numa indústria. O jornal passava a ser, portanto, uma mercadoria. Perdia quase por completo o seu valor formativo.
Com o aparecimento das primeiras estruturas industriais e com o desenvolvimento do associativismo operário

Fig. 9: O António Maria, N. 466 (24 Fev. 1897), p. [7].
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surgem os primeiros jornais operários, como, por exemplo, o Eco dos Operários, publicado nos meados do século e
com uma orientação claramente doutrinária. Coexistindo
com estes jornais de conteúdo mais teórico tínhamos os
órgãos jornalísticos de alguns sectores profissionais, como
o Eco Metalúrgico, publicado em 1850 pelos metalúrgicos,
em Lisboa. Em 1868 surge no Porto o jornal Emancipação da
Mulher, um dos primeiros jornais, senão o primeiro, que
saiu em defesa dos direitos da mulher. No início dos anos
70 a imprensa operária ganha uma nova feição, abandonando a sua fase mutualista e entrando numa fase mais
doutrinária, em torno da libertação operária, e no apoio às
lutas dos operários. Fruto também de um novo entendimento que o operariado tem da "importância fundamental
dos jornais como instrumentos da sua organização e da sua luta"
14
. É neste contexto, portanto, que vão aparecer uma série
de novos jornais que vão ter uma influência mais directa,
mais longa e mais ampla sobre as lutas operárias que vão
atravessar o último quartel do século XIX: destacamos,
pela importância que tiveram, O Pensamento Social, publicado em Lisboa, em 1872, jornal que teve como redactores
José Fontana, Antero de Quental, Oliveira Martins, Teófilo
Braga, entre outros; O Protesto, também de Lisboa, publicado três anos depois, jornal que se tornaria órgão do
Partido Socialista; A Voz do Operário, igualmente publicado
em Lisboa no ano de 1879, e talvez o mais importante de

Fig. 10: O António Maria, N. 466 (24 Fev. 1897), p. [8].
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todos. Este jornal era o órgão da associação de tabaqueiros
de Lisboa e teve tiragens que atingiram as 50000 unidades,
revelador da sua larga audiência.
Com uma expressão muito menor tínhamos a imprensa anarquista. Os jornais anarquistas, em geral, tinham
uma expansão restrita (urbana) e não duravam muito
tempo. A explicação talvez se encontre na imaturidade
ideológica que quase sempre mostraram e nas
perseguições de que foram alvo, nomeadamente com a lei
de 13 de Fevereiro de 1896, chamada "dos anarquistas".
Como títulos mais importantes temos O Revoltado (Lisboa,
1887), a Revolução Social (Porto, 1887), A Revolta (Lisboa,
1889) e A Obra (Lisboa, 1895).
A ausência de censura facilitava também a expansão do
periodismo. Só nos finais de Oitocentos se verifica um
maior controlo político da imprensa, criando-se então um
quadro legal mais apertado para os jornais, sobretudo
para aqueles que contestavam frontalmente o sistema
político vigente, responsáveis, por sua vez, pela criação de
uma opinião pública que, apesar da sua volatilidade, não
deixou de entrar em rota de colisão com a Monarquia. Em
1890, surge o Decreto de 29 de Março, referendado por
Lopo Vaz. Este decreto, apelidado pela oposição de "2.ª
Lei das Rolhas" 15, suprimia o júri, entregando os delitos de
imprensa à alçada da polícia correccional, alargava a
responsabilidade por abusos, solidarizando autor e editor,
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e admitia a suspensão da venda, ou mesmo a supressão
definitiva do jornal. Situações que mereceram o protesto
de BP, como iremos ver, e da generalidade dos jornalistas
portugueses. A 13 de Fevereiro de 1896, era publicada
outra lei geral, chamada pelos contemporâneos de lei "dos
anarquistas" por incidir com inusitada violência contra as
suas publicações e doutrinas. Mas esta lei podia atingir
qualquer indivíduo, se este "por escrito de qualquer modo
publicado" incitasse a "actos subversivos", como se lia no seu
artigo 1.º. O castigo era a deportação. Dois anos depois,
em 1898, era publicada a Lei, mais liberal, de 7 de Julho,
diploma que, para José Tengarrinha, não impediu que se
continuassem a cometer as maiores arbitrariedades contra
a imprensa e a praticar-se mesmo a censura prévia, apesar
de expressamente proibida no artigo 2.º. Foi neste quadro
inclusivamente que se assistiu à apreensão d'A Paródia,
dirigida por BP. O culminar desta investida legal chegou
pela mão de João Franco, através da Lei de 11 de Abril de
1907, considerada pelo monárquico Júlio de Vilhena,
como um "ignóbil ferrolho para manietar vilmente a liberdade
de pensamento" (O Popular, Outubro de 1907). Esta lei fixava uma mais severa classificação dos delitos e das penas, o
alargamento da censura preventiva e das facilidades de
apreensão, suspensão e proibição de jornais, e uma tramitação de julgamento mais sumária, preparada pelos
chamados "gabinetes negros", na prática comissões de

censura governamentais, compostas por agentes do
Ministério Público. O conjunto ficaria completo com o
Decreto de 20 de Junho de 1907, que proibia a circulação
ou publicidade a escritos "atentatórios da ordem ou segurança
pública", estabelecia a autorização prévia para todos os
periódicos, e entregava a imprensa ao arbítrio dos governadores civis16.
Este rol de leis e decretos leva-nos a formular a
seguinte questão: porquê esta súbita actividade legislativa
contra a imprensa? A Monarquia enfrentava agora, na
transição para o século XX, graves problemas, que
podemos observar com detalhe, e muita ironia, nas publicações periódicas que BP dirigiu: a desagregação
económica, política, social, ideológica até, do sistema
político; um forte descontentamento social; a crescente
oposição do republicanismo, que fez da imprensa uma
das melhores armas de combate ao sistema vigente; o
afastamento de muitos monárquicos. O novo jornalismo,
popular, sensacionalista, noticioso, cómico ou humorístico, era claramente dominado pelos republicanos ou pelos
monárquicos críticos do status quo político, os dissidentes.
Da parte do poder, optou-se então por uma estratégia de
defesa, que implicava silenciar as vozes da oposição. Um
dos domínios mais atingidos foi, naturalmente, a imprensa. Apesar dos inúmeros protestos ao novo quadro legal,
protagonizados por figuras destacadas da época, muitos

Fig. 11: A Paródia, N. 22 (13 Jun. 1900), pp. 172-173.

Paródia, N. 50 (26 Dez. 1900), p. 397.

Fig. 12: "O Natal de Fim de Século do Sr. Juiz Veiga", in A
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foram os jornais apreendidos ou suspensos, muitos foram
os jornalistas presos ou desterrados, enquanto outros
eram obrigados a fugir do país. A imprensa de feição
republicana foi a mais visada. A restante não escapou
igualmente da fúria da lei: vários foram os jornais
monárquicos que acabaram suspensos, o mesmo se passando com a imprensa operária, humorística, de província
e mesmo alguma imprensa de grande informação. BP,
pelas suas caricaturas e desenhos, que tanto pânico causava aos políticos e notáveis do país, foi também objecto de
vários processos judiciais e querelas, como iremos ver,
decorrentes da legislação sobre os periódicos.
No entanto, este cenário não impediu, como vimos,
que a imprensa conhecesse uma notável expansão no final
da Monarquia. Num período de intensa actividade legislativa contra a liberdade de imprensa, assistimos a um
ritmo impressionante de criação de publicações periódicas. Como explicar este aparente paradoxo? Como
explicar a proliferação de jornais num ambiente de
repressão à imprensa? A resposta talvez se encontre na
facilidade com que se criavam jornais. Muitos foram os
jornais que desapareceram por motivos políticos ou por
falta de público. Mas rapidamente apareciam outros jornais, feitos pelas mesmas pessoas, com títulos diferentes
(embora muitos deles continuassem os títulos extintos) e a
mesma linha editorial. Os Pontos nos ii, sucessores d'O
António Maria, são um bom exemplo do que acabamos de
dizer. Apesar da censura, a imprensa afirmava-se como "a
maior força social" do tempo. A perseguição de que era
alvo testemunhava o seu poder. Como sustenta Rui
Ramos, "nunca se compreenderá o que foi a imprensa desde meados do século XIX se se julgar que os jornais eram apenas algo
que se acrescentara ao mundo tal como existia antes deles. A
imprensa era o principal mecanismo de um universo em que os
negócios públicos tinham saído do segredo das cortes para a
praça pública por onde passava o povo soberano. A imprensa era
a 'democracia', a nova medida de todas as coisas" 17. A imprensa
era o "quinto poder" do Estado. Vejamos agora como tudo
isto se traduziu no imaginário de BP.

sonagem estará presente, duma forma caricata e, por
vezes, grotesca, em muitas das caricaturas e desenhos de
BP. Foi, sem dúvida alguma, um dos seus alvos preferidos
durante este período, uma espécie de bombo da festa,
ainda que longe do lugar que Fontes Pereira de Melo ocupava nas farpas do caricaturista. Pouco depois, em
Outubro de 1881, na mesma publicação, num desenho
intitulado "A Liberdade de Imprensa - Colóquio de
Coveiros", BP retrata-nos o enterro da imprensa, seguida
do seguinte diálogo entre dois coveiros:
" - Achas que estará bem morta?
- Com as últimas vinte querelas de ponta e mola que
lhe espetámos no ventre, e com a bola da portaria
proibitiva que ontem lhe fizemos engolir, acho que não
temos senão este derradeiro dever que cumprir: toca a
enterrá-la!
- De profundis!" (figura 3)
Em Maio de 1882, também n'O António Maria, BP volta
ao tema, que rebentara sobre a "pança opilada da câmara,
aturdindo os ouvidos dos pais da pátria", desta vez ironicamente, aplaudindo "a ideia da repressão à imprensa,
para ainda ver os próprios declamadores engolir injúrias
que outrora vomitaram". Abaixo, aparece-nos depois a Lei

2.

O lápis de Bordalo…
esde muito cedo que BP adivinhou a chamada "Lei
das Rolhas", como é perceptível nas várias caricaturas que fez aos pedidos do Marquez de Valada
ao governo de "uma rolha para as demasias da imprensa
periódica" (figura 1). Na base destes pedidos estava a
forma como o Marquez era caricaturado, nomeadamente
n'O António Maria, que, para o enfurecer ainda mais, o
apelidava, numa expressiva e sarcástica sequência de
desenhos de Abril de 1880, de "terror do jornalismo luso"
(figura 2). Pela maneira como reagiu e pelas constantes
"providências" que solicitava contra o jornalismo, esta per-

D
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Fig. 13: "No País de Liliput", in A Paródia: comédia por-

tuguesa, N. 1 (14 Jan. 1903), p. 1.
(À direita) Fig. 14: A Paródia: comédia portuguesa, N. 3
(28 Jan. 1903), pp. [4-5].
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de Imprensa retratada como um funil, dentro do qual são
colocados vários jornalistas que, depois de passarem pelo
funil da lei, dão lugar à "imprensa livre" (figura 4).
Muitos destes textos eram escritos por Guilherme de
Azevedo, um dos principais colaboradores literários de BP
n'O António Maria, que, com a sua prosa ligeira e graciosa,
muito contribuiu para o sucesso desta publicação. A
facúndia hilariante do mestre dava o toque final, a que se
juntava o genial caricaturista18.
A situação dos jornais e do jornalismo foi ainda objecto de vários desenhos até 1890, até que a 29 de Março
deste ano saiu a tão badalada lei, referendada por Lopo
Vaz, e rapidamente rotulada pelos jornalistas de "Lei das
Rolhas". De imediato BP reage, com um estrondoso
desenho intitulado "Pum, cá está a Rolha", publicado nos
Pontos nos ii, a 10 de Abril de 1890, com a dita rolha a cair
sobre alguns jornalistas, entre os quais se vislumbra o
próprio caricaturista, no ar, seguido da seguinte advertência: "Não nos esquecemos de que a supressão da imprensa às claras, autoriza e desenvolve sempre a imprensa às
escondidas. A liberdade amordaçada, resvala sempre na
licença sem pudores e sem balizos; e quando o demónio
quer, vai mesmo até à pornografia mais hedionda. A lei

da imprensa é infame. Não coíbe com lealdade; está
cheia de alçapões e de entrelinhas; faculta e premeia a
espionagem; e evidentemente, quem na fez tem medo da
opinião." (figura 5) O posicionamento jornalístico do caricaturista não podia ser mais claro. Ainda no mesmo
número aparece um esclarecedor desenho quanto às consequências da lei sobre os directores de jornais republicanos ou da oposição (Folha do Povo, O Século, Dia, Tempo,
Popular, Pátria, Correio e Debates), com estes enforcados,
não escapando à fúria do governo o próprio BP, com a
respectiva tabuleta dos Pontos nos ii pendurada no
pescoço (figura 6). O tema atravessará depois outros
números da revista, nomeadamente em 1891 e 1892, ora
com o recurso a várias alegorias ora com alusões directas
ao controlo político sobre os jornais. A vida dos jornalistas
é assim caricaturada como uma vida cheia de dificuldades, com constantes passagens pelo Limoeiro por
"abuso de liberdade de imprensa", destino a que nem o
próprio Gutttemberg escapava (figura 7)! Rolhas, rolhas e
mais rolhas, "rolhas nos olhos, na boca, nariz e tudo",
escrevia BP em Abril de 1890! E desabafava, num cenário
rodeado de rolhas por todos os lados misturadas com
retratos do próprio caricaturista: "O que aconteceu à

Fig. 15: A Paródia, N. 39 (10 Out. 1900), pp. 308-309.
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gente? A gente já não pode falar, a gente já não pode rir,
a gente já não pode escrever, a gente já não pode ouvir, a
gente já não pode reunir, a gente já não pode pensar, a
gente já não pode referir, já não pode comentar, a gente
já não pode desenhar. A gente só pode gesticular, a gente
está armada em S. Francisco desde pela manhã até à
noite. Já doem os braços de tanto gesticular", terminava,
em sofrimento (figura 8).
Oito anos depois, nova lei para regular "o exercício de
expressão de pensamento pela imprensa", como era designada no próprio Diário de Governo de 18 de Julho de 1898.
Este diploma revogava toda a legislação especial sobre
liberdade de imprensa publicada até 7 de Agosto de 1890.
Aparentemente de cariz mais liberal, não deixou de merecer especial atenção por parte de BP. Desta vez o bombo
da festa foi o famigerado juiz Veiga, da Instrução
Criminal, homem de confiança de Hintze Ribeiro19, a personificação do controlo apertado sobre a imprensa periódica. Ainda a lei era proposta de lei e já BP lhe lançava
um olhar desconfiado, como o mostra um desenho de 24
de Fevereiro de 1898, intitulado "O Abraão dos imortais
princípios". O caricaturista, que também aparece, carregado de processos, retrata-nos então o ministro Veiga Beirão
(Ministro dos Negócios Estrangeiros de José Luciano de
Castro, entre 1897 e 1900) "armado de espadalhão", representando a proposta de lei de 16 de Agosto de 1897, com
intuitos de castigar os periódicos que queriam "a revolução" (figura 9). Mas a espada é presa pela representação da Associação dos Jornalistas de Lisboa, puxada pelo
"anjo de salvação" Queirós Ribeiro, que impede assim o
golpe final, "com geral satisfação nossa e de toda a nação".
Mas esta satisfação não duraria muito tempo, pois a 7 de
Agosto do ano seguinte, como se disse, a lei seria publicada. Ainda em Fevereiro de 1898, fazendo uso de uma
desmesurada imaginação e criatividade, BP traça-nos
vários jornalistas acorrentados na "Aula do Parreirinha"
escutando o ditado do juiz Veiga. Como pano de fundo a
lei e as jaulas da aula, com o seguinte texto debaixo da
cadeira do "professor": "Lição de ditado - No regime de
liberdade de imprensa que felizmente vigora, os jornalistas podem liberrimamente escrever… o que o sr. juiz
Veiga lhes dita" (figura 10). Dois anos depois, n'A Paródia,
nova rábula, no "Arraial de Santo António", com vários
políticos a saltar a fogueira da liberdade de imprensa, de
reunião e de associação (figura 11). O ano de 1900 mostranos um BP muito preocupado com o tema, pois são
muitas as referências, com pochades mordazes sobre os
efeitos da lei no jornalismo nacional. Em Setembro publica uma página central dedicada ao juiz Veiga, tirado da
famosa "Ária da 'Favorita'", de Donizetti, entre "os direitos
do homem" penitentes. A partir daqui o juiz Veiga será
uma referência constante. Por vezes, aparece-nos como
"guardador" dos perus da imprensa, metendo-os todos na
capoeira, não escapando à ira do "guardador" os jornais
mais importantes, como o Diário de Notícias, O Século, A
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Paródia, Folha da Tarde, A Nação, Jornal do Comércio,
Novidades, O Dia, entre muitos outros, num claro sinal de
que a lei não olhava ao alinhamento político da imprensa
periódica, no seu afã de tudo suprimir. O diálogo do juiz
Veiga com os perus na Avenida da Liberdade é, a este
propósito, bastante elucidativo, depois de já ter suprimido
o próprio século XIX "da lista de todos os séculos":
"Perus - Glu! Glu!
Guardador. - Esperai, que eu já vos dou o glu! glu!.
Andai lá para diante, que há ordens de não deixar andar
o rabo em leque. Por agora, capoeira; para o ano novo,
tudo suprimido!" (figura 12)
Outras vezes, Veiga surge-nos como "Gulliver da
Imprensa", procurando furibundo nas páginas d'A Paródia,
que fizera apreender, uma alusão qualquer, vendo brilhantemente na falta dela uma outra espécie de alusão,
numa caricatura que denuncia patologicamente a sua
fobia liberal (figura 13). E que fará dele, ao alto da estátua
do Rossio, no lugar do "Dador", o "Apreensor", num
desenho sarcasticamente intitulado "Soluções Positivas do
Sistema Liberal" (figura 14). É, segundo José Augusto
França, a "renovação da figura famigerada do conselheiro
Arrobas, dos anos 80".20 O responsável, para BP, pela
perseguição desenfreada à imprensa, ao direito à fala e à
escrita, cuja liberdade se vê morrer com o cair da folha em
Outubro (figura 15). A única liberdade que restará será a

Fig. 16: A Paródia, N. 39 (10 Out. 1900), pp. 305.
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de escrever nas paredes, como se vê num desenho publicado em 10 de Outubro, intitulado "A Polícia e os
Costumes - últimos restos da liberdade de imprensa: - a
liberdade de escrever nas paredes" (figura 16)!
Mas nem só do juiz Veiga vive BP para atacar a Lei de
Imprensa. Esta é figurada de diversas maneiras para
explicar o óbvio, ainda que recorra com frequência ao
prego, como acontece em "Fakirismo Nacional", onde o
caricaturista desenha o director d'O Paiz com o prego da
Lei de Imprensa na língua, para o calar, enquanto num
braço segura a dívida externa e no outro os impostos. Ao
lado, o Zé Povinho, em proporção conveniente, e também
com a língua espetada pela Lei de Imprensa, em prática
de faquir, à imitação do Coliseu, resignado com o destino
que lhe deram. O estereótipo nacional21 assume nestas
críticas um papel mais diminuído quando comparado
com os anos 80, então quase omnipresente. Na nova
descrição dos eventos, e nos assuntos que aqui nos interessam, "o comentarista é menos necessário em cena, e as
suas caracterizações reduzem-se"22, embora continue com
o seu papel de vítima, que se manterá até 1905, ano da
morte de BP.
Falámos acima na apreensão d'A Paródia, o que a lei permitia quando se atacava a figura do rei. Abordamos o
assunto, porque ele acontece dentro deste contexto de
tensão entre a Lei de Imprensa (1898) e os jornais, e

porque é esclarecedor das implicações práticas para a vida
dos periódicos e do que se entendia como limites para "o
exercício de expressão de pensamento pela imprensa". O
que desencadeou a apreensão foi a publicação dum retrato de D. Carlos (figura 17), assinado pelo filho de BP,
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro. O famoso juiz Veiga
encarregou-se da dita e do consequente processo. Vendo
bem, o rei nem sequer era retratado e jamais o foi neste
jornal: o que temos é um "cachaço gordo e louro, um volumoso corpo de costas, e estava definido o monarca que
n'O António Maria aparecera em cena, e em Pontos nos ii,
sem qualquer problema de censura" 23. Na cena inventada
por Manuel Gustavo o rei tira as botas de caça e diz ao criado: "- Oh! Coiso! Guarda-me as botas de caça e preparame agora a farpela de toureiro. Olé, salero!...", o que dá ao
monarca um ar descuidado dos destinos da Nação. A
resposta à apreensão veio logo no número seguinte, onde
é notório o divertimento de Manuel Gustavo à custa do
famigerado juiz Veiga: "Um acontecimento considerável
veio surpreender-nos a semana passada. A Paródia fora
apreendida. Quando houvemos conhecimento desta
notícia, tivemos a impressão de um rapto. A Paródia fora
raptada. Afinal, não. A Paródia não foi raptada. A Paródia
foi simplesmente para o estarim. É vexatório dizê-lo, mas
é assim". E mais adiante, gozando o juiz, escrevia: "O sr.
juiz Veiga tem um lápis, que, segundo dizem, é azul. Em

Fig. 17: A Paródia, N. 152 (10 Dez. 1902), p. [8].

Fig. 18: A Paródia, N. 153 (17 Dez. 1902), p. [3].
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matéria de lápis não nos leva a palma. Temos muitos
mais e de todas as cores." (figura 18) Voltará ao tema em
página de contra-capa, num expressivo desenho sobre a
"degolação dos inocentes", ou seja, dos vendedores d'A
Paródia, com o juiz Veiga no papel de Herodes, armado de
tesoura da apreensão. Celso Hermínio, outro dos colaboradores artísticos de BP, diverte-se igualmente com o
episódio, desenhando um grotesco juiz Veiga que atravessa toda a capa do jornal, apreendendo-o, e com esta nota
lapidar, propositadamente cheia de erros ortográficos:
"Por órd du sinhor juis Vêga este numaro támem istá
apriemdido". BP guarda-se para o fim, em "Consequências dos Últimos Acontecimentos", e veste-se de
comissário de Polícia entre o filho e o gerente Gonzaga
Gomes, também com uniformes da Polícia. Temos, portanto, "a caricatura ao serviço do princípio da autoridade",
com o pobre Veiga, ao lado, numa tira cheia de graça, a
procurar, enfurecido, alusões, e concluindo, diante de
uma plateia de polícias: "Esta falta de alusão não será uma
alusão?" (figura 19)
O caso terminou sem implicações para o jornal. Aliás,
até muito bem, com a anulação da apreensão e uma indemnização de 8$000 réis. Por outro lado, "ao agravo
interposto pelo Ministério Público, o juiz Pina Calado
manteve a sentença, e, subindo o processo à Relação, um
acórdão desta deu-lhe razão", que a Paródia, agora com o
subtítulo de Comédia Portuguesa, publicou na sua edição de
11 de Fevereiro de 1903. E lá estava o Veiga a assoar-se ao

Fig. 19: A Paródia, N. 154 (24 Dez. 1902), pp. [4-5].
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guardanapo do acórdão, num hilariante desenho de
Manuel Gustavo.
O que este episódio mostra é que, apesar de tudo, a
imprensa não deixava de estar protegida contra as abusivas interpretações da lei, aqui abundantemente personificadas pelo juiz Veiga. As apreensões causavam enormes
problemas aos jornais, que viviam dos assinantes e das
vendas na rua. Mas, em última instância, sempre eram
indemnizados, atenuando assim os prejuízos financeiros
resultantes dos atropelos aos jornais. Esta salvaguarda,
que era do conhecimento de BP, e que estava na lei, não
impediu que o caricaturista se posicionasse sempre contra
qualquer tentativa de regulação ou controlo político sobre
a imprensa periódica. Via esta interferência do Estado
como inadmissível, silenciadora da liberdade de imprensa, bloqueadora do livre pensamento ou expressão, por
outras palavras, como uma rolha na boca dos portugueses. Mas esta era apenas uma parte de um todo mais vasto
e que passava, sobretudo durante o período d'A Paródia
(1900-1905), por um ataque cerrado e ao mesmo tempo
cirúrgico do caricaturista à Monarquia Constitucional, aos
políticos do sistema, ao Clero e ao velho aliado de
Portugal, a Grã-Bretanha. Ao lado deste ataque, paradoxalmente, detectamos uma discreta presença da
República, por contraste com as muitas referências republicanas nas páginas d'O António Maria e dos Pontos dos ii,
fruto, talvez, de uma "cansada desconfiança que se acentuou com o tempo, ou com a idade"24 ou mesmo de um
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certo descontentamento com o próprio republicanismo. A
República quando aparece, continua a aparecer sempre
contra o Rei, mas BP não faz grande distinção entre
republicanos ou monárquicos, todos eles "messias de verdades reduzidas à escala humorística".

3.

Algumas conclusões…
esde logo, importa destacar a extrema facilidade
com que BP encontrava o lado pitoresco das coisas
ou o caricato das situações, aqui usada com mestria no combate ao controlo político sobre a imprensa periódica. E este combate não se ficou pela troça constante,
através de ícones gráficos e plásticos que faziam as delícias dos seus contemporâneos. Como vimos, quando o
alvo das interpretações abusivas da lei atingia os seus
interesses, como aconteceu com a apreensão d'A Paródia
ou com as querelas que lhe foram movidas, BP e os seus,
nomeadamente o filho, Manuel Gustavo, resistiam e venciam, dentro do quadro legal disponível. Foram até, como
também vimos, indemnizados, o que se traduziu numa
enorme bofetada contra o terrível juiz Veiga, habilmente
noticiada na própria Paródia. A Paródia, que éramos todos
nós, a caricatura ao serviço da grande tristeza pública, o
"Baile da Bica dançado no Cemitério dos Prazeres", dava
assim uma alegria, uma pequena felicidade de sentir uma
compensação, mesmo que mínima, na luta contra os "desmandos" da lei.
Nesta cavalgada contra a censura BP confirma-se
como portador de uma extraordinária imaginação, borbulhante e criativa, que lhe permite caricaturas de se lhe
tirar o chapéu, como o próprio faz na magistral charge
que mostra o artista nos primeiros anos de actividade e
no fim da vida (figura 20). Os seus recursos são inesgotáveis. Tal como nas rábulas do teatro, ridicularizava
impiedosamente as suas vítimas, num traço, numa caricatura mordaz, tantas vezes cruel, mas a traço menos
grosso do que a linguagem gestual e falada dos seus compéres no teatro. O uso de alegorias e metáforas nos seus
desenhos é recorrente, ou sobre a Imprensa, no sentido
mais genérico, ou sobre a Opinião Pública, a Liberdade
de Imprensa ou a Crítica Jornalística, silenciadas pela
rolha do Marquez da Valada ou esquartejadas pela
tesoura do juiz Veiga. Da caricatura-pantomina passou
com facilidade à caricatura-libelo, agredindo, achincalhando, demolindo, mas sempre com uma pitada de
humor. Minou a classe política com os seus desenhos,
com a verve que lhe conhecemos. Radiografou os
poderes e tornou-se a personagem nacional mais amada
e mais temida. Para Rocha Martins, o imortal criador do
Zé Povinho "fez mais para o advento da República com
os seus jornais do que os outros jornalistas do partido,
porque em terra onde havia muitos analfabetos os

D

Fig. 20: A Paródia: comédia portuguesa, N. 22 (11 Jun. 1903),
pp. [4-5].

desenhos flagrantes, ousados e elucidativos, eram como
catapultas contra o regime" 25.
Daqui resulta que a sua obra, irreverente, é incontornável para o estudo da segunda metade do século XIX
e início do século XX. Constitui o comentário mais vivo de
que dispomos para o estudo das suas instituições e dos
seus actores, costumes, literatura e arte. Através do lápis
do artista e do seu humor corrosivo todo um Portugal nos
salta à vista, com as suas misérias e alegrias. Para ilustrar
a desconfiança, a revolta ou a indiferença dum povo cria
essa genial figura, que foi o Zé Povinho, seu companheiro
do dia-a-dia até ao resto da sua vida.
Enfim, como nos diz Victor Luís Eleutério, BP foi o
"filósofo do traço e o oleiro da forma, o jornalista do verbo
e o caricaturista do esgar" 26, como se depreende ao folhearmos as inesquecíveis páginas dos seus jornais
humorísticos.
Lisboa, Outubro de 2012. JJ

* Versão revista e actualizada do texto que serve de suporte ao catálogo A
Rolha/Bordalo. Política e Imprensa na Obra Humorística de Rafael
Bordalo Pinheiro, Lisboa, Hemeroteca Municipal, 2005, pp. 9-20
** Coordenador da Hemeroteca Municipal de Lisboa. Investigador do
Centro de Investigação Média & Jornalismo da Faculdade de Ciências
Sociais e Humans da Universidade Nova de Lisboa.
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CRÓNICA

O que vai na cabeça de quem
despede os jornalistas?
Não permitamos que o que de mais importante se passe no
mundo, se venha a passar fora do jornalismo.

Q

uando o "site" (chamemos-lhe
assim, à falta de melhor)
ProPublica começou a publicar as
melhores histórias de jornalismo
de investigação dos Estados
Unidos (em 2010 e 2011 ganharam dois
prémios Pulitzer na categoria Reportagem), o
casal Marion e Herbert Sandler (dois
septuagenários multimilionários que, desde
2007, doam 10 milhões de dólares anuais para
financiar este projeto) delegou a direcção
editorial em Paul Steiger, um antigo editor do
Wall Street Journal.
Eram tempos maus para o jornalismo norteamericano, no epicentro do rebentamento da
bolha imobiliária. Jornais fechavam e
jornalistas eram despedidos todos os dias. Paul
Steiger disse que era a melhor altura para criar
algo como o ProPublica, porque nunca tinha
havido tantos excelentes jornalistas
desempregados. Foi com vários desses que a
equipa se fez, um grupo de 34 pessoas
inteiramente dedicada à tarefa de investigar a
política e os negócios, vigiar o poder,
denunciar as más práticas, promover a
participação cívica através da informação
rigorosa, contar e dar sentido às experiências
mais relevantes - essas coisas que o bom
jornalismo faz em defesa da qualidade da
democracia e da transparência da vida pública.
Em Portugal, estamos quase na boa época
para tentar uma experiência parecida. Já
existem os jornalistas desempregados: alguns
dos melhores, mais experientes, com mais
provas dadas e prémios conquistados. Outros,
mais jovens, mas com grande capacidade de
trabalho e valências várias: gente que escreve
livros, bilingues, interesses diversificados que
vão do desporto à música, das artes à religião,
da literatura à política. Uma redacção do
mundo, dispensada por gestores das
empresas de media que decidem à margem
de tudo o que o pensamento foi produzindo
ao longo destes 10 anos de crise no jornalismo
ocidental.
No país, como no jornalismo, os cortes são
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movidos apenas pelo imperativo da redução
de despesas. Fecham-se secções de local,
quando a teoria recomenda que a aposta deve
ser no reforço do jornalismo de proximidade.
Extinguem-se suplementos culturais, quando
a experiência aponta para a capacidade de
chegar a nichos e públicos especializados.
Afastam-se especialistas em temas religiosos
ou outros "esotéricos", quando o
conhecimento acumulado sobre o jornalismo
salienta o quão valiosos são esses contributos
únicos, capazes de fidelizar leitores pela
transversalidade das abordagens e pela
qualidade da escrita. Diluem-se as identidades
dos jornais, destroem-se os capitais culturais,
as heranças e as memórias, trucidados por
políticas cegas que comprometem os
jornalistas com aquilo que, justamente, não é
da sua competência primeira - tornar o
negócio lucrativo, viabilizar os projetos com
publicidade, tarefas que os gestores, afinal,
desempenham tão mal - e os afastam daquilo
que sabem fazer melhor - contar histórias
originais, densas, capazes de fazer pensar e
motivar para a acção, despertar o desejo de
conhecer mais, sentir esse irreprimível desejo
de ligação humana ao mundo e aos outros.
Este baralhar de competências e tarefas não
irá trazer nada de bom. Não vale a pena
inventar "perfis digitais" para mascarar a
penúria vivencial da maioria de redacções:
profundamente desiguais na distribuição de
recursos (serviços e salários), alimentadas por
egos que sobrevivem e até crescem na
adversidade dos outros, transformadas em
oficinas que debitam notícias retiradas das
agências noticiosas como quem enrola
charutos numa fábrica cubana de tabaco: em
silêncio, com o capataz a controlar os gestos
mecânicos e a pedir mais (sabor) por menos
(dinheiro). De vez em quando, talvez saia
uma reportagem urdida na insistência, na
distração ou até na clandestinidade. Não
permitamos que o que de mais importante se
passe no mundo, se venha a passar fora do
jornalismo.
JJ
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