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Preços por pessoa em camarote duplo
TIPO DE CAMAROTE

PREÇO BASE TAXAS TOTAL

Interior (L)

859 €

129€

988 €

Exterior com varanda (C2)
virados para Central Park

959 €

129 €

1.088 €

Exterior com varanda (D5)
Virados para o mar

1.179 €

129 €

1.308€

SAÍDA DE BARCELONA
A 13 DE SETEMBRO DE 2014

ITINERÁRIO DO CRUZEIRO - SETEMBRO 2014
DIA

PORTOS DE ESCALA

Sáb, 13 Set

Barcelona, Espanha

CHEG.

PART.
19:00

Dom, 14 Set Navegação
Seg, 15 Set

Civitavecchia (Roma) - Itália

7:00

20:00

Ter, 16 Set

Nápoles (Capri) - Itália

7:00

20:00

Qua, 17 Set

Navegação

Qui, 18 Set

Barcelona, Espanha

707 200 201

5:00

HALCON.PT

3ª e 4ª cama disponíveis em camarote interior ou
exterior com varanda, virado para o Central Park:
50% de desconto sobre o preço base.
Inclui: Cruzeiro de 5 noites no camarote seleccionado, em pensão completa (bebidas não incluídas).
Não inclui: Gratiﬁcações obrigatórias (a pagar
directamente a bordo). Despesas de reserva
(30€, por processo).
Lugares limitados.
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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.
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A Lisgráfica imprime mais de 15 milhões de
exemplares por semana de revistas, jornais,
listas telefónicas e boletins.
A Lisgráfica é a maior indústria gráfica da Península Ibérica. Apenas na área de publicações, é responsável pela
impressão de mais de 100 títulos diferentes. O que significa dizer que todos os dias a maioria dos portugueses tem
contacto com os nossos produtos.
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eunido no Clube de
Jornalistas no dia 10 de
Julho para deliberar
sobre a atribuição dos
prémios relativos a
2012, o Júri dos Prémios Gazeta
manifestou a sua satisfação pelo
significativo número de trabalhos
(mais de uma centena) apresentados
nas diversas modalidades a
concurso, revelador do continuado
interesse no seio da classe pelos mais
prestigiados galardões atribuídos aos
jornalistas em Portugal, com o
patrocínio exclusivo da Caixa Geral
de Depósitos.

R

O PRÉMIO GAZETA DE MÉRITO foi
atribuído ao jornalista Germano
Silva (Penafiel, 1931), profissional
com uma longa e prestigiante
carreira no "Jornal de Notícias", onde
ingressou em 1956, percorrendo
todos os escalões da profissão:
estagiário, repórter informador,
repórter, redator e chefe da Redação.
Aposentou-se em 1996, mas continua
ligado ao JN, onde mantém a coluna
dominical "À Descoberta do Porto".
Foi dirigente sindical e membro do
Conselho de Imprensa. Pertenceu
aos corpos gerentes do Teatro

Experimental do Porto, da
Cooperativa Árvore e da Associação
dos Jornalistas e Homens de Letras
do Porto, de que é presidente da
Assembleia Geral. É sócio fundador
do Lugar do Desenho - Fundação
Júlio Resende. Foi correspondente
do semanário Expresso no Porto e,
nesta cidade, exerceu também por
largos anos o cargo de delegado do
desaparecido semanário O Jornal e
da Visão, onde ainda colabora com
uma crónica semanal dedicada ao
Porto.
O PRÉMIO GAZETA DE IMPRENSA
foi atribuído a José António Cerejo
pelo conjunto de reportagens,
publicado no jornal Público,
intitulado "Tecnoforma", que se
revela um reconfortante exemplo do
bom jornalismo de investigação,
caracterizado pelo competente
cruzamento entre a recolha de
depoimentos e uma minuciosa busca
documental, pelo cuidadoso
cruzamento de fontes, pela escrita
simples, clara, rigorosa e escorreita.
O PRÉMIO GAZETA DE RÁDIO foi
atribuído a Rita Colaço, da Antena 1,
autora de "A rua é um parlamento",
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um trabalho que parte da
actualidade do país para uma
reflexão sobre a cidadania e a livre
manifestação de ideias e opiniões.
Através de registos sonoros
expressivos e variados, a jornalista
compõe um retrato fiel do protesto,
cruzando diversos pontos de vista.
O PRÉMIO GAZETA DE TELEVISÃO
foi atribuído à série de reportagens
"Momentos de Mudança", da autoria
de Cândida Pinto, João Nuno
Assunção e Jorge Pelicano. Trata-se de
um trabalho inovador não apenas pela
concepção e desenvolvimento da
ideia subjacente aos nove episódios
em que se desdobra e sua intrínseca
ligação aos problemas com que o País
se confronta, mas também pela alta
qualidade da imagem captada por
uma câmara digital super 35mm, na
linha do cinematic journalism.
O PRÉMIO GAZETA DE
FOTOGRAFIA foi atribuído a Bruno
Simões Castanheira pelo conjunto de
fotos publicadas no jornal
i,caracterizadas por um apurado
tratamento a preto e branco de
situações reais fixadas com
sensibilidade e sentido jornalístico,

proporcionando uma impressiva
ilustração do título dos trabalhos que a nós, portugueses, muito diz:
“Atenas. Onde a crise criou uma
catástrofe social”.
O PRÉMIO GAZETA DE MULTIMÉDIA
foi atribuído a Tiago Carrasco, João
Fontes e João Henriques, pelo
trabalho "A Estrada da Revolução",
efectuado em diversos países do
mundo árabe. Os três jornalistas, cujo
projecto consistiu em partir como
freelancers para o Médio Oriente,
dispostos a correr os perigos inerentes
à instabilidade existente naquelas
regiões, foram narrando, dia a dia,
através de texto, vídeo e fotografia, de
elevada qualidade jornalística e
grande interesse informativo,
designadamente num site que criaram
para o efeito, os acontecimentos a que
assistiram, contribuindo, assim, para
uma melhor compreensão dos
processos de transformação política e
social ali em curso.
O júri decidiu não atribuir o
PRÉMIO GAZETA REVELAÇÃO,

devido ao reduzido número e fraca
qualidade dos trabalhos
concorrentes.

O PRÉMIO GAZETA DE IMPRENSA
REGIONAL, atribuído pela Direcção
do Clube de Jornalistas, coube ao
Folha de Montemor-o-Novo.
Fundado em 1989 e de
periodicidade mensal, este ainda
jovem jornal tem sabido - graças a
um projecto de voluntariado dos
seus colaboradores e a uma linha
editorial rigorosa e plural, atenta à
realidade local e aos grandes temas
da região alentejana - resistir às
crescentes dificuldades da imprensa
regional e tornar-se órgão de
referência no vasto concelho
montemorense.
Composição do Júri:

Eugénio Alves (CJ), Daniel Ricardo
(CJ), Elizabete Caramelo
(docente universitária), Eva
Henningsen (Associação de
Imprensa Estrangeira em Portugal),
Fernando Cascais (docente
universitário), Fernanda Bizarro
(freelancer), Fernando Correia
(jornalista e docente universitário),
Jorge Leitão Ramos (crítico de
cinema e televisão), José Rebelo
(docente universitário)
e José Manuel Paquete de Oliveira
(sociólogo e docente universitário).
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Prémios Gazeta 2012

GAZETA DE MÉRITO

Germano Silva
Germano Silva nasceu em S.
Martinho de Recesinhos, Penafiel,
em 13 de Outubro de 1931. Poucos
dias depois, os pais levaram-no para
o Porto, onde já viviam. Nesta
cidade fez a instrução primária,
finda a qual, e apenas com 11 anos
de idade, começou a trabalhar
como marçano num retroseiro da
rua de Santa Catarina. Foi, depois,
operário, primeiro numa fábrica de
fósforos e a seguir numa fábrica de
lanifícios, ambas em Lordelo do
Ouro, também no Porto. Enquanto
trabalhava foi estudar, à noite, para
a Escola Comercial de Oliveira
Martins, onde concluiu o Curso
Geral de Comércio. Esta habilitação
deu-lhe a possibilidade de ir
trabalhar para a secretaria do
Hospital de Santo António.
Ingressou no jornalismo em 1956.
Iniciou a carreira na Redação do
Jornal de Noticias, como colaborador
desportivo. Três anos depois passou
a integrar, já como profissional, o
quadro redatorial daquele matutino
portuense. No JN percorreu todos os
escalões da profissão: estagiário,
repórter informador, repórter,
redator, subchefe e chefe da
Redação. Ao longo da sua carreira
colaborou com outras publicações:
Expresso e O Jornal de que chegou
a ser correspondente no Porto; a
Visão, da qual foi delegado no Porto
e onde agora é colunista. Colaborou
8 |Jul/Set 2013|JJ

ainda no Jornal do Fundão, no Jornal
Novo, na Flama, no Século Ilustrado
e na revista História e é colaborador
do Jornal de Letras. Como
historiador e comentador mantém
colaboração regular com a RTP e a
SIC, bem como com a RDP, a TSF e a
Rádio Renascença. Foi vicepresidente da Direção do Sindicato
dos Jornalistas em duas legislaturas,
tendo ocupado o mesmo cargo na
Assembleia Geral daquele organismo
em posteriores mandatos. Fez parte,
também, do Conselho Deontológico
e do primeiro Conselho de
Imprensa . É sócio fundador do
Clube de Jornalistas. Foi um dos
jornalistas fundadores e diretor do
Centro de Formação dos Jornalistas
do Porto e é, atualmente, vicepresidente da Assembleia Geral da
Associação de Jornalistas e Homens
de Letras do Porto. Integrou os
corpos gerentes do Teatro
Experimental do Porto em vários
mandatos; pertence ao Conselho
Fiscal do Lugar do Desenho Fundação Júlio Resende, de que
também foi fundador; e pertence à
Comissão de Toponímia da Câmara
do Porto. Foi galardoado com as
medalhas de mérito (grau ouro)
pelas Câmaras Municipais do Porto e
de Penafiel. Participou e interveio
em vários congressos de jornalistas,
dentro e fora do país; em simpósios
e encontros de caráter cultural,
nomeadamente na vertente História.
Recebeu vários prémios que
distinguiram trabalhos jornalísticos,
como cronista e de investigação
histórica .

GAZETA DE IMPRENSA

José António
Cerejo
José António Cerejo, grande repórter
no PÚBLICO, iniciou a sua carreira
profissional no Diário de Lisboa, em
1979, depois de se licenciar em
Comunicação Social na Universidade

de Lovaina, na Bélgica. Deixou o
Diário de Lisboa em 1988 para
ingressar no Europeu, aí
permanecendo até ao seu
encerramento, no ano seguinte, e
entrando pouco depois no
PÚBLICO, ainda antes do seu
lançamento. Ao longo destes 34 anos
trabalhou em diversas áreas, com
destaque para a reportagem de
índole social e, nas duas últimas
décadas, em especial na cobertura de
temas inerentes à gestão autárquica
- sobretudo na Área Metropolitana
de Lisboa e na zona sul do país.
Neste domínio acompanhou a vida
de muitos municípios, debruçandose em particular sobre situações
relacionadas com indícios de mau
uso de dinheiros públicos e de
ilegalidades praticadas por titulares
de cargos públicos. Foi neste campo
que acabou por desenvolver grande
parte da sua actividade enquanto
jornalista do PÚBLICO, dedicando, a
par de algumas responsabilidades na
edição das páginas de informação
local, muito do seu tempo à
investigação desse género de casos,
tanto a nível local como nacional. Ao
longo da sua carreira foi várias vezes
galardoado com prémios atribuídos
pelo Clube de Jornalistas, pelo Clube
Português de Imprensa, pelo Clube
de Jornalistas do Porto, pela
Associação Nacional de Municípios
Portugueses e pela Prevenção
Rodoviária Portuguesa. Tem 63 anos
e não conta reforma-se antes de ser
obrigado a fazê-lo.
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GAZETA DE TELEVISÃO

Momentos
de mudança

GAZETA DE RÁDIO

Rita Colaço
Rita Colaço nasceu em Mação, em
1979.
É licenciada em Geografia e
Planeamento Regional pela
Universidade Nova de Lisboa, desde
2001.
Concluiu o Curso de Especialização
em Jornalismo no Cenjor, em 2002.
É repórter na Antena 1 desde 2003.
É mãe desde Outubro de 2011.

Equipa que realizou a série
documental Momentos de Mudança:
João Nuno Assunção estudou
Ciências da Comunicação na
Universidade Nova de Lisboa e é
jornalista da SIC. Integrou a equipa
da Grande Reportagem e
Reportagem Especial e fez parte da
produção de algumas reportagens
premiadas. Passou por programas de
jornalismo de cidadania como Nós
por Cá e mais recentemente
colaborou no daytime da estação em
Boa Tarde. Está na SIC desde 2007.
Jorge Pelicano nasceu na Figueira da
Foz em 1977. Licenciado em
Comunicação e Relações Públicas e
mestrado de Comunicação e
Jornalismo na Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra.
Repórter de imagem da SIC
Televisão entre 2001 e 2013. Em 2005,
estreou-se no documentário com
"Ainda há pastores?" Em 2009
estreou "Pare, Escute, Olhe" sobre a
desactivação da linha ferroviária do

Tua, outro documentário
multipremiado. Trabalha
actualmente na produtora "Até ao
fim do mundo" como realizador de
documentários.
Marco Carrasqueira nasceu em
Montemor-o-Novo, Évora, em 1978.
Estudou imagem e comunicação na
ETIC e na Universidade Lusófona.
Inicia a carreira como pós-produtor
de publicidade e tem a primeira
experiência em informação na BBC
em 1997. Em 1999 integra a equipa
de edição de imagem da SIC, onde é
actualmente coordenador.
Cândida Pinto vive em Lisboa.
Licenciada em Comunicação Social é
repórter da SIC desde a sua
fundação em 1992. Actualmente é
Coordenadora da Grande
Reportagem e Editora de
Internacional. Foi directora da SIC
Noticias (2001/2003) e directoraadjunta do Expresso (2005/2008). Fez
a cobertura jornalística de múltiplos
conflitos internacionais tais como
Iraque, Afeganistão, Georgia,
Kosovo, Angola, Guiné-Bissau,
Timor-Leste, Libia, etc. Esteve em
reportagem no Pólo Norte e na
Antártida.
Equipa dos
Momentos de
Mudança, da
esquerda para a
direita: João Nuno
Assunção, Marco
Carrasqueira,
Cândida Pinto,
Jorge Pelicano e a
estagiária Inês
Rueff
[Foto: JOSÉ
OLIVEIRA/TVMAIS]
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Prémios Gazeta 2012

nível nacional. Ao longo da sua
carreira realizou diversas
reportagens e exposições.

Bruno Simões Castanheira nasceu
em Lisboa a 27 de Março de 1979.
Iniciou o seu percurso profissional
de fotojornalista em 2004 ao serviço
do Jornal de Notícia e até 2010
colaborou com o Diário de Notícias,
o jogo, Notícias Magazine e revista
NS.
Em 2012 torna-se fotógrafo
independente e membro da agência
4SEE. Colabora regularmente com os
jornais i, Público, e com muitas
outras publicações internacionais.
Em 2006 e 2008 foi distinguido com o
primeiro lugar nas categorias de
retrato e vida quotidiana do Prémio
Fotojornalismo Visão/BES .
Em 2013 vence o galardão principal
de fotojornalismo do prémio Estação
Imagem/Mora, o mais importante a

Tiago Carrasco nasceu há 31 anos em
Lisboa, cidade onde sempre viveu.
Trabalha como jornalista desde 2005,
com passagens pelas redacções da
TVI e da revista Sábado, por
programas da RTP e da RTP-África, e
com reportagens publicadas em
várias publicações como o semanário
Sol, o Expresso, o Record, o Diário
Económico e as revistas Maxim e
Playboy. As suas reportagens
também já passaram em canais
internacionais como a estação alemã
ZDF e a israelita Channel 2. Como
produtor, trabalhou com o canal
grego Mega Tv, com a estação russa
Russia Today e com a holandesa
NOS, sempre sobre a crise
económica em Portugal.
Mas os seus trabalhos mais
reconhecidos foram executados por
conta própria e na companhia da sua
equipa: o fotógrafo João Henriques e
o repórter de imagem João Fontes.
Em 2010, atravessaram África de jipe,
de Marrocos à África do Sul, a
caminho do Campeonato do Mundo
de Futebol. A viagem daria origem
ao livro "Até Lá Abaixo", editado pela

Oficina do Livro. Inspirado pelas
revoluções no Mundo Árabe,
encetou em 2012, com os mesmos
dois companheiros, uma viagem de
transportes públicos de Istambul até
à Tunísia, fazendo reportagens em
países como a Síria, a Líbia, Israel,
Palestina e Egipto. Os três jornalistas
form os primeiros portugueses a
recolher informação no terreno sobre
a guerra civil na Síria. A viagem deu
origem ao livro A Estrada da
Revolução e ao documentário com o
mesmo nome, entretanto já
adquirido pela estação televisiva AlJazeera e por mais alguns canais
internacionais.
João Fontes nasceu em Lisboa, em
1983, mas viveu desde então em
Pinhal Novo, uma pequena vila a sul
de Lisboa. Aos 20 anos regressa à
capital para tirar o curso de repórter
de imagem na ETIC. Depois de
terminado o curso trabalha para
programas da RTP e RTP África e em
2008 parte para Luanda com o
objectivo de formar e ajudar na
abertura do novo canal privado de
Angola, a TV Zimbo. Regressa em
2010 para juntamente com o
jornalista Tiago Carrasco e o
fotógrafo João Henriques atravessar
África de Jipe, de Marrocos à África
do Sul, num projecto que viria a
culminar com o livro Até Lá Abaixo
editado pela oficina do livro e a
produção do documentário que se
encontra em edição. Em 2012 e
juntamente com os mesmos dois
amigos produzem o projecto A

Tiago Carrasco

João Fontes

João Henriques

GAZETA MULTIMEDIA

A Estrada da
Revolução

GAZETA DE FOTOJORNALISMO

Bruno Simões
Castanheira
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Estrada da Revolução numa viagem
que os leva a atravessar de
transportes públicos as revoluções
da Primavera Árabe. Esse trabalho
culminou num novo livro e num
documentário. Entre estes projectos,
João Fontes passou por programas
de televisão da RTP, SIC e TVI.
Actualmente trabalha como repórter
de imagem na SIC e na produção de
novos projectos de documentários.
João Henriques é fotógrafo e tem 29
anos. Tem disparado nas câmaras do
Público, jornal i, das revistas Sábado
e Playboy e da agência americana
Associated Press. Frequentou o curso
de fotografia do CENJOR e o de
Ciências da Comunicação da
Universidade Lusófona. Em 2010,
desceu o continente africano, num
projecto jornalístico conjunto
intitulado Até Lá Abaixo. Publicou
semanalmente no jornal Record e
expôs o trabalho no Open Day da Lx
Factory. Em 2012, o jornal Sol
mostrou as imagens da A Estrada da
Revolução, projecto produzido em
países do Médio Oriente.

GAZETA DE IMPRENSA REGIONAL

Um pouco de
história da Folha
de Montemor
A ideia de fazer um novo jornal em
Montemor-o-Novo tomou forma
depois da realização de uma ação de
formação sobre jornalismo que teve
lugar naquela cidade em 1988.
Alguns dos participantes decidiram
que não iam esquecer aquilo que
aprenderam e lançaram mãos à obra
para colocar um novo jornal nas
bancas da cidade.
Assim, começaram a ser feitos
contactos para formar uma equipa
de redação e foi necessário dar um
nome à publicação, bem como
constituir uma empresa que desse o
necessário suporte legal aos
proprietários do novo título. Depois

de definido o nome - Folha de
Montemor - a equipa começou a
trabalhar para fazer o primeiro
número que apenas viu a luz do dia
a 28 de abril de 1989. Este número
teve como diretor Pedro Coelho,
hoje jornalista na SIC, que
comandou os destinos do jornal
durante os primeiros seis números.
O testemunho de liderar o jornal
passou então para João Luís Nabo
que iria dirigir a publicação durante
os 14 anos seguintes. Durante todo
este período a Folha cresceu
e começou a ganhar o seu
espaço próprio junto da
sociedade de Montemor-oNovo através de uma nova
abordagem a um vasto
conjunto de questões que
foram captando o interesse e
marcando a diferença para muitos
novos leitores.
Em 2003 a publicação faz uma
mudança radical, alterando o diretor
e toda a grafia do jornal. Estas
mudanças incluem também vários
elementos da redação que entram e
saem. Com uma nova roupagem a
Folha de Montemor começou uma
nova época e uma nova abordagem
a todos os temas da sociedade
montemorense. O jornal passou a ter
uma postura mais acutilante,
tentando tratar os assuntos com
maior rigor e focando-se apenas nos
temas locais e regionais que mais
interessam à população do concelho.

As entrevistas e as reportagens
passaram a trazer para a capa do
jornal as mais variadas pessoas da
sociedade, revelando as suas
ambições e determinação em fazer
algo de diferente e de positivo pela
cidade ou pelo concelho.
Apesar da crise que tem provocado
muitos estragos em pequenas
publicações como esta, a Folha tem
mantido a sua postura como um
projeto de voluntariado e de
cidadania, o que tem permitido a sua

sobrevivência, apesar da forte quebra
nas receitas provenientes da
publicidade. Curiosamente, o
número de assinantes não tem
sofrido alterações de maior o que
significa que as pessoas estão
satisfeitas com o jornal que todos os
meses lhe chega a casa.
A atribuição do Prémio Gazeta de
Imprensa Regional de 2012, no
passado mês de julho, é o
reconhecimento de vários anos de
trabalho em prol da imprensa
regional no interior do país e deixou
toda a redação em euforia e toda
uma comunidade de leitores muito
satisfeita. António M. Santos Nabo
JJ|Jul/Set 2013|11
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>>>CURTAS E DIRECTAS
ESTRELA SERRANO
PRESIDENTE DO CIMJ

Centro de Investigação
Media e Jornalismo
“O CIMJ possui um corpo de investigadores doutorados com o estatuto de membros
integrados. Além destes, inclui investigadores com grau de mestre e de licenciado que
desejem realizar investigação nas áreas científicas dos média e do jornalismo. Inclui
também profissionais da área que desejem colaborar em projectos de investigação e
noutras actividades científicas do CIMJ.”
JJ - O que é o CIMJ e quais os seus

JJ - Quem pode fazer parte do CIMJ?

objectivos?

ES - Como unidade de investigação
científica, o CIMJ possui um corpo de
investigadores doutorados com o
estatuto de membros integrados.
Além destes, inclui investigadores
com grau de mestre e de licenciado
que desejem realizar investigação nas
áreas científicas dos média e do
jornalismo. Inclui também
profissionais da área que desejem
colaborar em projectos de
investigação e noutras actividades
científicas do CIMJ. A estas duas
últimas categorias de membros é
atribuído o estatuto de colaboradores.

ES - O CIMJ é uma unidade de
investigação sem fins lucrativos
fundada em 1997, dotada de
autonomia científica, administrativa e
financeira, associada à Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa. Está
acreditada na Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT) com a
classificação de Muito Bom. Tem como
objecto principal desenvolver

a investigação científica,
promover a reflexão e o
debate sobre temas
relacionados com os
média, os novos média e
o jornalismo na sua
ligação com a sociedade
e a democracia. Possui

actualmente 97 membros, entre
investigadores, professores do ensino
superior, bolseiros portugueses e
estrangeiros e profissionais do campo
dos media e do jornalismo.
O CIMJ aposta na
internacionalização a nível do
estabelecimento de parcerias e da
presença dos seus membros nos
principais fóruns académicos
nacionais e internacionais, tais como
seminários, congressos e redes, e
através da assinatura de convénios e
protocolos com universidades e
instituições públicas e privadas, com
destaque para países como Espanha,
Itália, Brasil, Moçambique, Cabo
Verde.
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JJ - Quais as principais linhas de
investigação desenvolvidas?

ES - A actividade científica do CIMJ
organiza-se em três linhas de

investigação: Media,
Jornalismo e
Democracia; Média,
Novas Tecnologias e
Usos Sociais; História
dos Média e do
Jornalismo.

Na primeira linha, o principal
objectivo é a análise da cobertura
jornalística de temas de grande
relevância pública, com enfoque no
papel dos média e do jornalismo na
construção da sociedade democrática,
dando particular atenção ao
pluralismo e à diversidade de vozes.
São também eixos estratégicos desta
linha os temas ligados aos media e
género; à cobertura jornalística de
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eventos políticos, como eleições e
congressos partidários; à relação
média-públicos e novos média, em
particular as redes sociais. Fenómenos
como a representação jornalística da
corrupção política, o discurso dos
média sobre a crise financeira são
matérias de investigação nesta linha.
A segunda linha de investigação,
Média, Novas Tecnologias e Usos
Sociais, abrange os usos e consumos
dos média e do digital e seus
conteúdos por diversos grupos sociais
em contextos diversificados. As
estratégias desenvolvidas envolvem
dois eixos: um primeiro eixo centrado
na revitalização de estratégias
metodológicas de análise dos media,
dos novos média e das audiências; e
um segundo eixo direccionado para a
análise de determinados produtos
mediáticos e grupos de audiências,
como as famílias, os imigrantes, os
jovens e as crianças.
A terceira linha, Média, História dos
Média e do Jornalismo, desenvolve
uma perspectiva histórica dos média e
do jornalismo tendo como base a
imprensa, a televisão, a rádio, o teatro,
o cinema e a fotografia. A ideia de
História não se circunscreve aqui a
um passado remoto mas incorpora
também as questões da actualidade.
Inscrevem-se ainda no âmbito desta
linha de investigação o estudo da
liberdade de expressão e dos entraves
que sofreu ao longo do tempo. A
investigação orienta-se para quatro
eixos: os primórdios do jornalismo;

censura ao Teatro e ao Cinema - antes,
durante e depois do Estado Novo em
Portugal; a imprensa e o jornalismo
depois do 25 de Abril; o Jornalismo do
século XXI.

científica na área das ciências da
comunicação.
JJ - Para além do apoio à investigação,
que outras actividades são
prosseguidas?

JJ - De que apoios beneficia o CIMJ?
Que dificuldades tem encontrado?

ES - Nos termos dos seus estatutos o
CIMJ possui como receitas os
financiamentos atribuídos por
entidades públicas ou privadas a
projectos de investigação
desenvolvidos no âmbito do Centro,
através de concursos de âmbito
nacional e internacional. A Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT) é a
principal instituição financiadora dos
projectos de investigação do CIMJ. O
CIMJ possui ainda financiamento de
entidades internacionais para
projectos estabelecidos em parceria
com entidades congéneres de âmbito
internacional, podendo prestar
serviços especializados e estudos nas
suas áreas de investigação.
A FCT financia também os centros de
investigação consoante o número de
membros doutorados que os integram
e a avaliação que a própria FCT faz da
respectiva produção científica.
As maiores dificuldades resultam do
facto de os concursos públicos para
financiamento de projectos de
investigação serem muito
competitivos e de a avaliação ser feita
por júris internacionais nem sempre
familiarizados com as prioridades
nacionais em matéria de investigação

ES - O CIMJ apoia as actividades
cientificas dos seus membros na
medida das disponibilidades
financeiras, contribuindo para a sua
participação em congressos nacionais
e internacionais, apoio a tradução de
artigos para publicação em revistas
internacionais, organização de
congressos e seminários. Os
membros do CIMJ dispõem de uma
biblioteca especializada em média e
jornalismo. O secretariado fornece
apoio logístico e dispõe de sala de
trabalho para bolseiros dos projectos.
O CIMJ possui uma revista

semestral on-line, Media
& Jornalismo, e de uma
colecção de livros,
Colecção CIMJ, onde os seus
membros e outros investigadores
podem publicar artigos científicos,
recensões e teses de mestrado e
doutoramento, sujeitas a peer
review.
O CIMJ realiza periodicamente o seu
Seminário Internacional com a
presença de investigadores nacionais
e internacionais, para além de
actividades de formação para a
investigação abertas a investigadores
de outros centros e universidades,
incluindo profissionais dos média e
do jornalismo. JJ
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Os novos
JORNALISTAS
Quem são e o que pensam os novos jornalistas
portugueses? É a estas e a outras perguntas que
procura responder o estudo "As novas gerações de
jornalistas em Portugal", fruto de uma parceria entre
o Centro de Investigação e Estudos em Sociologia
do ISCTE e o Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, e que contou com o apoio
da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
A equipa de investigação elaborou e aplicou um
inquérito aos jovens jornalistas - nascidos no pós-25
de Abril e iniciados na profissão já neste século cujos resultados foram apresentados num Colóquio
Internacional realizado em 30 e 31 de Maio.
Além do relato do que foram os dois dias do
Colóquio, publicamos uma entrevista com José
Rebelo, coordenador do estudo.
14 |Jul/Set 2013|JJ
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O jornalismo
tem um abismo à frente.
Pode descer ou voltar atrás
A precariedade afecta pelo menos metade dos jovens jornalistas,
revela inquérito apresentado no colóquio Jornalismos/Jornalistas. José
Luís Garcia alerta para a mercantilização das profissões intelectuais.
José Rebelo mostrou o papel dos meios de comunicação social na
naturalização de discursos carregados de ideologia.
Texto Liliana Pacheco Fotos Helena de Sousa Freitas

jornalista e a sua circunstância. É sedutor adaptar o conceito cunhado por Ortega y Gasset - "o
homem e a sua circunstância" - aos jornalistas.
Enlodados em infindáveis novidades tecnológicas e nos noticiários produzidos ao minuto
para várias plataformas, estes profissionais estão a experimentar uma mudança que vai para além dos meios e do tempo
que têm para fazer jornalismo: a diminuição dos postos de trabalho, a crescente concorrência no acesso à profissão e as
condições laborais cada vez mais débeis.
"A mercantilização é uma tendência na cultura que se
intensifica com a tecnologização", afirmou José Luís
Garcia, na abertura do colóquio internacional Jornalismos/
Jornalistas, na Culturgest. Mas os saberes são recursos
com impactos e que reforçam a competitividade, sublinhou o investigador do Instituto de Ciências Sociais (ICS)
da Universidade de Lisboa, reflectindo sobre a precarização das profissões intelectuais e as consequências deste
facto para a sociedade.
A comunicação, o jornalismo e o conhecimento são,
para José Luís Garcia, os três eixos constituintes da
sociedade. O que leva o sociólogo a defender a necessidade de uma economia crítica da cultura, que faça frente
à exploração capitalista das actividades culturais, do conhecimento e da educação.
A superabundância de informação não é sinónimo de
conhecimento. A informação é uma espécie de nova
matéria-prima, argumentou José Luís Garcia. Esta nova
economia, assente no capitalismo financeiro e cognitivo,
que dá origem a uma nova classe, o "cognitariado" (e, em
última análise, gira em torno do monopólio do conhecimento), pode resumir-se numa questão ancestral: o conflito pelo poder.

O

José Nuno Matos, investigador no ICS nas áreas do trabalho e da precariedade, lembrou o oligopólio existente
na comunicação social e a subjugação do campo do jornalismo a um supercampo mais lato, o dos mercados, que
impõem uma concorrência cada vez mais feroz no acesso
ao emprego. Dentro das redacções, o trabalho freelance e
os contratos a prazo são modelos de trabalho que se estão
a normalizar.
Com base nos resultados do inquérito aplicado aos
jovens jornalistas pela equipa de investigação que organizou o colóquio - uma parceria do Centro de Investigação
e Estudos em Sociologia do ISCTE-IUL e do ICS, com
apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia -, José
Nuno Matos afirmou que metade dos jovens jornalistas
tem um vínculo precário. Os dados do inquérito revelam,
todavia, que a percentagem de trabalhadores precários
diminui à medida que a idade dos inquiridos aumenta.
A mudança constante no funcionamento das redacções
afecta, como seria de esperar, a percepção que os jornalistas têm da profissão - e as diferenças entre gerações há
muito se notam. As experiências que Rebecca Abeccassis,
Sofia Monteiro e Renato Teixeira partilharam na
Culturgest frisaram esta ideia. Os segundos já deixaram o
jornalismo, desiludidos. A trabalhar na SIC, Rebecca
Abecassis mantém uma visão distanciada.
A editora da SIC Notícias, que fez a sua formação
académica e profissional fora de Portugal, entende que ser
jornalista não é uma profissão credível e considera-se uma
espécie de "estrangeira" no jornalismo, por não se rever na
cultura profissional dos colegas. Ainda assim, proferiu
talvez uma das mais polémicas afirmações da sessão, ao
dizer que ainda há empregos para bons jornalistas.
Sofia Monteiro, actualmente no sector da edição
JJ|Jul/Set 2013|15
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TEMA

Os novos jornalistas

livreira, contou que a licenciatura que frequentou Ciências da Comunicação, na Universidade Nova de
Lisboa - tinha uma grande componente teórica e que sentiu a necessidade de procurar formação técnica no Cenjor.
O percurso no jornalismo fez-se depois no Diário de
Notícias (como estagiária e depois como colaboradora, no
suplemento DNA), e com colaborações com a revista
Focus e com o Público. Sofia Monteiro revelou ter percebido cedo que gostava mais do jornalismo de revista ou
de fazer reportagens do que do trabalho num jornal
diário. Através do programa Contacto, conseguiu aquela
que considera uma das grandes oportunidades da sua
carreira: um estágio profissional na Bloomberg, em Nova
Iorque. Aí percebeu que a cultura profissional dos norteamericanos era bem distinta do que conhecera em
Portugal. Pouco depois de regressar, resolveu abandonar
o jornalismo e aceitar um convite para trabalhar como
editora de livros, que considera um trabalho igualmente
apaixonante. Na Culturgest, a ex-jornalista não demonstrou muitas saudades do tempo em que o jornalismo orientava as suas escolhas.
Renato Teixeira foi bastante disruptivo. O título da sua
intervenção - "O jornalismo morreu. Viva o jornalismo" já o prenunciava. As experiências que teve na área
deixaram-no com a certeza de que "o jornalismo se tornou
um artifício para remastigar textos institucionais". Renato
Teixeira, que passou pelo Público e pela Focus, considerase muito qualificado, com as competências necessárias
para dar um contributo relevante à profissão. No entanto,
entende que não há espaço para fazer jornalismo independente em Portugal. Quando o tentou fazer por conta
própria, mal conseguia pagar as despesas. Acredita que o
facto de ser engajado politicamente lhe pode ter trazido
dissabores com as chefias e não tem dúvidas que os
responsáveis editoriais dos órgãos de comunicação são
fiéis depositários da confiança dos accionistas. Hoje em
dia, exerce funções numa consultora de comunicação.
A fechar o painel da manhã, Rémy Rieffel, da
Universidade Paris II, que desde há vários anos se dedica
a investigar os jornalistas profissionais em França,
debruçou-se sobre a instabilidade profissional, estabelecendo algumas comparações com os dados apurados em
Portugal.
MARGEM DE OUTRA MANEIRA

José Rebelo abriu a mesa redonda da tarde, sobre outras
formas de comunicação, começando por afirmar que não
partilha das teorias de alguns pensadores que sustentam
que vivemos o fim das grandes narrativas ou das grandes
ideologias. Na sua comunicação, o professor e investigador do ISCTE-IUL incidiu sobre os novos movimentos
sociais, os slogans criativos empunhados nas grandes
manifestações, o papel da Internet e das redes sociais para
a tematização do espaço público e a sua influência nos
discursos dos meios de comunicação tradicionais.
16 |Jul/Set 2013|JJ

Os jornalistas estão
a experimentar uma mudança
que vai para além dos meios
e do tempo que têm para fazer
jornalismo: a diminuição
dos postos de trabalho,
a crescente concorrência
no acesso à profissão
e as condições laborais
cada vez mais débeis.
A informação é uma espécie
de nova matéria-prima,
argumentou José Luís Garcia.
Esta nova economia, assente
no capitalismo financeiro
e cognitivo, que dá origem
a uma nova classe,
o "cognitariado" (e, em última
análise, gira em torno
do monopólio do conhecimento),
pode resumir-se numa questão
ancestral: o conflito pelo poder
Debate com Joana Gomes
Cardoso (O Espelho),
Sandra Monteiro
(Le Monde Diplomatique),
Pedro Vieira (programa Inferno,
no canal Q) e Nuno Ramos
de Almeida (jornal i)
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Rémy Rieffel

José Luís Garcia

Especialista em práticas discursivas, Rebelo acredita
que é o ridículo que predomina nas novas - e dissonantes
- formas de comunicação, onde não existe uma tentativa
de convencer o adversário pela razão, porque não se lhe
reconhece competência para tal. Focando o papel dos
meios de comunicação tradicionais na naturalização de
termos e discursos carregados de ideologia ("regresso aos
mercados", "gorduras do Estado", "medidas de ajustamento"), o investigador abriu o debate aos responsáveis por
algumas das mais significativas fugas à norma que hoje se
podem encontrar em Portugal.
O Espelho é uma delas. É um jornal em grande formato que, nas palavras de Joana Gomes Cardoso, uma das
fundadoras, "mostra aquilo que precisamos de ver". Pode
encontrar-se colado nas paredes, pousado nos bancos de
jardim ou através da Internet. O jornal tem colaborações
de toda a espécie, desde escritores, artistas gráficos, fotógrafos e, claro, de jornalistas e ex-jornalistas. Acima de
tudo, cada um faz o que sabe e gosta. Quanto ao futuro do
projecto, Joana é cautelosa, não se sabe o que sairá dali.
Para já, no curto prazo, o projecto acabou de conseguir
um apoio para mais dois números.
Outro caso: a edição portuguesa do Le Monde
Diplomatique. Sandra Monteiro, a directora, explicou que
o jornal já teve duas vidas, sendo esta (a segunda, que
começou em 2006) sustentada por uma cooperativa cultural entretanto criada. O jornal é feito pelos cooperadores e
por várias colaborações pontuais, de pessoas que se identificam com o projecto. Os textos são longos e muitas vezes
partem de investigações académicas. Organizam também

conferências e editam livros. Sandra Monteiro assumiu
claramente a orientação de esquerda do jornal e acredita
que há espaço (e mais do que espaço, a necessidade) de
projectos jornalísticos de qualidade que se distingam da
lógica dominante nos outros meios. Ressalvou a importância de se manter uma postura crítica, em contraponto de
funcionar como um microfone dos poderes.
Pedro Vieira, no mesmo tom satírico com que apresenta o programa Inferno, no canal Q, falou da falta de recursos que enfrentam os projectos alternativos e da criatividade necessária para ir contornando os obstáculos.
Quanto às suas inspirações para fazer humor, o apresentador e escritor referiu que, efectivamente, um país em
crise vai oferecendo muitos motivos de gozo, com personagens facilmente caricaturáveis. Pedro Vieira, que também é ilustrador, bloguer e autor de um romance, concluiu que a crise é transversal a todas estas áreas e confessou que nunca as conheceu de outra forma.
Para encerrar esta mesa redonda, Nuno Ramos de
Almeida, editor do jornal i, participou na qualidade de
envolvido em movimentos cívicos, nomeadamente no
movimento "Que se lixe a troika", embora salvaguarde
que o movimento não reconhece nenhuma liderança formal. Partilhou a sua experiência e o facto de o jornalismo
nunca o ter impedido de ter uma participação activa cívica (e até política) na sociedade.
A norte-americana Carolyn Marvin, da Universidade da
Pensilvânia, encerrou um dia longo e preenchido, com uma
conferência sobre o colapso do contexto e as implicações éticas que esse colapso acarreta para os jornalistas. JJ
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Um ofício forçado
à mudança
Contrastando com as intervenções da véspera na Culturgest,
sobretudo asseguradas por convidados, o segundo dia do colóquio
Jornalismos/Jornalistas, que decorreu no ISCTE - Instituto
Universitário de Lisboa, centrou-se na apresentação dos resultados
do projecto "As Novas Gerações de Jornalistas em Portugal" pela
equipa de investigadores que assegurou a sua elaboração.
Texto e fotos Helena de Sousa Freitas

as conclusões destacadas por José Rebelo,
que deu início ao segundo dia da iniciativa,
ênfase para a desilusão com a profissão
manifestada por grande parte dos respondentes ao questionário - enviado em Março
e Abril de 2012 a todos os jornalistas detentores de carteira
nascidos após 1975 e que permitiu a validação de 515
inquéritos - e para a reacção às pressões sofridas na
redacção, temas posteriormente desenvolvidos por outros
elementos do grupo de investigação.
O coordenador do projecto revelou a sua surpresa por
"haver pessoas com menos de cinco anos de jornalismo
que já pensaram em abandonar a profissão", pois essa
hipótese faria sentido se expressa por decanos do ofício,
legitimamente mais cansados, "mas não por jovens, que
deviam estar ainda na fase da paixão ou, pelo menos, de
um certo encanto". O hiato entre uma imagem ideal do jornalismo e a prática profissional quotidiana, o ritmo acelerado das redacções, a baixa remuneração e a reduzida
coesão da classe, onde a solidariedade tem dado lugar à
competição, contribuem para que a saturação chegue mais
cedo. Surgem, então, como apetecíveis cargos menos exigentes ou mais bem pagos, nomeadamente em agências de
comunicação, em editoras ou na assessoria de imprensa.
A este desânimo perante um ofício tantos anos romantizado, nomeadamente na literatura e no cinema, não será
alheia a intensa pressão e vigilância exercidas sobre a
profissão por actores que, regra geral, lhe são externos,
caso de empresários de áreas distintas, de agentes do
poder político e, por consequência ou não, dos accionistas
dos próprios grupos detentores dos meios.
"A profissão, nos moldes em que vigorou durante a
maior parte do século XX, está neste momento em causa e
é obrigada a repensar-se", assinalou José Luís Garcia, tam-

D
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bém da coordenação do grupo de trabalho. De acordo
com o docente do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, isso deve-se "a transformações
muito profundas ocorridas em vários domínios, dos quais
se destacam dois: o domínio económico-tecnológico e o
domínio cultural e de consumo".
"No que concerne ao primeiro domínio, assistimos ao
neoliberalismo aplicado aos mass media, com a preocupação do lucro a sobrepor-se à função pública dos órgãos
de comunicação, enquanto no domínio cultural e de consumo, em termos de recepção, os meios tradicionais de
acesso à informação foram substituídos pelas redes sociais,
pelos amigos do Facebook...", afirmou José Luís Garcia.
Considerando que "a situação, que já é má, tende a piorar", o investigador sublinhou ainda que "aquilo a que se
assiste no jornalismo afecta outras áreas, pois o capitalismo está a capturar, a aprisionar, as profissões do conhecimento, da cultura, as universidades e a investigação".
José Luís Garcia, para quem "devia haver, em Portugal,
à semelhança do que existe em França, uma rede dos
investigadores que têm por objecto de estudo os jornalistas, a profissão de jornalista", propôs a ligação "a países
como Espanha e Brasil, eventualmente também França",
no estudo destes fenómenos. Um desafio que encontrou
eco no comentário aos resultados do estudo português
realizado logo após a sua intervenção pelo sociólogo
francês Rémy Rieffel.
Tendo por base uma investigação sobre o perfil do
jovem jornalista francês levada a cabo em 2008, o professor na Universidade Paris II assinalou as semelhanças com
as conclusões do estudo português, evidenciando a coincidência no que respeita ao perfil sociográfico - elevada
percentagem de mulheres nas redacções, crescente capacitação académica dos profissionais, etc - mas também em
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aspectos como a decepção com a prática profissional,
expressa no abandono precoce do jornalismo ou na opção
por experiências em áreas próximas do ofício, como a
docência ou a edição livreira.
A ÚLTIMA DAS PROFISSÕES ROMÂNTICAS?

O primeiro painel da tarde arrancou com a intervenção de
Alexandre Manuel, membro do grupo de investigação
que escolheu abordar as motivações dos jovens que
enveredam pelo jornalismo.
Não obstante a "significativa diminuição do número de
profissionais - de 8.948, no biénio de 2006/2007, para 6.705,
em 2011/2012, ou seja, menos 25%", o decréscimo de estagiários a requererem o respectivo título junto da Comissão
da Carteira Profissional de Jornalista - "907 em 2006, 569
em 2008, 248 em 2010 e 230 em 2012" - ou o "agravamento
do desemprego no interior da profissão", os cursos de
ciências da comunicação/jornalismo somam e seguem.
"No ano lectivo de 2011/12, das 830 vagas existentes em
18 cursos públicos apenas ficaram 45 por preencher"
enquanto no actual ano lectivo "existem casos em que o
número de candidatos superou em 10 vezes as vagas existentes", recordou Alexandre Manuel, doutorado em
Sociologia pelo ISCTE - IUL, acrescentando que esta
procura ultrapassa largamente a capacidade de resposta
"não apenas a actual, mas a previsível, tanto a curto como
a médio prazo".
Tendo em conta que, no final de 2005, o jornalismo ocupava o primeiro lugar das profissões mais admiradas no
Top 10 do Barómetro Profissional da Marktest - à frente de
médicos, professores e empresários - importa perceber o
que existe de tão fascinante num ofício que, segundo José
Luís Garcia, tende para um acentuado "processo de proletarização". Será porque se trata da "última profissão

romântica", como a definiu o jornalista e escritor brasileiro
Alberto Dines numa entrevista à JJ em 2010?
Alexandre Manuel citou um inquérito realizado, entre
os anos lectivos de 2006/07 e 2011/12, junto de 175 alunos
a iniciar a frequência de um curso universitário de
Ciências da Comunicação. Dos cerca de 80 estudantes que
tinham optado pela vertente de jornalismo em detrimento do marketing e publicidade e das relações públicas,
mais de 60% diziam tê-lo feito pelo "prazer de comunicar",
pelo "gosto de informar", seguindo-se justificações relacionadas com o gosto pela escrita ou a curiosidade pelo
mundo. E não é indiferente o facto de a profissão estar
associada a "poder, estatuto, glamour"...
No momento de escolher o curso, talvez o estudante
não tenha ainda muito presente um problema com o qual
se deparará mais tarde, ao ingressar numa redacção: a
precariedade, essa condição em que o recém-formado
verá "as suas competências continuamente postas em
causa", não lhe restando "outra alternativa senão subordinar os seus recursos cognitivos, expressivos, vivenciais,
culturais aos fins do empregador", como assinalou José
Marmeleira, bolseiro da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT) no projecto "As Novas Gerações de
Jornalistas em Portugal".
Com um texto intitulado "A apropriação da subjectividade do jovem jornalista", José Marmeleira sublinhou
que, actualmente, "o jornalista não só deve ceder todos os
seus recursos como adaptar-se a todas as exigências". Um
pouco na linha de José Luís Garcia, seu orientador de
mestrado, José Marmeleira sustentou não ser possível
"separar este processo da transformação, nas últimas
décadas do século XX, da economia política dos media,
provocada por políticas de privatização, liberalização,
comercialização e mudanças de regulação".
JJ|Jul/Set 2013|19
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"Assistimos
ao neoliberalismo
aplicado aos mass
media, com a
preocupação do
lucro a sobrepor-se
à função pública
dos órgãos
de comunicação."
José Luís Garcia

Quase 20% dos
jovens jornalistas
consideram "muito
provável" ficarem
desempregados
em breve e mais
de 40% vêem essa
possibilidade
como "provável".
José Rebelo

E enquanto emergem novas formas de capitalismo com
base tecnológica "que submetem o jornalismo a uma reorganização impulsionada pela convergência digital, por
fusões de empresas e novas formas de gestão", a concorrência e a competitividade tornam-se "fins em si mesmos",
concluiu.
O GLAMOUR DO IMAGINÁRIO
E O CHOQUE DA REALIDADE

Podemos, portanto, considerar que é o ingresso num mercado de trabalho cada vez mais feroz, quase desumanizado, que vai conduzir ao choque entre a profissão imaginada e a profissão real, tema abordado pela jornalista e documentarista Diana Andringa na sua intervenção.
Focando-se num aspecto particular do estudo - o facto
de mais de 60% dos respondentes já terem pensado em
abandonar a profissão - a investigadora fez uma lista das
razões com maior número de ocorrências: a já referida
baixa remuneração, a elevada carga horária (com quase
metade dos inquiridos a declarar que trabalha mais de
nove horas por dia), a ausência de condições de trabalho
e de carreira, o cansaço... "Só cinco invocam as pressões,
embora mais de um terço afirme tê-las sofrido, 15 falam de
stress, 12 referem desmotivação, sete desilusão, outros
sete desencanto", fez notar.
É "o retrato de um grupo para quem a realidade da
profissão está longe de corresponder à imagem que tinham dela", acrescentou, apresentando em seguida um
conjunto de testemunhos dados pelos jornalistas neste
tópico do inquérito, que possibilitava a resposta aberta.
Entre a rebeldia e a decepção, uns resistindo, outros conformando-se, os respondentes avançaram as suas razões
e, pela dor que transparece em muitos dos discursos, é
impossível ficar-lhes indiferente.
Liliana Pacheco e Helena Freitas dissecaram-nas na sua
comunicação. Esboçando, em jeito de contextualização, o
cenário que se vive na comunicação social portuguesa,
começaram por analisar o grau de satisfação com a profis20 |Jul/Set 2013|JJ

"Sinto o dever
de homenagear os
jornalistas que, sem
tablets, notebooks,
gravadores digitais
ou smartphones,
conseguiam o
milagre de produzir
informação da reportagem
à entrevista ou
à simples notícia com genuinidade."
Dinis de Abreu

"Os jovens
jornalistas parecem
estar a aceitar, ainda
que sob protesto
e em nome
da sobrevivência,
o poder de imposição
de práticas
e comportamentos
extra-editoriais."
Adelino Gomes

são, sendo que quase um quarto dos inquiridos se afirmou
"muito insatisfeito". Com as "expectativas de progressão
na carreira" e a "sensação de estabilidade" francamente
afectadas (numa escala de 0 a 10, a média foi negativa para
ambas), quase 20% dos jovens jornalistas consideram
"muito provável" ficarem desempregados em breve e mais
de 40% vêem essa possibilidade como "provável", o que
coloca mais de metade dos inquiridos na corda bamba.
José Rebelo realçou uma perversão nesta percepção de
que o desemprego pode estar para breve: "A antecipação
dessa adversidade torna o jovem jornalista mais predisposto a aceitá-la". Ou seja, "se o despedimento é previsível, o
choque na iminência da situação é menor, o que enfraquece a capacidade de resistência e revolta do jornalista e facilita a tarefa do empregador", explicou, acrescentando que as
baixas expectativas laborais terão a sua quota de responsabilidade no desencanto expresso por vários inquiridos.
Além das causas de desilusão já citadas, outras foram
apontadas ao longo do segundo dia do colóquio, tendo
uma delas - as pressões profissionais - sido objecto de
análise por Vanda Ferreira e Pedro Dinis de Sousa, também
do grupo de investigadores do estudo financiado pela FCT.
Começando por apresentar as condições de independência e autonomia profissional dos jornalistas à luz das quais
as pressões devem ser interpretadas, a comunicação centrou-se nas respostas às questões: "Alguma vez recebeu
ordens ou pressões directas para alterar peças por razões
extra-editoriais?", "De quem recebeu as pressões?", "Como
agiu? Quais as consequências?", verificando-se que cerca de
35% dos inquiridos já sofreram pressões por motivos alheios
à qualidade das peças e que, de entre os que foram pressionados, quase 80% já ponderaram abandonar a profissão. O
cruzamento de dados permitiu ainda concluir que a capacidade de resistir, de não ceder, aumenta com a idade.
No que respeita aos autores das pressões, os editores
surgem à cabeça da lista, seguindo-se os proprietários, os
anunciantes e os agentes do poder político. Todavia, como
foi destacado em debate com o público, a interpretação
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destes dados não deve ser linear, uma vez que os editores
podem ser, apenas ou também, transmissores de pressões
exercidas - acima e em cima deles - por aqueles que, no
que concerne à pressão directa sobre os jornalistas,
surgem em lugares inferiores da tabela.
MEMÓRIAS DE UM PASSADO,
EXPECTATIVAS DE UM FUTURO

Quase a terminar o colóquio, os dois últimos intervenientes,
Dinis de Abreu e Adelino Gomes, ambos decanos do jornalismo português, propuseram uma viagem no tempo.
Dinis de Abreu escolheu abordar a questão da ética
num momento em que a tecnologia é omnipresente nas
redacções. E fê-lo por comparação com um passado que
conhece por dentro, dada a sua passagem por diversos
vespertinos e pela direcção do Diário de Notícias.
"Quando hoje noto que se teoriza sobre os malefícios
da tecnologia que, segundo alguns, estão a dificultar a
aplicação dos melhores critérios éticos, sinto o dever de
homenagear os jornalistas que, sem tablets, notebooks,
gravadores digitais ou smartphones, conseguiam o milagre de produzir informação - da reportagem, à entrevista
ou à simples notícia - com genuinidade", afirmou.
Considerando que a economia de tempo proporcionada pela tecnologia dá ao jornalista actual "folga para ser
mais rigoroso", Dinis de Abreu contestou a ideia de a
pressão da velocidade associada aos dispositivos digitais
ser incompatível com as boas práticas éticas.
Para o estudante de doutoramento no ISCTE-IUL, o
problema é outro - a preguiça do jornalista, que aceita, sem
sentido crítico ou peso na consciência, difundir comunicados emitidos por assessores e agências de comunicação,
desse modo "contrariando a essência do jornalismo" e
ameaçando a relevância e utilidade do jornalista enquanto
filtro e mediador da informação entre a fonte e o público.
Focando igualmente a ética e a deontologia mas
enveredando a viagem no sentido contrário à de Dinis de
Abreu, a comunicação de Adelino Gomes, Rui Brites e

Marta Neves, apresentada pelo primeiro dos autores,
lançou um olhar sobre o futuro de um sector em convulsão.
Cruzando os dados obtidos no estudo "As Novas
Gerações de Jornalistas em Portugal" com o acompanhamento de uma experiência que, em 2012, juntou
alunos e professores de 10 estabelecimentos do ensino
superior na elaboração de uma "Carta de Princípios para o
Jornalismo na Era da Internet", Adelino Gomes, Rui Brites
e Marta Neves reflectiram sobre o "próximo jornalismo".
De acordo com os três autores, "os jovens jornalistas
parecem estar a aceitar, ainda que sob protesto e em nome
da sobrevivência, o poder de imposição de práticas e comportamentos extra-editoriais", um pouco como quem coloca "a ética entre parêntesis, à espera de melhor dias".
Ainda assim, a mais jovem geração de jornalistas portugueses - na qual a cedência às pressões, justificada pelo
receio de perder o trabalho, é comum e "o fenómeno do
segundo emprego parece de regresso" - mantém "um discurso de fidelidade a padrões técnico-profissionais e
princípios éticos no jornalismo", sublinhou Adelino
Gomes na sua intervenção.
Tanto assim que, na "Carta", composta por 11 princípios, figura em décimo que as inovações empresariais e
tecnológicas devem ter lugar "no quadro ético e deontológico em vigor numa imprensa livre e democrática".
Segundo os autores da comunicação, os restantes 10 mandamentos fazem eco "das grandes transformações em
curso na paisagem mediática e de alguns dos desafios que
questionam o jornalismo tal como o conhecemos e os jornalistas o praticaram durante o século XX".
Porque, como escreveu José Luís Garcia, citado no
texto, com a profissão posta em causa pelo "encastramento da indústria dos media" numa lógica "estritamente
industrial-capitalista" que converte a informação "em
mera mercadoria", jornalismo e jornalistas enfrentam uma
séria crise de identidade. E, nesse contexto, reinventar o
ofício e o profissional que o exerce será a única opção viável... senão mesmo uma saída de emergência. JJ
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José Rebelo à JJ

“A percentagem
de jornalistas que estão
na profissão há dois
ou três anos e pensam
abandoná-la é surpreendente”
Coordenador do estudo "As Novas Gerações de Jornalistas em
Portugal", o docente e investigador fala das gerações mais velhas, em
cujas vidas a profissão era omnipresente, e das conclusões da
investigação dirigida aos jovens que estão agora nas redacções bastante qualificados, hábeis a lidar com as novas tecnologias... mas
frequentemente sentindo aberta a porta da rua.
Texto Helena de Sousa Freitas Fotos Luís Humberto Teixeira
22 |Jul/Set 2013|JJ
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JJ - Este trabalho, elaborado por um grupo de investigadores
maioritariamente afectos ao Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE-IUL, surge na sequência de um
outro, intitulado "Perfil Sociológico do Jornalista Português".
Podia falar um pouco sobre o primeiro estudo?

José Rebelo - A investigação anterior dividiu-se em duas
partes: a primeira era uma análise quantitativa e com o
objectivo de definir a sociografia dos jornalistas portugueses; a segunda era de natureza qualitativa e procurava
conhecer as estratégias dos jornalistas para entrarem e
progredirem na carreira, as relações com a hierarquia, as
representações que construíam da profissão, as representações que, segundo eles, existiam no exterior relativamente à profissão, etc. Ou seja, tínhamos questões que
não podiam ser tratadas a partir de dados numéricos, de
uma análise estatística, o que nos levou a recorrer a outras
metodologias, nomeadamente às histórias de vida.
Assim, começámos por definir "tipos": o jornalista que
rapidamente atinge lugares de direcção, o jornalista ou
candidato a jornalista que acumula estágios sem ingressar
na profissão, aquele que está desempregado há tanto
tempo que dificilmente se irá reintegrar, os jornalistas das
gerações anteriores ao 25 de Abril, os que entraram muito
recentemente para uma redacção, os especializados, os
correspondentes, etc. Em seguida, definimos as perguntas
e as pessoas com quem falar e efectuámos as entrevistas,
que, depois de editadas, foram publicadas no livro "Ser
Jornalista em Portugal".
JJ - E foram encontradas diferenças significativas entre os
jornalistas de gerações distintas?

JR - Sem dúvida. Concluímos que as gerações anteriores
encaram o jornalismo como forma de intervenção social e
política, considerando-se numa situação privilegiada para
agir nessas áreas. Há uma dimensão relacionada com militância política muito presente nas velhas gerações de jornalistas. A ideia de intervenção não estará dissociada de
uma outra, também aqui prevalecente: a do jornalismo
enquanto missão. Para muitos destes profissionais, o jornalista é-o 24 horas por dia. O mundo pessoal e o profissional estão estreitamente ligados, pelo que outro aspecto
que caracteriza os jornalistas mais velhos é o conceito de
"tribo jornalística". Criando relações de solidariedade
independentes das opções de natureza política e ideológica e que extravasam os próprios órgãos de comunicação
social, os jornalistas encontravam-se em lugares comuns.
Há, em Lisboa, bares que eram frequentados pelos velhos
jornalistas, que aí se encontravam e transmitiam informações sobre a profissão: o jornal que vai acabar, a possibilidade de arranjar emprego aqui ou acolá... tudo no
âmbito de uma espécie de clube.
Ao estabelecer uma comparação com as novas gerações, constatámos diferenças extraordinárias. Nos jovens
jornalistas, a noção do jornalismo como missão foi substituída pela noção do jornalismo como profissão, pelo que
há uma aposta maior, um investimento maior, na

obtenção de meios técnicos para que o exercício do jornalismo seja o mais adequado possível. Esta diferença implica o abandono da noção de tribo. Sendo profissionais do
jornalismo, eles exercem a profissão de acordo com as
regras contratuais. Portanto, já não se é jornalista 24 horas
por dia, é-se jornalista enquanto se está na redacção.
Quando se sai do órgão de comunicação social, as relações
de amizade existem com jornalistas ou com não-jornalistas. Deixou de haver uma espécie de convergência entre
relações pessoais e profissionais.
Por outro lado, a partir do momento em que consideram o jornalismo como uma profissão que interessa aperfeiçoar, qualificar tecnicamente, a ideia do jornalismo
como forma de intervenção social e política esbate-se e,
contrariamente ao que sucedia com as gerações anteriores, temos agora uma percentagem considerável de jornalistas que se afirmam politicamente independentes,
considerando até o exercício da profissão incompatível
com uma filiação partidária.
Também muito comum nas gerações anteriores, a ideia
do jornalista como aquele que escreve bem e da ligação
entre jornalismo e literatura - que levou à criação de associações de "jornalistas e homens de letras" em locais como o
Porto - acaba igualmente por se esfumar nas representações
das novas gerações. Para estes profissionais, ser jornalista é
uma profissão e nada tem a ver com intervenção política ou
com literatura - tem a ver com a função de informar, e informar da forma tecnicamente mais adequada.
Se quisesse sintetizar esta ideia numa só expressão,
diria que, nas novas gerações, encontramos um conceito
mais tecnocrático do exercício da profissão.
JJ - Ou seja, foi a partir dos testemunhos obtidos na primeira investigação que o grupo decidiu investir num segundo
estudo, apenas focado nos jornalistas mais novos...

JR - Precisamente. As pistas que nos foram deixadas pelas
entrevistas de história de vida realizadas no âmbito da
primeira investigação fizeram com que o grupo considerasse interessante estudar em particular as novas gerações de jornalistas. Já não se tratava, pois, de analisar os
jornalistas profissionais em Portugal como um todo mas
apenas os abrangidos por esse conceito de "nova geração".
E o que são as novas gerações? São, grosso modo, os jornalistas que se iniciaram nas redacções já no século XXI.
Se tivermos em conta que a maioria ingressa na profissão
com 23, 24 anos, as novas gerações correspondem a pessoas nascidas após 1975, ou seja, já em democracia. E foi
assim que isolámos, de entre os portadores de carteira
profissional, os cerca de 2.000 jornalistas que se enquadram neste conceito.
JOVENS JORNALISTAS COM MUITAS INCERTEZAS
E POUCAS EXPECTATIVAS
JJ - Na primeira investigação houve uma forte aposta na
entrevista enquanto na segunda, a das "Novas Gerações", a
JJ|Jul/Set 2013|23
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opção foi para um inquérito. Porquê a mudança na metodologia de abordagem?

JR - No caso do primeiro estudo, o grupo trabalhou sobre
as informações incluídas nos formulários que são
preenchidos para solicitar a carteira ou a sua renovação à
Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Neste
segundo estudo, elaborámos um questionário que, por
uma questão legal relacionada com a protecção de dados,
foi remetido aos jornalistas-alvo pela CCPJ, entidade que
também procedeu à recolha das respostas e as enviou
para o grupo de trabalho.
Num universo de 1.965 jornalistas, foram validados 515
inquéritos, ou seja, 26%, o que é representativo e permite
tirar conclusões sobre os dados apurados. No que respeita às entrevistas, é nossa intenção vir a fazer entre 20 e 25,
de modo a aprofundar alguns aspectos revelados pelo
questionário.
JJ - Tendo em conta os resultados apurados, que aspectos
destacaria nestas novas gerações?

JR - Ora bem, os jovens jornalistas entraram no mercado
de trabalho quando se desencadeou a crise no jornalismo
e nele têm permanecido com o desenvolvimento dessa
mesma crise. Assim, é notório o grau de insegurança e de
desencanto que grassa nas novas gerações. São duas características que me parecem particularmente relevantes,
havendo números que exprimem bem a sensação de insegurança.
Da análise das respostas ao questionário resulta que
apenas 50% dos jovens jornalistas com carteira profissional têm contrato sem termo, o que significa que os outros
50% têm contrato a prazo, são estagiários, estão no desemprego ou se declaram em regime de trabalho por conta
própria. E, quando se pergunta aos que se declaram trabalhadores por conta própria qual a razão dessa situação,
76% alegam a dificuldade em conseguir um contrato de
trabalho. Ou seja, esse trabalho por conta própria não representa, na esmagadora maioria dos casos, uma opção.
E, ao inquirir os jovens jornalistas sobre a sua perspectiva relativamente à permanência na profissão, mais de
metade dos respondentes consideram seriamente
["provável" ou "muito provável"] a hipótese de enfrentar o
desemprego em breve, sendo de apenas 1,4% a percentagem com muito boas expectativas [desemprego "nada
provável"] de continuar na profissão. Isto também reflecte
a insegurança que sentem.
Quanto à possibilidade de, em caso de desemprego,
obterem novamente trabalho no jornalismo a breve trecho, cerca de dois terços dos jovens jornalistas consideraram "pouco provável" ou mesmo "nada provável" que
tal sucedesse. Uma indicação do quão reduzidas são, presentemente, as expectativas dos profissionais na casa dos
20 ou 30 anos que estão nas redacções. Talvez por isso,
assim que podem, os jornalistas dêem o salto para outros
sectores que pensam estar em desenvolvimento: as assessorias, as empresas de marketing, a publicidade, as agên24 |Jul/Set 2013|JJ

cias de comunicação, etc. Ou seja, face à falta de perspectivas na sua profissão, enveredam por profissões afins.
Tudo isto traduz um profundo desencanto. Note-se
que, estando nós a falar de jornalistas com 10 ou poucos
mais anos de exercício da profissão, na pergunta sobre se
já tinham pensado em abandoná-la, 63,3% responderam
que sim. Mas se o desencanto se manifesta na ideia de
abandono, manifesta-se também a outro nível: na confiança que depositam nas instâncias reguladoras. A maioria
dos jornalistas entende que o processo de regulação da
profissão deve ser híbrido, que deve incluir uma dimensão de auto-regulação e outra de hetero-regulação. Mas
quando se pergunta qual a avaliação que fazem das
instâncias de regulação, ficamos surpreendidos com as
respostas: avaliam positivamente a ERC 19% dos inquiridos, avaliam positivamente a CCPJ 28,5% e avaliam positivamente o SJ 28,9%. Neste último caso temos, apesar de
tudo, uma taxa superior à da sindicalização, que se fica
pelos 17,7%.
JJ - Há alguma justificação para a discrepância entre o grau
de aprovação da actuação do Sindicato dos Jornalistas e o
grau de sindicalização?

JR - A sindicalização está, em muitos aspectos, ligada ao
acto reivindicativo, e em muitos pequenos órgãos de
comunicação social, os jovens jornalistas temem sindicalizar-se, receiam que tal acto comprometa uma eventual
contratação ou integração nos quadros da empresa.
ANÁLISE DOS RESULTADOS - ENTRE AS CONCLUSÕES
SEGURAS E AS NECESSÁRIAS CAUTELAS
JJ - Face aos vários constrangimentos de ordem prática, a
profissão não terá perdido a sua aura de romantismo?

JR - Isso é evidente e traduz-se a diversos níveis. A
começar pela diluição da ideia do jornalismo como forma
de intervenção social e cívica, passando pelo desfazer da
ideia de clube ou tribo jornalística e pela nítida separação,
que hoje existe, entre o que é a actividade jornalística e a
literária.
Mas podemos olhar para estes dados em termos disfóricos ou em termos eufóricos. O findar da ideia do jornalismo como tribo, como missão, e a afirmação do jornalismo como profissão tem uma relação directa com um
aspecto que interessa destacar: o jornalismo deixou de ser
uma actividade machista. Porque a ideia de tribo implicava saídas nocturnas, bebidas a altas horas, salas cheias de
fumo, o exercício da profissão 24 horas por dia, isto é,
implicava uma disponibilidade total, e muita coisa mudou
nas últimas décadas: o conceito de família, o conceito de
género, a diminuição da taxa de fecundidade.
Aliás, quando desagregamos os jornalistas portugueses
por faixa etária, verificamos que as mulheres já são mais
do que os homens nas faixas etárias até aos 35 anos. Em
termos globais, representam cerca de 40% do total, mas
isso apenas porque são minoritárias nas faixas etárias mais
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"Nos jovens jornalistas, a noção
do jornalismo como missão
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do jornalismo como profissão".
"A sindicalização está, em muitos
aspectos, ligada ao acto
reivindicativo, e em muitos pequenos
órgãos de comunicação social,
os jovens jornalistas temem
sindicalizar-se."
"O jornalismo deixou de ser uma
actividade machista."

velhas, já que o facto de serem predominantes nas novas
gerações permite prever, sem grande risco, que serão
maioritárias no futuro. E são maioritárias porque houve
uma libertação do género e uma alteração radical do exercício da profissão, permitindo que, hoje, a mulher a possa
exercer em igualdade de circunstâncias com o homem.
Aliás, a feminização das redacções está em consonância
com o que se observa nas licenciaturas em comunicação
que existem por esse país fora, onde a maioria dos alunos
são mulheres.
JJ - Não obstante, continuam a verificar-se discrepâncias
salariais entre os géneros, não?

JR - Esse aspecto tem de ser visto com atenção, pois uma
coisa é analisar as médias salariais por faixa etária e outra
é a média salarial geral. Se analisarmos a média geral,
temos, de facto, um salário médio mais elevado para os
homens do que para as mulheres. Mas isso deve-se ao
facto de, geralmente, se recrutarem para lugares de chefia
- onde os vencimentos são mais altos - pessoas mais velhas, logo, onde ainda predominam os homens. Isso leva
a que, em termos genéricos, o salário masculino seja superior. Se analisarmos este tópico dentro de cada faixa etária,
provavelmente a desproporção não será tão grande.
JJ - Algumas perguntas do inquérito requerem cuidados extra
na interpretação das respostas. As relativas às pressões
são disso exemplo, como se notou no Colóquio Jornalismos
/Jornalistas.
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JR - De facto, as respostas obedecem a motivações de
natureza muito diferente. Aliás, cheguei a recear que fossem particularmente disfóricas. Isto porque, quando
dirigimos a alguém um questionário que leva quase uma
hora a preencher, tememos que, tendencialmente, lhe
respondam os mais descontentes - os que foram despedidos ou estão em vias de o ser, os precários, etc. Nesse caso,
as respostas seriam maioritariamente disfóricas, distorcendo o real. Contudo, não me parece que isso tenha
acontecido.
Mas é sempre preciso cuidado na interpretação, claro.
Quando se perguntou sobre pressões, foi comum uma
resposta do tipo "sei que há pressões, mas comigo não", o
que pode ser uma estratégia de auto-defesa, não dando a
garantia de que as mesmas não tenham efectivamente
ocorrido.
Relativamente ao mesmo assunto, há quem admita
pressões oriundas dos editores e dos anunciantes, sendo
baixa a percentagem dos que identificam a fonte da
pressão com o poder político. Mas vamos lá interpretar
esta resposta: é que, com frequência, a pressão exercida
pelo editor, pela hierarquia, não é mais do que um reflexo
da pressão política exercida sobre o órgão. Só que o jornalista interpreta a pressão como tendo origem na hierarquia, com a qual contacta directamente, e não no poder
político.
As respostas têm, pois, de ser analisadas com cautela,
ou seremos levados a conclusões erradas.
A ORIGEM PRIMEIRA DO DESENCANTO
JJ - Num inquérito com mais de 60 questões, que resultado
lhe causou particular surpresa?

JR - O desencanto. A percentagem de jornalistas que estão
na profissão há dois ou três anos e pensam abandoná-la
surpreendeu-me.
JJ - Há quem refira ter passado por vários estágios, geralmente não remunerados. O desencanto com a profissão não
começará logo aí, na porta de entrada para o jornalismo?

JR - Pois claro! Nas respostas ao inquérito, há quem tenha
feito cinco estágios. E os que fizeram estágios remunerados não chegam aos 30%. Há jornalistas portadores de
título profissional provisório que nunca chegam a exercer
a profissão. Desencantam-se e vão arranjar emprego
noutro sítio.
JJ - O primeiro estudo fazia uma fotografia do presente. Ao
focar-se nas "Novas Gerações", este segundo tem, ainda
que implícito, um retrato do futuro. O que augura ele para a
profissão?

JR - Não há dúvidas de que as redacções serão cada vez
mais femininas, mais qualificadas academicamente - é
provável que em breve só titulares de diplomas do ensino
superior exerçam a profissão - e compostas por profissionais com uma relação mais natural com as novas tecnologias. Na investigação anterior, os jornalistas mais velhos
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"Com frequência, a pressão exercida
pelo editor, pela hierarquia, não é
mais do que um reflexo da pressão
política exercida sobre o órgão."
não escondiam um deslumbramento face às novas tecnologias, mas os jovens já nasceram com elas. Para eles,
navegar na Internet é o pão-nosso de cada dia.
Teremos ainda uma crescente multiplicação de formas
de comunicação, através da criação de formas híbridas
que conciliam os modelos tradicionais da comunicação
social com a comunicação online.
Quando surge algo novo, há uma tendência para se
dizer que o que existe vai desaparecer, que haverá uma
substituição, mas está mais do que provado que as coisas
não acontecem assim. A emergência de uma nova tecnologia provoca, no entanto, a alteração dos dispositivos
existentes, o que altera todo o panorama e pode influenciar o tipo de relações de trabalho. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, podemos evoluir para outros
métodos que não passam necessariamente pelas megaredacções em open space. Isso não implica obrigatoriamente um regime de trabalho liberal: as pessoas podem
manter o estatuto de assalariadas sem terem de estar concentradas no mesmo local de trabalho.
JJ - Os dados do estudo ainda não foram divulgados em
larga escala. Quais os passos seguintes?

JR - Pretendemos terminar o estudo com a realização de
entrevistas, como referi. Depois, há que trabalhar muito
mais os dados, efectuar mais cruzamentos, e publicar um
livro, à semelhança do que aconteceu com o estudo anterior. Temos ainda o objectivo de construir um site com os
conteúdos da primeira investigação, que já estão a ser
transferidos, permitindo um acesso directo e imediato a
essa informação, e os da segunda investigação. É nossa
intenção colocar todos os dados que reunimos à disposição de quem se interessar por esta temática. JJ
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Jornalismo e jornalistas
das rádios locais
portuguesas
Passados 25 anos desde a publicação da lei que legaliza as rádios
locais em Portugal, o jornalismo que é exercido nessas emissoras
passa por tempos de incerteza. À crise que afeta o país, junta-se um
quadro legal que regula o setor e que não tem contribuído para que
algumas rádios locais vejam na informação jornalística sobre as
comunidades onde se inserem uma prioridade. Com base num
inquérito aplicado a uma amostra de 28 jornalistas que exercem a
profissão nas rádios locais portuguesas, verificou-se que a maioria
possui uma licenciatura em ciências da comunicação, auferem um
vencimento inferior a 650 euros mensais, mas estão satisfeitos por
trabalharem numa rádio local. A Internet está já plenamente
integrada nas rotinas diárias, quer como fonte de informação, quer
como plataforma de conteúdos. O principal lamento dos jornalistas
inquiridos é a falta de reportagem.
Texto Luís Bonixe Fotos Carina Martinho Coelho

jornalismo tem desde sempre um papel
importante para as rádios locais, pois representa um sinal diferenciador daquilo que as
emissoras de maior dimensão e de maior
abrangência geográfica oferecem em termos de conteúdos jornalísticos. É, como dizem Chantler e
Harris "uma das poucas coisas que faz o som da rádio local
distinto" (1997:5).
Em Portugal, o campo da informação jornalística foi
também um dos motivos invocados para o aparecimento
das rádios locais. Aproximar a informação dos cidadãos e
permitir que estes se revissem nas mensagens radiofónicas foram dois dos principais argumentos invocados, quer
pelos promotores das inúmeras rádios-pirata que ansiavam pela legalização, quer pelo legislador que incluiu na
regulamentação para o setor a necessidade de informar
sobre o local e a região.
É, pois, no domínio da especificidade territorial que

O
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devemos encontrar os principais argumentos da informação nas rádios locais. Para a investigadora espanhola
Elsa Moreno "a programação informativa local pode
definir-se como o conjunto ou a parte da comunidade
informativa de uma emissora que relata ao ouvinte a realidade do contexto mais próximo: a informação de atualidade geral, a informação serviço e a atualidade desportiva da localidade e da região" (Moreno, 2002:329).
Deste modo, a rádio local, através dos conteúdos informativos que veicula, desde que subtraídos da comunidade
local, reforça a identidade local a que se dirige contribuindo ao mesmo tempo para servir de fórum para a discussão
dos temas que afetam e preocupam os indivíduos.
Um estudo do Ofcom sobre aquilo a que chamam de
"rádios de pequena escala" (small-scale radio), compara a
relação que os indivíduos têm com as rádios locais e as
comunitárias. Uma das conclusões do estudo aponta para
a relação de proximidade e de identidade que os ouvintes
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têm para com a "sua rádio local". Lê-se no relatório: "Não
é tanto o que as rádios transmitem, mas o que representam para a sua comunidade que as torna tão especiais
para os ouvintes" (Ofcom, 2011:22).
Os ouvintes referem ainda que sentem pela sua rádio
local um afeto que não é mencionado quando são questionados sobre o que sentem em relação a outras rádios.
Esse afeto não decorre necessariamente da escuta permanente, mas sim do sentimento de pertença que a rádio
local lhes proporciona.
O CASO PORTUGUÊS

Não tem sido fácil a vida das emissoras locais em Portugal.
A explosão de pequenas rádios-pirata a partir do final da
década de 70, fenómeno que se prolongou pela década
seguinte, acabaria por culminar, com a lei de 1988, na
atribuição de licenças de radiodifusão a centenas de
rádios locais de norte a sul do país e ilhas. Mas, depressa,

se percebeu que o número de emissoras era manifestamente exagerado, considerando a escassez do mercado
publicitário existente em muitas localidades do país.
O cenário a que se assistiu foi o do encerramento de
algumas emissoras, a venda a outras de maior dimensão e
a grupos de média ou até a confissões religiosas. Outro
fenómeno ocorrido poucos anos após a legalização, e que
resulta da falta de um tecido económico local que pudesse
sustentar muitos dos projetos aprovados, foi o estabelecimento de cadeias de rádio. De repente, muitas rádios
locais espalhas pelo país passaram, simplesmente, a servir
de retransmissor de emissoras com maior estrutura ao
nível dos seus recursos financeiros, humanos e técnicos.
Iniciativas legislativas procuraram minimizar os estragos desta prática com a introdução da obrigação de as
rádios locais terem de emitir durante um dia de programação, um número mínimo de horas de conteúdos locais
e produzidos pela própria emissora.
JJ|Jul/Set 2013|29
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Não demoraria muito até que novas questões ensombrassem o jornalismo nas rádios locais em Portugal e contribuíssem para um certo afastamento das comunidades
locais onde se inserem. Referimo-nos à classificação de
rádios temáticas. A ideia seria colocar alguma ordem no
setor, pois a prática mostrava que várias rádios tinham
ganho a sua audiência à custa de uma programação musical e por isso não faria sentido estarem obrigadas a emitir
informação. A essas rádios foi dada a possibilidade de
alterar a sua programação de generalista para temática
musical ou informativa.
Contudo, o número de emissoras que requereram a
alteração da classificação da sua programação começou a
ser preocupante, sobretudo porque muitas optaram por
ser classificadas como rádios musicais e como tal isentas
da transmissão de informação.
A primeira lei a prever este cenário contemplava a obrigatoriedade de só ser possível que uma rádio pudesse ser classificada como temática, caso no seu concelho, outra emissora local continuasse a ser generalista. No entanto, a lei de
2010, que está em vigor, termina com esta prerrogativa.
Como resultado, e tendo em conta a diminuição de
custos que tal opção implica, pois não será necessário
manter na rádio jornalistas, várias rádios locais solicitaram
à Entidade Reguladora para Comunicação (ERC) a alteração dos seus programas.
No seu relatório anual de 2010, a ERC já tinha constatado esse cenário ao afirmar o seguinte: "No âmbito das
alterações registadas aos projectos de radiodifusão sonora, à semelhança, aliás, do constatado no ano anterior,
assistiu-se, em 2010, a uma tendência, que começa a sedimentar-se no panorama radiofónico nacional, entre as
rádios de âmbito local, no sentido da alteração dos respectivos projectos radiofónicos visando a sua adaptação a
modelos pré-existentes, já reconhecidos ou reconhecíveis
pela audiência, disso sendo reflexo os pedidos de alteração do projecto aprovado (15), assim como de alteração
da denominação dos serviços (18)". (ERC, 2010: 23)
Após, a entrada em vigor da nova lei, o cenário revelou-se ainda mais preocupante com várias rádios locais a
insistirem e a conseguirem essa alteração de classificação e
como consequência a afastarem-se dos seus propósitos
iniciais de se constituírem como espaços simbólicos de
debate público sobre o território e a comunidade.
A Entidade Reguladora para a Comunicação viu-se
então na necessidade de emitir uma deliberação em outubro de 2012 na qual chama à atenção para "o impacto da
modificação na diversidade e no pluralismo da oferta
radiofónica na respetiva área geográfica de cobertura e a
salvaguarda de uma componente informativa de caráter
local" (ERC, 2012)
Este cenário não pode deixar de afetar o jornalismo nas
rádios locais em Portugal, contribuindo para que diminua
o número de emissoras cuja aposta se focaliza na transmissão de conteúdos jornalísticos das comunidades locais
30 |Jul/Set 2013|JJ

onde se inserem. Por essa via, o número de jornalistas a
exercer a sua profissão nas rádios locais em Portugal tenderá também a ser menor.
RÁDIOS LOCAIS E JORNALISTAS

Uma das particularidades do fenómeno das rádios locais
em Portugal reside no facto de estas pequenas emissoras
terem dado a muitos jovens a possibilidade de fazerem
rádio. Esta circunstância verificou-se com particular
incidência nas regiões do interior do país, onde dificilmente os seus residentes, afastados das oportunidades
centralizadas em Lisboa, teriam hipótese de entrar num
estúdio de rádio.
Para muitos, as emissoras locais representaram uma
escola prática de jornalismo e indiciaram a descentralização das possibilidades de emprego na área da comunicação social. A rádio, com as suas características, representou sempre um meio de comunicação aliciante aos olhos
dos mais jovens. Segundo o jornal Expresso (9 de maio de
1987), a média de idades dos "trabalhadores" das rádios
piratas no final da década de 80 era de 17 anos, e poucos
ultrapassavam os 20 anos de idade.
As rádios locais representaram, efetivamente, uma
porta de entrada para o mundo do jornalismo e disso dão
conta os dados disponibilizados no livro "Ser Jornalista em
Portugal - perfis sociológicos" coordenado por José
Rebelo. De acordo com o estudo, o número de jornalistas
de rádio em Portugal disparou a partir de 1988, justamente quando as rádios locais são legalizadas. Entre 1982
e 1986 registavam-se em Portugal 53 jornalistas a exercer a
profissão na rádio. Entre 1987 e 1991 o número disparou
para os 268, precisamente o período que "corresponde à
fase de legalização das anteriormente denominadas
rádios-pirata" (Rebelo, 2011: 69-70).
Dados recolhidos junto da Comissão para a Atribuição
da Carteira Profissional de Jornalista mostram que existem atualmente em Portugal 898 jornalistas a trabalhar na
rádio, mas não foi possível apurar quantos destes desempenham funções exclusivamente em emissoras locais,
sendo certo que a esmagadora maioria exerce a sua profissão nos distritos de Lisboa (362) e no Porto (100) onde se
concentram as principais redações de rádios de cobertura
nacional. Para além desta incerteza, há ainda a considerar
que os jornalistas com mais de 10 anos seguidos ou 15
interpolados de profissão não são obrigados a indicar o
órgão para o qual trabalham. Além disso, há jornalistas
que, por exemplo, trabalham para um jornal mas também
fazem parte de uma rádio do mesmo grupo, o que torna
difícil apurar com toda a certeza o número real de jornalistas a exercer a profissão nas rádios locais em Portugal.
METODOLOGIA E OBJETIVOS

Duas décadas e meia após a legalização da radiodifusão
local em Portugal e num cenário de incerteza que procurámos descrever nos pontos anteriores, pretendeu-se dar
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um contributo para o conhecimento do perfil e das rotinas
dos jornalistas que exercem a profissão nas rádios locais
portuguesas.
Com esse propósito, foi aplicado um inquérito com o
qual se pretendeu recolher dados dos próprios atores
quanto aos seguintes domínios: potencialidades e constrangimentos do jornalismo nas rádios locais portuguesas; posicionamento dos jornalistas face à política editorial das rádios locais e conhecer as práticas e rotinas produtivas dos jornalistas das rádios locais e a sua relação com
as novas tecnologias de informação, em particular a
Internet.
Optou-se pela aplicação do inquérito presencialmente,
dada a incerteza quanto ao número de jornalistas existentes nas rádios locais em Portugal. O inquérito foi aplicado nos meses de novembro e dezembro de 2012. Foram
contactadas 30 rádios locais portuguesas. Responderam
ao inquérito 28 jornalistas de 19 emissoras locais com
emissão nos distritos de Évora, Beja, Porto, Braga, Viseu,
Castelo Branco, Portalegre; Santarém e Setúbal.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS
1- Perfil dos inquiridos

O grupo de jornalistas das rádios locais que respondeu ao
inquérito é relativamente jovem, já que a esmagadora
maioria tem menos de 40 anos de idade (72,43%). A repartição por sexo é muito semelhante, embora com uma
ligeira vantagem para as mulheres (57,14%).
A juventude que parece caracterizar os jornalistas das
rádios locais em Portugal reflete-se também no número de
anos de profissão. Dos inquiridos, 28,57% revelou ser jornalista há menos de 5 anos, mas por outro lado, no lado
oposto, 25% dos respondentes referiram que exercem a
profissão há mais de 20 anos. O peso dos que revelaram

Para muitos, as
emissoras locais
representaram
uma escola prática
de jornalismo
e indiciaram
a descentralização
das possibilidades
de emprego
na área da
comunicação
social

ter menos tempo de profissão acentua-se quando são
questionados sobre a sua atividade na rádio, já que
39,29% revelou ser jornalista de rádio há menos de cinco
anos e 46,43% respondeu que exerce a profissão na atual
rádio local há menos de cinco anos.
Bastante clara é a situação do vencimento auferido
pelos jornalistas das rádios locais inquiridos. 64,29% dos
jornalistas auferem mensalmente entre 485 e 650 euros. Só
uma pequena percentagem (3,57%) recebe mensalmente
mais de 1000 euros. Outra questão que surge clara a partir
das respostas obtidas é a formação dos jornalistas das
rádios locais, pois 67,86% revelou ser licenciado. Destes,
73,68% têm uma licenciatura na área das Ciências da
Comunicação. Na amostra, não encontrámos jornalistas
com os graus de mestre ou doutor.
71,43% dos inquiridos relevou ter carteira profissional
de jornalista, sendo residual a titularidade de outro tipo
de identificação profissional como a de Equiparado a
Jornalista (3,57%). 10,73% revelou não possuir qualquer
título.
A estabilidade contratual também parece ser uma tónica verificada através das respostas obtidas, pois 75% dos
jornalistas das rádios locais têm um contrato por tempo
indeterminado. Apenas 17,86% dos respondentes trabalham a recibo verde.
O grau de satisfação dos jornalistas inquiridos face ao
facto de exercerem a profissão numa rádio local também
parece ser bastante elevado. 53,57% dos respondentes
confessaram que se trata de uma "realização pessoal"
enquanto que 42,86% responderam tratar-se do "emprego
desejado". Apenas 25% dos inquiridos consideraram que
trabalhar numa rádio local é uma forma para "adquirir
experiência para um meio de comunicação social de
maiores dimensões".
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2 - Política editorial e rotinas

Relativamente à política editorial seguida na rádio local
onde os jornalistas inquiridos exercem a profissão, quando questionados sobre o que deveria mudar, metade
respondeu que a sua rádio local deveria apostar em mais
reportagens, seguida de mais espaços de debate e mais
noticiários.
Por outro lado, é a excessiva polémica presente nos
temas noticiados que mais incomoda os jornalistas
inquiridos, pois 17,86% considera que deveria ser reduzida. Embora pouco significativo, os jornalistas consideram
ainda que há na sua rádio demasiadas notícias sobre
temas nacionais e internacionais, em detrimento das
temáticas locais.
89,29% dos inquiridos respondeu que consultar a
Internet é uma prática "muito frequente" num dia normal
de trabalho, ultrapassando, inclusivamente, os contactos
telefónicos (que na rádio são fundamentais para, por
exemplo, obter sons para as notícias) e o trabalho de
reportagem no exterior.
À semelhança do que sucede noutros meios de comunicação, a Internet surge para 82,14% dos jornalistas das
rádios locais portuguesas inquiridos como a principal
fonte de informação para a realização de notícias, sendo
preferida a outras estruturas da comunidade onde a rádio
se insere, como sejam as autarquias locais, a própria população ou os ouvintes da emissora, por exemplo.
A avaliar pelas respostas obtidas, os tempos em que as
rádios locais não ofereciam condições técnicas aos seus
jornalistas parecem estar a desaparecer. Quando questionados sobre o que consideram que mais afeta o seu trabalho enquanto jornalistas, apenas 10,71% considerou
que a falta de recursos técnicos se constitui como um
problema. As questões orçamentais parecem ter um peso
maior para o desempenho da atividade jornalística nas
rádios locais, já que 21,43% considerou que este fator afeta
muito o seu trabalho, embora, mesmo neste caso, a maior
parte tenha referido que não tem influência.
Em relação ao trabalho de reportagem, é curioso verificar que, tal como vimos anteriormente, apesar de ser algo
que os jornalistas inquiridos entendem que deverá ser
incrementado nas emissoras onde trabalham, não é devido
à falta de meios que ela não existe com mais regularidade a
avaliar por 57,14% dos inquiridos que responderam que
não é a falta de meios para a deslocação ao exterior ou a
falta de verbas para o fazer que impede a realização de mais
trabalho de reportagem. Haverá, por isso, que procurar
outras justificações para esse cenário. E uma delas poderá
ser a falta de mais jornalistas na redação, já que é na falta de
recursos humanos que, para os inquiridos, se encontra o
principal problema para o desempenho da atividade jornalística nas rádios locais. 64,29% dos jornalistas auferem
mensalmente entre 485€ e 650€ . Só uma pequena percentagem (3,57%) recebe mensalmente mais de 1000 euros.
Outra questão que surge clara a partir das respostas obtidas
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é a formação dos jornalistas das rádios locais, pois 67,86%
revelou ser licenciado. Destes, 73,68% têm uma licenciatura
na área das Ciências da Comunicação.
3 - A rádio local na era da Internet

Relativamente à presença das rádios locais na Internet, os
jornalistas inquiridos consideram que ela é "muito importante" e que a rádio onde exercem a profissão tem uma presença "muito boa" na world wide web (ver gráfico 3). Há, no
entanto, alguns aspetos que os jornalistas inquiridos consideram que a sua rádio deve alterar relativamente à presença
na Internet. A Interatividade (60,71%) e a Participação dos
ouvintes nos conteúdos do site (53,57%) foram os aspetos
mais referidos pelos respondentes que enunciaram ainda a
"multimedialidade" e a própria "estrutura do site" como
fatores que deverão também ser modificados.
Dos inquiridos, a maior parte (78,57%) tem uma participação enquanto jornalista no site da rádio local onde
exerce a profissão. Ainda assim, pouco mais que 17%
referiu que não tem qualquer contribuição para o site
nesta matéria, o que se prende com três fatores referidos
pelos jornalistas respondentes: 1) a rádio local não tem
site, 2) tem site, mas não é utilizado para conteúdos jornalistas e 3) a presença da rádio local na Internet é feita não
individualmente, mas seguindo uma lógica de grupo
empresarial, ou seja o site existente é o do grupo e não de
cada rádio em particular.
Das atividades mais frequentes entre os jornalistas
inquiridos no que respeita à sua colaboração nos sites das
rádios, a atualização de notícias e a colocação online de
fotografias, são as mais frequentes. Os respondentes
referiram que o fazem diariamente, tal como a gestão de
comentários no site e de redes sociais, como o Facebook e
o Twitter.
Por outro lado, a elaboração e disponibilização de infografia, vídeos, fotogalerias e gestão de fóruns online são as
práticas menos frequentes entre os jornalistas das rádios
locais inquiridas, tendo sido referido que os jornalistas se
ocupam com elas menos de uma vez por semana.
NOTAS FINAIS

64,29% dos jornalistas auferem mensalmente entre 485 e
650 euros. Só uma pequena percentagem (3,57%) recebe
mensalmente mais de 1000 euros. Outra questão que
surge clara a partir das respostas obtidas é a formação dos
jornalistas das rádios locais, pois 67,86% revelou ser licenciado. Destes, 73,68% têm uma licenciatura na área das
Ciências da Comunicação que ali exercem a sua profissão.
Desde logo, questões de ordem financeira que têm arrastado as rádios locais para situações muito complicadas de
gestão, obrigando muitas a dispensar profissionais, como
é o caso das rádios pertencentes à Associação de Rádios de
Inspiração Cristã cujo Estudo sobre os Principais Grupos
de Custos de Financiamento das Rádios Associadas refere
que 80% das associadas assinalam "quebra no desempe-
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nho económico" sendo que as rádios "estão a diminuir
custos em áreas chave da Organização como por exemplo
os Recursos Humanos" (ARIC, 2013).
Por outro lado, no campo da regulamentação, a atual
lei não parece ser propiciadora de um investimento no
jornalismo nas rádios locais, disso sendo exemplo a deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação ao
recomendar que seja salvaguardada uma componente
informativa de caráter local.
É, portanto, num meio com sinais de conturbação no
qual os jornalistas das rádios locais exercem a sua profissão. Esse cenário pode ser um elemento que nos ajuda a
explicar alguns dados aqui revelados a partir do inquérito
realizado. Por exemplo, verificou-se que as redações das
rádios locais que participaram no estudo são de reduzida
dimensão. Têm apenas entre 1 e 4 jornalistas, sendo a
média de 1,47 profissionais.
Associado a esta questão, verificámos que os jornalistas
inquiridos desejam que as suas rádios façam uma aposta
maior no trabalho de reportagem, sendo que esse trabalho
não é afetado pela falta de recursos técnicos, mas sim pela
inexistência de mais jornalistas na redação que possam
assegurar essas funções.
Por outro lado, a diminuição de espaços de informação
nas rádios locais aparece também como uma preocupação
dos jornalistas inquiridos que consideram que deveria
haver mais noticiários ao longo do dia informativo.
Se no início do aparecimento das rádios locais em
Portugal, os seus executantes eram sobretudo amadores e
curiosos pela atividade, verifica-se agora que o jornalista
que trabalha nas rádios locais portuguesas tem formação
superior na área das ciências da comunicação, o que representa um claro salto qualitativo na classe.
As novas tecnologias, e em particular a Internet, é vista
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de outro tipo
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revelou não
possuir qualquer
título

como a principal fonte de informação, a sua consulta é
referida como a principal prática na redação, não se afastando neste particular daquilo que vai sucedendo noutros
média em Portugal. Por outro lado, verificámos que a
quase totalidade dos jornalistas inquiridos colabora com o
site da sua rádio, o que significa que as rádios locais estão
também preocupadas em marcar a sua presença na
Internet, embora, tal como sucede com as suas congéneres
nacionais e até com outros meios de comunicação social,
careçam de um maior aproveitamento das potencialidades oferecidas pela world wide web.
1) Trabalho realizado com a participação dos seguintes alunos
finalistas do curso de Jornalismo e Comunicação da ESEP: Ana
Cristina Gargaté, Alexandre Espinho, Andreia Coelho, Andreia
Claro, Ana Catarina, Carina M. Coelho, Catarina Martins,
Daniela Senra, Daniela Sequeira, Dulce Batista, Francisca de
Cabedo, Jaime Janeiro, Jorge Grenho, Jorge Relvas, Maria de
Sousa, Mariana Gameiro, Patrícia Pinto, Rui Alves, Tiago
Silva.
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«Na Síria
recebemos
50 euros
à peça…
nem sequer
nos
podemos
dar ao luxo
de ficar
feridos»
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Texto Francesca Borri
(tradução: Patrícia Fonseca)
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A jornalista italiana Francesca Borri tem 33 anos está na Síria desde a
primavera de 2012, a cobrir uma guerra insane. Como todos os
jornalistas que se mantêm largas temporadas por lá, é freelancer. O
que lhe pagam mal dá para sobreviver no terreno. Mas o que mais
dói é o desrespeito com que muitos diretores de grandes publicações
internacionais a tratam. Numa noite negra de julho, ao som de tiros
de morteiro, sem saber se estaria viva no dia seguinte, resolveu
escrever uma história diferente - a sua. Este é o relato brutal das
condições em que tem trabalhado em Aleppo, um texto originalmente
publicado na Columbia Journalism Review (tal como as fotografias) e
que aqui transcrevemos parcialmente.
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50 euros à peça…

inalmente, escreveu-me. Depois de mais de
um ano a trabalhar para ele, durante o qual
contraí febre tifoide e levei um tiro no joelho,
o meu editor viu as notícias, pensou que eu
estaria entre um grupo de jornalistas italianos
raptados e enviou-me um e-mail que dizia: "Se conseguires ligação à internet, podes twitar alguma coisa
sobre a tua detenção?"
Nesse mesmo dia, voltei ao final do dia à base onde
vivo, no meio do inferno que é Aleppo, e no meio do pó,
da fome e do medo, esperava encontrar um gesto amigo,
uma palavra afável, um abraço. Em vez disso, tinha apenas mais um e-mail da Clara, que está a passar férias em
minha casa, em Itália. Já me tinha enviado oito mensagens
com a classificação de "Urgente!". Hoje estava à procura
do meu cartão de acesso ao spa, para poder entrar de
borla.
O resto das mensagens na minha caixa de e-mail eram
deste género: "Muito bom o teu artigo hoje; tão bom como
o teu livro sobre o Iraque." Infelizmente, o meu livro era
sobre o Kosovo.
As pessoas têm uma imagem romanceada do jornalista
freelancer, como alguém pronto a trocar a segurança de
um ordenado pela liberdade de escrever as reportagens
que mais lhe interessam. Mas nós não temos liberdade
nenhuma. É precisamente o contrário. A verdade é que a
única oportunidade de trabalho que tenho hoje está na
Síria, onde mais ninguém quer estar. E não falo sequer de
Aleppo, falo da linha da frente. Porque os editores em
Itália só me pedem sangue e o bang-bang. Escrevi sobre as
redes de apoio social dos islamitas, que estão na base do
seu poder - um artigo muito mais complexo que um relato da linha da frente. Esforcei-me por explicar, não apenas
por interessar e comover o leitor, e a resposta que obtive
foi: "O que é isto? Seis mil palavras e ninguém morreu?"
Na realidade, deveria ter desconfiado quando este editor me pediu um artigo sobre Gaza que, como de costume,
estava a ser bombardeada. Enviou-me este e-mail:
"Conheces Gaza de cor e salteado, que importa que estejas em Alepo?". Exatamente.
A verdade é que vim parar à Síria porque vi na Time as
fotografias de Alessio Romenzi, que entrou clandestinamente em Homs por condutas de água quando ainda
ninguém sabia sequer que Homs existia. Vi aquelas fotos
enquanto ouvia Radiohead - e aqueles olhares, fixados em
mim, os olhares de pessoas que estavam a ser mortas pelo
regime de Assad. Fiquei com um peso na consciência e
senti que tinha de partir para a Síria imediatamente.
Mas, quer se escreva de Allepo, de Gaza ou de Roma,
muitos diretores não veem diferença. Recebemos o
mesmo: 70 dólares (cerca de 50 euros) por peça. Até num
sítio como a Síria, em que todos os preços triplicam com a
especulação da guerra. Por exemplo, dormir numa base
rebelde, sob o fogo de morteiros, num colchão no chão,
bebendo a água amarela que me causou febre tifoide,
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custa 50 dólares; alugar um carro, mais 250 dólares por
dia. Por isso, acabamos a maximizar, em vez de minimizar,
os riscos. Não só não podemos pagar um seguro - são
quase mil dólares por mês - como não conseguimos contratar um fixer ou um intérprete.
Ficamos completamente sozinhos, em terreno desconhecido. Os diretores sabem perfeitamente que pagando 70
dólares por artigo nos forçam a poupar em tudo. Sabem
que, se formos gravemente feridos, acabaremos a desejar a
morte, porque aqui nem nos podemos dar ao luxo de ficar
feridos. Mas compram-me o artigo a este preço, de qualquer
forma, ainda que nunca comprassem uma bola de futebol
da Nike cosida à mão por uma criança paquistanesa.
(…)
A crise, hoje, é de jornais e não de leitores: os leitores
continuam a existir e, ao contrário do que pensam muitos
diretores, são leitores inteligentes, que querem simplicidade, sem simplificação. Sempre que publico uma
reportagem da linha da frente, recebo uma dúzia de emails dizendo: "Belo artigo, mas eu gostava de saber mais,
de compreender o que se passa na Síria." Eu adoraria
responder que não posso enviar um artigo de análise,
porque os diretores iriam simplesmente desprezar-me
dizendo: "Mas quem julgas que és, miúda?" De nada me
valem os dois cursos universitários, um mestrado, dois
livros publicados e dez anos de experiência de guerra,
primeiro como assessora de organizações humanitárias e
depois como jornalista. Sou "a miúda". Mas a minha
juventude, verdade se diga, esfumou-se na Bósnia, quando tinha 23 anos, no exato dia em que espirraram para
cima de mim os primeiros pedaços de cérebro de outro ser
humano.
Os freelancers são jornalistas de segunda - mesmo que
aqui na Síria só existam freelancers, porque esta é uma
guerra suja, uma guerra do século passado, uma luta de
trincheiras entre rebeldes e forças leais ao governo que
combatem tão perto uns dos outros que se insultam
enquanto dispararam.
(…)
Quando conseguimos um exclusivo, como sucedeu
comigo em Aleppo, quando fui a primeira jornalista
estrangeira a entrar na zona Património da Humanidade,
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que ardia enquanto os inimigos se digladiavam, um diretor disse-me: "Como posso justificar que o meu enviado
especial não tenha entrado e tu tenhas conseguido?" Mais
tarde, recebi este e-mail: "Compro a tua história, mas vou
publicá-la com o nome do meu jornalista."
E depois, claro, sou mulher. Há uns dias, caíam tiros de
morteiro em todo o lado e eu agachei-me a um canto, com
o ar naturalmente assustado de quem sabe que pode morrer a qualquer instante, e um outro repórter olhou-me de
alto a baixo e disse-me: "Isto não é lugar para uma mulher!" O que é que se responde a um tipo destes? "Idiota!
Isto não é lugar para ninguém!" Se tenho medo é porque
ainda mantenho alguma sanidade mental.
(…)
A Síria é um manicómio. Anda por aqui um italiano
que estava sem trabalho e decidiu juntar-se à Al-Qaeda, e
cuja mãe anda à procura dele por Alepo, para lhe dar uma
sova. Também chegou um turista japonês para passar
férias na linha da frente, porque estava a precisar de duas
semanas de 'emoções'. E vários músicos americanos com
barbas à Bin Laden, insistindo que assim passam despercebidos, apesar dos seus cabelos louros e dos dois met-

ros de altura (vieram carregados de antimaláricos, embora aqui não exista malária, e querem distribuí-los enquanto tocam violino).
E há também funcionários da ONU que, quando lhes
falamos de uma criança com leishmaniose que precisa de
ajuda para chegar à Turquia, onde seria tratada, respondem que não podem pois não se ocupam de casos individuais mas da 'infância em geral'.
Vamos tentando convencer-nos que vale a pena continuar aqui porque assim ninguém poderá dizer que não
sabia. (…) A verdade é que falhámos, pois, passados dois
anos, os leitores mal recordam onde fica Damasco. O
mundo refere-se à Síria como "aquele inferno", porque
não se percebe nada: é só sangue, sangue, sangue.
Nós também não percebemos muito mais. Se eu tivesse
realmente percebido alguma coisa da guerra, não teria
tido tanto receio de amar, de ousar na vida. Não estaria
agora aqui, encostada à parede neste esconderijo nauseabundo e escuro, lamentando tudo quanto não fiz, tudo
quanto não disse.
Vocês, que amanhã ainda estarão vivos, de que estão à
espera? Vocês, que têm tudo, porque têm tanto medo? JJ
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Novos costumes
O uso escrito e falado da língua muda continuamente - e mesmo
descontinuamente, quando os governantes impõem reformas
ortográficas, mas não vou tratar destas.

Texto Francisco Belard

esde que em 1974 me tornei
revisor de imprensa num
diário (República) e em 1975
entrei no jornalismo, privilégio e
fardo, viciei-me (é o termo, e não
tem cura que eu conheça) a observar
as vicissitudes da língua portuguesa
nos meios de comunicação,
principalmente em jornais. Este
trabalho, voluntário e gratuito, dá
irritações, alegrias e vontade de rir; é
pois uma experiência cultural e
social de largo espectro. Ao começar
a escrever sobre livros mantive esse
cuidado, e quando eram traduções
reforçava o escrutínio. Essa atitude
acentuou-se ao rever e corrigir textos
alheios (trabalho de "editor" e desk).
A atenção que, como revisor, eu
prestara sobretudo às gralhas
expandiu-se a outros aspectos da
escrita e da linguagem. Por formação
profissional ou deformação
profissionalizante (se isto fosse um
ofício), passei a ler com esferográfica
ou lápis prontos a registar o erro, o
lapso e a dúvida. Lápis para os
livros, nos quais, por escrúpulo
arcaico, respeito mais a integridade
da mancha tipográfica. Quando uma
vez o Armando Baptista-Bastos me
disse "Eu leio de lápis na mão", vi
que não era uma mania minha,
embora não lhe tenha perguntado se
apenas o fazia com livros. Acumulei
um acervo de exemplos, manuscrito
e desordenado. Durante anos atendi
sobretudo a supostos erros; hoje sou
mais sensível aos acertos, pois os
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erros vulgarizaram-se a tal ponto
que os leitores já os acham normais.
Escreveu David Mourão-Ferreira
(1991) que a legitimidade para
importações de outras línguas ou
contágio entre variedades da nossa
residia plenamente em duas
entidades: "o povo e os escritores de
raça" (na frase, raça não tem
conteúdo racial...). As crises no
ensino do português, o brusco
alargamento da população escolar, a
presença nos media (sobretudo em
TV) de multidões (do 'público em
geral' aos 'apresentadores') cuja
formação cultural fez baixar padrões
de uso e de exigência, foram factores
de mutação, reflectidos no uso
coloquial, na imprensa e na
literatura. A imprensa, para o melhor
e para o pior, não foi imune a muitas
influências e interagiu com a
linguagem corrente. O meu objectivo
neste artigo ou noutros será
contribuir para o inventário de novos
usos cuja origem nem sempre é clara.
Reservo aos mais sabedores a

Durante anos atendi
sobretudo a supostos
erros; hoje sou mais
sensível aos acertos,
pois os erros
vulgarizaram-se a tal
ponto que os leitores
já os acham normais

sentença sobre a justeza ou desacerto
das minhas opiniões. Vejamos
exemplos do jornalismo actual.
Reunir e reunir-se; fulano "reuniu
a comissão de trabalhadores" não era
o mesmo do que "reuniu-se com a
comissão de trabalhadores".
Confrontou-se era reflexo e com um
facto ou pessoa; não era "confrontou
o ministro". "Manteve uma
conversa"? Uma conversa tinha-se,
não se mantinha. "Trata-se de casos
(...)" passou a "tratam-se de casos".
Não se dizia "qualquer um deles",
mas "qualquer deles", nem "título
qualquer um serve", mas Título
Qualquer Serve (livro de Irene
Lisboa, 1958, reed. 1998); nem "para
qualquer um de nós os três". Dizia-se
em pormenor, não "ao pormenor".
Dizia-se homenagem e não tributo,
salvo em direito tributário ou feudal.
Não se dizia "em frente à porta", mas
"em frente da porta" (cf. trad. do
livro de W. Borchert Em Frente da
Porta, do Lado de Fora, 1965). Diziase "discordar de" e "concordar com"
(tão fácil, não é?) e não "discordo
contigo" no sentido de "discordo de
ti". Escrevia-se "o fogo alastrou" e
não "alastrou-se". Dizia-se "vai-te
embora" e não "vai embora". Dizia-se
"vontade de fazer" (e não "vontade
em fazer"), e "prefiro esta àquela" (e
não "prefiro esta do que aquela"), etc.
É só um preâmbulo; o que me
interessa mais nesta recolha é
perceber quais os agentes destas
mudanças, e os fundamentos delas. JJ
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Portugal na Imprensa
Estrangeira. O Olhar dos
Correspondentes
ORGANIZAÇÃO DE RENATO
MENDES E MIGUEL NETO
Escritório Editora, Lisboa, 2013

Texto Carla Baptista

ste livro existe graças a um
variado e congregado
número de esforços e
vontades: dos organizadores,
Renato Mendes, um jornalista
brasileiro que trabalhou como
correspondente em Portugal
durante 9 anos e recentemente
regressou ao seu país, tendo
desempenhado funções na direcção
da AIEP (Associação da Imprensa
Estrangeira em Portugal) e editado
o blogAIEP (Renato Mendes), e o
editor Miguel Neto; dos 16
jornalistas-autores, representando
nove nacionalidades diferentes, que
enviaram os seus textos para serem
seleccionados pelos membros do
conselho editorial; das
coordenadoras de tradução e
revisão (Adriana Nogueira e
Conceição Bravo), docentes na
Universidade do Algarve que
conseguiram a proeza de motivar os
alunos para a tradução dos 50
artigos que integram a obra,
incluindo textos em italiano,
húngaro, alemão e russo, para além
de francês, espanhol e inglês.
A ideia inicial do projeto era dar a
ver a forma como os jornalistas
estrangeiros que trabalham e vivem
em Portugal contaram o essencial do
país nos primeiros dez anos do
século XXI. Mas, inevitavelmente,
será também um livro de memórias:
em primeiro lugar, dos jornalistas
entretanto desaparecidos e cujos
testemunhos figuram na colectânea
(como se lê no prefácio, 2011 foi o
annus horribilis para a comunidade
de correspondentes, tendo falecido a
jornalista norte-americana Martha de
la Cal, correspondente da revista
Time por mais de 40 anos; o
jornalista cubano Miguel Rivero que,

E

Miguel Neto refere na
contracapa que temos a
"vista cansada" sobre nós
próprios. Talvez por isso
surja tão refrescante e
actual esta leitura que
nos ajuda a vislumbrar
virtudes onde só vemos
erros; excentricidades
onde só notamos
banalidades e fraquezas
que porventura
enquadramos como
forças

entre outros meios, trabalhou para a
agência Efe em Lisboa; o jornalista
brasileiro Duda Guennes que
assinava uma das colunas mais
antiga da imprensa portuguesa "Meu Brasil Brasileiro", no jornal A
Bola.
Mas também memória de um país
que já desapareceu, tragado pela
crise financeira de 2008 e o
subsequente resgate. Embora já
figurem textos diretamente
centrados na crise (como «Portugal, e
agora o quê?», de Begoña Íñiguez,
correspondente de rádios e jornais
galegos, ou «Portugal de férias em
plenas conversações de resgate
financeiro», de Peter Wise,
correspondente do Finantial Times),
esta ainda é um olhar aberto à
diversidade de experiências possíveis
de serem vividas cá dentro. A visão
de Portugal resgatado não se tinha
tornado hegemónica e houve tempo
para acolher curiosidades sobre o
fado, o vinho, o azeite, a cortiça, o
futebol, as paisagens do Douro, as
energias renováveis, a literatura ou o
modelo dos telejornais, para citar
alguns dos temas tratados.
É verdade que a crise trouxe
mais atenção mediática estrangeira
para os países intervencionados.
Alguns dos correspondentes que
quase partiram porque o território
era demasiado periférico no mapa
informativo internacional,
acabaram ficando e até chegaram
novos, encarregues da missão de
contar as várias versões da história:
do FMI, do governo, dos
portugueses. Mas sem dúvida
afunilou a lente com que somos
olhados lá fora, comprometendo
também as possibilidades da
existência coletiva. Renato Mendes
assinala este marco na introdução:
"Neste cenário, os correspondentes
têm um papel de destaque, porque
são construtores da identidade
cultural do país e da sua imagem,
através das notícias".
A identidade portuguesa está bem
presente, apesar do livro ser
composto por um conjunto de
JJ|Jul/Set 2013|39
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pinceladas escritas por quem escreve
para leitores que de nós pouco
sabem. Predominam por isso os
géneros mais narrativos, como as
crónicas, as reportagens e as
entrevistas. Há sempre
contextualização e vontade de
compreender e transmitir os nossos
paradoxos. Ana Luísa Rodrigues,
jornalista da RTP, salienta no prefácio
a nitidez do olhar dos
correspondentes, vivendo entre dois
mundos, misturando distância e
proximidade, estranheza e afecto.
Peter Wise notou a ambivalência
dos brandos costumes, que
impedem uma cultura reivindicativa
mas favorecem a aprovação de
medidas como a legalização do
casamento e a descriminalização das
drogas; Martha de la Cal descreve
insolitamente o fado como "um
género de ópera-blues híbrido que
combina vozes com instrumentos
de corda"; Marie-Line Darcy,
jornalista da Radio France e
colaboradora em vários jornais,
escreve sobre a enigmática tarefa de
"demolhar o bacalhau"; Andrey K.
Polyakhow, correspondente da
ITAR-TASS em Lisboa, procura (em
vão) entender como é que a
exposição do Ermitage, no Palácio
da Ajuda, em 2008, aliás um sucesso
em termos de visitantes (117 mil
pessoas passaram por lá para
apreciar as cerca de 600 peças
pertencentes ao espólio russo), foi
tão mal recebida pela crítica
nacional: "Mas em que é que não
agradou o famoso museu de São
Petersburgo aos nativos ultra
exigentes peritos do belo?"
Miguel Neto refere na contracapa
que temos a "vista cansada" sobre
nós próprios. Talvez por isso surja
tão refrescante e actual esta leitura
que nos ajuda a vislumbrar virtudes
onde só vemos erros;
excentricidades onde só notamos
banalidades e fraquezas que
porventura enquadramos como
forças. Afinal, são estas as dioptrias
com que somos enquadrados fora de
fronteiras. JJ
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O Essencial sobre A Imprensa
Portuguesa (1974-2010)
JOÃO FIGUEIRA
Biblioteca Mínima, Angelus Novus Editora,
Coimbra, 2012

Texto Carla Baptista

oão Figueira, antigo jornalista e
hoje professor na licenciatura
em Jornalismo da Universidade
de Coimbra e investigador no
Centro de Estudos Interdisciplinares
do Século XX (CEIS 20), escreve no
início deste livro que, há 35 anos, "o
exercício do jornalismo e da política
era uma espécie de espaço Shengen,
no qual todos circulavam e se
exprimiam livremente sem
problemas de identidade". Os
primeiros meses a seguir ao 25 de
abril de 1974 transformaram o país
no laboratório político da Europa e
até houve uma agência de viagem
francesa que vendia um pacote
turístico à revolução portuguesa,
com direito a excursões aos
estaleiros da Lisnave e a conversas
com membros do MFA. Segundo o
autor, "a política e o debate
ideológico estavam no centro da
vida e eram a alma da informação
jornalística, longe, ainda, das
práticas entronizadas dos princípios
da objetividade e do contraditório".
Esta pequena obra (emprego o
adjetivo no sentido literal, já que é
um livrinho de 140 páginas em
formato de bolso que se lê de uma
penada) é um contributo para
percebermos a passagem veloz foram precisas apenas três décadas de um jornalismo empenhado no
combate político para um
jornalismo que, no seu desejo de
instantaneidade e velocidade,
parece almejar "reconduzir Sísifo,
em cada manhã, ao sopé da
montanha". A transformação
engloba um conjunto amplo de
factores, um dos quais é a
substituição da mediação
jornalística pelo directo e a
imposição da dimensão espectacular
da notícia, "com os sentidos postos

J
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O que o livro de João
Figueira nos recorda é
que o tempo passa
depressa e se alguém
não fizer o trabalho de
levantamento e
memória é fácil
esquecermo-nos das
coisas importantes

nas audiências, como se cada
narrativa sua tivesse de ser o bestseller do dia".
Se o ponto de partida do autor é
situar o jornalismo como um "saber
prudencial" que ajuda as pessoas a
compreenderem e a agirem melhor
e mais livremente no mundo, o
percurso do livro é uma viagem
pelo essencial dos 30 anos de
história que tanto mudaram a
paisagem jornalística portuguesa.
João Figueira começa por enumerar
alguns dos múltiplos episódios que
ocorreram no rescaldo imediato de
abril, bem como as nacionalizações
subsequentes ao golpe falhado de
11 de março. Seguem-se os filhos
diretos da revolução, como o Jornal
Novo (direita…volver), fundado em
17 de abril de 1975 e dirigido por
Artur Portela Filho; O Jornal (de
jornalistas), dirigido por Joaquim
Letria e fundado a 2 de maio desse
ano; o TEMPO (incerto), aparecido
uns dias depois, dirigido por Nuno
Rocha. E ainda havia, alinhados à
direita, títulos de que hoje poucos
se lembram, como A Tarde, O Dia e
O País ou, na extrema-direita, A Rua
e o Diabo (que ainda existe).
Após o 25 de novembro de 1975,
João Figueira considera que as
mudanças de direcção, de perfil
editorial e de linguagem que
ocorreram em praticamente todos
os jornais acompanharam o novo
quadro político, "materializado na
derrota do PCP e das forças
militares identificadas com a sua
estratégia e posições", tornando-o
mais consentâneo com "a realidade
da Assembleia Constituinte e menos
com a força revolucionária das ruas
e das estruturas sindicais e dos
trabalhadores".
A idade moderna da imprensa
portuguesa só começa, porém, na
segunda metade dos anos 80 e início
dos anos 90 do século XX, para o
bem e para o mal: Em 1979 surge o
projeto mais consistente de
imprensa popular - o Correio da
Manhã; tem início o processo de
reprivatização dos jornais;

reaparece o jornalismo de
economia; floresce a imprensa cor
de rosa; surgem novas
newsmagazines; caem alguns títulos
interessantes, como o Europeu
(pense como quiser, mas primeiro
informe-se, era o slogan) e fecham
vespertinos históricos (como o
Diário de Lisboa, encerrado em 1989)
mas surgem outros marcantes, como
O Independente (a direita culta e
revolucionária) e o Público (ambição
e qualidade).
O que o livro de João Figueira
nos recorda é que o tempo passa
depressa e se alguém não fizer o
trabalho de levantamento e
memória é fácil esquecermo-nos das
coisas importantes. Quem ainda se
lembra como foram ricos os anos 80
e 90 do século passado em matéria
de revistas? Alguns títulos
marcaram, como a Vida Mundial;
outros perduram, como a Sábado
(fundada em 1988, durou apenas 5
anos mas ressurgiu mais tarde) e a
Visão mas, pelo meio, existiram
experiências interessantes e cujo
rasto se perdeu: a Mais, dirigida por
Carlos Cruz, que o autor diz ter sido
"uma espécie de Flama dos anos 80",
a Factos, Focus e Tempo e o semanário
Já, dirigido por Miguel Portas. JJ
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www.grady.uga.edu/annualsurveys/Graduate_Survey/Graduate_2012/Grdrpt2012mergedv2.pdf

Licenciados em jornalismo
não lêem jornais
s alunos que completam
os cursos de Jornalismo,
nos EUA, não lêem
jornais nem revistas nem livros.
Mas não dispensam os media
digitais.
No inquérito anual da
Universidade da Georgia sobre
alunos que concluem as suas
licenciaturas em faculdades de
Jornalismo norte-americanas, só
um terço tinha lido um jornal na
véspera da consulta (eram 81%
em 1994). Mas três quartos viram
ou leram as notícias na Net; dois terços viram, ouviram
ou leram notícias em dispositivos móveis; três terços
utilizaram o YouTube ou outros sites de partilha de
vídeos; e quase todos tinham ido a redes sociais na
véspera do inquérito – mais de metade leu pelo menos

O

um blogue na véspera.
A leitura de jornais, revistas e
livros apresentou, neste
inquérito de 2012, percentagens
muito inferiores às de 2011. Já a
utilização dos media
electrónicos manteve uma
tendência consistente nos três
anos anteriores.
A televisão vai-se
aguentando, mas a custo. Seis
em cada dez viram notícias na
televisão. E só quatro em dez
ouviram rádio.
O inquérito da Universidade da Georgia revela,
também, que o salário actual de entrada na profissão de
Jornalista é de 22 mil dólares anuais, muito menos que os
32 mil dólares que embolsa, em média, um licenciado
que chega ao mercado de trabalho, nos EUA.

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Working_Papers/Digital_News_
Report_2013.pdf

Mais velhos também lêem menos jornais
té aqui as empresas de media têm
vindo a confiar nos leitores mais
velhos para assegurar a
sobrevivência das suas publicações em
papel. Mas um estudo do Instituto
Reuters para o Estudo do Jornalismo, da
Universidade de Oxford, não abre boas
perspectivas para a continuação desse
cenário.
A inclinação para as notícias “online”
ainda não é tão pronunciada como nas
camadas jovens, mas a verdade é que o estudo,
conduzido junto de 11 mil indivíduos em nove países,
mostra que a preferência pelos media “online” já é

A
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transversal a todos os grupos etários,
incluindo o dos que estão acima dos 55 anos.
Como os inquéritos foram feitos por email, os resultados sub-representam os
hábitos de consumo das pessoas que não
estão “online”, mas o director do Instituto
Reuters, David A.L. Levy, desvaloriza esse
facto, considerando que, actualmente, os
indivíduos que estão “offline” são “menos
fluentes e têm uma educação formal
limitada”.
Este inquérito revela, também, um decréscimo do
consumo de notícias pela televisão nos nove países
analisados, sobretudo entre os mais novos.
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www.poynter.org/how-tos/newsgathering-storytelling/writing-tools/222196/introduction-to-how-to-write-short-wordcraft-for-fast-times

Como escrever curto
este mundo acelerado, de SMS, tweets e posts, e
com cada vez mais gente a ler as notícias no ecrã
do smartphone que traz no bolso das calças, saber
escrever recorrendo a um mínimo de palavras tornou-se
uma necessidade.
Está longe de ser consensual que a actual prevalência
da escrita curta traga benefícios ao Jornalismo. Mas Roy
Peter Clark, do Instituto Poynter, é um indefectível do
género, e explica porquê no seu último livro.
Na introdução a “How To Write Short: Word Craft For
Fast Times” – que pode ser lida, integralmente, no “site”
do Poynter –, Clark aponta o potencial da escrita curta
para criar “textos capazes de nos fazer parar, ler e
pensar”. E lembra que a história está cheia de exemplos
de eloquência com muito poucas palavras: o juramento
de Hipócrates; o Salmo 23 (“O Senhor é o meu pastor,
nada me falta”); o Pai Nosso; o Soneto 18, de
Shakespeare; o preâmbulo da Constituição dos EUA; o
Discurso de Gettysburg; e o último parágrafo de “I Have
a Dream”, de Martin Luther King. Todos juntos, estes
textos não têm mais de 996 palavras.
O domínio de vocabulário que deu origem, durante
séculos, a pequenos textos imortais, como orações,
epigramas, epitáfios, letras de canções ou formas
poéticas curtas (sonetos, haikus…), pode continuar a
gerar pedaços de prosa inspirada, num mundo de e-

N

mails, mensagens instantâneas, posts e notícias rápidas. E
“How To Write Short” pretende ajudar a encontrar
alguma dessa inspiração. Roy Peter Clark dividiu o livro
em duas partes: como e porquê adquirir a capacidade de
escrever de forma curta. “O como inclui os mecanismos
retóricos que tornam um texto curto atraente; o porquê
revela a prática da escrita curta através dos séculos, os
modos como os escritores utilizaram formas curtas para
realizar as suas aspirações, rotineiras ou eternas”.
Clark está convicto de que não há nada a temer nesta
cultura de “curto, mais curto, ainda mais curto,
abreviatura, acrónimo e emoticon”. “Os redactores que se
queixam de um limite de 140 caracteres têm vistas
curtas”, aponta. Terá certamente razão, se todos forem
“uma pena” como o próprio Roy Peter Clark. Na
introdução a “How To Write Short”, ele termina dizendo
que “a introdução acabou por ter 1600 palavras, o dobro
do necessário para imprimir Os Dez Mandamentos, a
Virgem Maria, o poema de Emma Lazarus no pedestal
da Estátua da Liberdade, a letra da canção ‘Over The
Rainbow’ [Judy Garland] e as palavras ditas por Neil
Armstrong quando pisou a superfície da Lua”. “Creio
que ainda tenho muito trabalho pela frente para
aperfeiçoar a difícil arte de escrever curto”, conclui. Na
curta não sabemos, mas na escrita longa Clark é
prodigioso.
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www.emarketer.com/Article/Digital-Set-Surpass-TV-Time-Spent-with-US-Media/1010096

TV

o reino ameaçado
ma previsão da eMarketer indica que, pela
primeira vez, este ano, os americanos vão passar
mais horas por dia de volta dos seus dispositivos
móveis do que em frente à televisão. Os americanos, por
norma, passam quatro horas e meia por dia a ver
televisão. Em 2012, os tablets e smartphones já se
aproximaram, e este ano poderão saltar para as cinco
horas diárias de utilização.
A experiência individualizada dos media “online” atrai
cada vez mais gente. Segundo a Nielsen
(http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2013/mobilemajority—u-s—smartphone-ownership-tops-60-.html), 61%
de americanos possuem um smartphone; e, de acordo com
o Pew Research Center
(http://pewinternet.org/Commentary/2012/February/PewInternet-Mobile.aspx), 34% têm um tablet.

U
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Com esta escalada progressiva do digital, não é só a
televisão tradicional que se vê ameaçada. A eMarketer
também antevê que o tempo dedicado diariamente à
leitura de jornais impressos, nos EUA, vai cair, em 2013,
para 18 minutos – eram 30 minutos diários, em 2010. O
cenário é semelhante para as revistas.
Verdadeiramente, muito desse tempo é transferido
para a leitura de jornais e revistas nos dispositivos
móveis. Um outro estudo do Pew Research Center
(www.journalism.org/analysis_report/mobile_activity_news_ra
nks_high) mostra que a leitura de notícias e revistas é a
segunda actividade favorita entre os utilizadores de
tablets, só suplantada pelo uso do e-mail. Mas a mutação
acelerada das plataformas distribuidoras de informação
obriga as publicações a uma ginástica constante, para não
perderem o comboio.
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www.texastribune.org

A importância do
jornalismo online
não lucrativo
Texas Tribune ofereceu, em Junho, uma prova
cabal da importância dos media “online” não
lucrativos, num tempo em que os meios
tradicionais frequentemente esquecem aquilo que
verdadeiramente interessa às pessoas.
Esta publicação electrónica foi a única a acompanhar, a
par e passo, a sessão especial do Senado local para a
apreciação de novas restrições ao aborto. Tratou-se de um
dos momentos mais conflituosos da história política do
Texas, mas passou praticamente despercebido em todos
os media, à excepção do Texas Tribune, que mobilizou
uma vasta equipa de repórteres para Austin e transmitiu
tudo no seu canal do YouTube. Enquanto o Texas Tribune
transmitia o acalorado debate no Senado, numa noite de
terça-feira, as redacções dos jornais lutavam contra os
prazos de fecho, os canais de notícias do cabo repetiam
produtos de “prime time”, as televisões de Dallas e Fort
Worth mastigavam os habituais “late night shows” e a
CNN retransmitia o “Piers Morgan Tonight” com um
convidado a falar sobre as calorias nos menus do
Starbucks.
O público aderiu. Mais de 180 mil pessoas
acompanharam o “streaming” do Texas Tribune no
YouTube, e as visitas e “page views” do “site” atingiram
máximos desde a fundação da publicação, em 2009.
Outros projectos operam no mesmo registo do Texas
Tribune, cobrindo assuntos que os media tradicionais
normalmente menorizam, casos da ProPublica
(www.propublica.org), Voice of San Diego
(www.voiceofsandiego.org) e Center for Public Integrity
(www.publicintegrity.org).

O

www.narrativescience.com

Jornalismo
sem jornalistas
mais um passo no Jornalismo “robótico”. Uma
empresa de Evanston, em Chicago, começou a
explorar comercialmente, este ano, um software
desenvolvido na Universidade Northwestern que
permite transformar uma montanha de dados
estatísticos numa história de jornal pronta a ser lida. Fálo instantaneamente e sem intervenção humana, apenas
com algoritmos de inteligência artificial.
A primeira empresa a acreditar no potencial deste
“mastigador de folhas de Excel” foi a Big Ten Network
(www.btn.com), uma rede de canais televisivos que
cobrem as competições desportivas universitárias,
operada pela Fox Sports (http://msn.foxsports.com) e pela
organização desportiva Big Ten Conference. Desde que a
Fox contratou o serviço, os dados estatísticos de cada jogo
são enviados por e-mail para os computadores da
Narrative Science e, em minutos, aparecem as histórias
“online”. Escritas de uma forma totalmente semelhante às
que são produzidas por jornalistas.
A Fox assume que esta tecnologia sai muito mais
barata do que se tivesse de enviar repórteres para todos
os jogos. Entretanto, a Narrative Science vai coleccionando
adeptos. De diferentes áreas, uma vez que o software
trabalha com todo o tipo de dados: estatísticas criminais,
estudos médicos, resultados de inquéritos, publicações
financeiras, todo o tipo de informação estatística
exaustiva. “Se tem os dados podemos contar uma
história”, é o slogan da empresa.
A Forbes (www.forbes.com) também já é cliente. E até a
exigente ProPublica (www.propublica.org) aderiu:
www.propublica.org/nerds/item/how-to-edit-52000-stories-at-once.
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O trio que acordou
o aviador mais famoso
do mundo
O que está um repórter disposto a fazer para obter um exclusivo do
aviador mais famoso do mundo? A pergunta é intemporal, mas tem
tido respostas variáveis ao longo das décadas. Para os jornalistas
Norberto Lopes (“Diário de Lisboa”) e Luís Carlos Lupi (Reuters), em
1933, o exclusivo implicou uma viagem atribulada de quinhentos
quilómetros de automóvel pela noite fora, o combate ao frio e ao
nevoeiro de Novembro, um dia e uma noite sem dormir, uma viagem
de barco a remos e alguma lábia para persuadir o homem que não
concedia entrevistas a... conceder uma mini-entrevista. Esse homem
foi Charles Lindbergh e a história desenrolou-se no rio Minho.
Texto Gonçalo Pereira Ilustrações Draftmen
Fotografia Cortesia do Arquivo Nacional da Torre do Tombo
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eis anos antes, em 1927, o aviador norte- ver-se mais tarde, Lindbergh não foi socorrido pela
americano atravessara sozinho o Atlântico população, nem precisava de combustível, embora o
Norte, de Nova Iorque a Paris, ganhando hidroavião fosse atestado no local. Simplesmente, não
celebridade mundial. Herói da nova fron- confiou no nevoeiro e amarou no primeiro espelho de
teira do ar, Lindbergh era, porém, um água que lhe pareceu adequado.
homem destroçado neste ano de 1933. Um ano antes, o
Dezenas de valencianos viram nesse dia pela priseu filho Charles Jr. fora raptado de casa, naquele que meira vez um engenho humano capaz de voar, uma
foi considerado o “crime do século” pela imprensa história recuperada há treze anos por Jorge Montez na
americana. A criança viria a ser descoberta morta dez revista “Única” (“Está Cá um Senhor Chamado
dias depois, apesar do envolvimento de todas as agên- Lindbergh”, 22 de Janeiro de 2000). De Monção, aliás,
cias de segurança locais. O casal Lindbergh nunca mais seguiu às 18h20 um telegrama urgente para o ministro
esqueceu o comportamento jornalístico dos tablóides do Interior, referindo: “Aviador Lindbergh aterrou rio
durante o rapto e Charles reservou, daí em diante, as Minho causa nevoeiro não houve desastre aparelho
suas intervenções públicas.
ficou guardado praças Marinha e guarda fiscal aviadoNo Outono de 1933, Charles e Anne aceitaram a pro- res e esposa foram pernoitar Valença contando seguir
posta da empresa Pan American Airways para viajar amanhã” (reproduzido tal qual o consultámos no
dos Estados Unidos à Europa, com escalas na Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
Gronelândia, Islândia e Ilhas Feroé. Daí, os aviadores
Mas não é essa a história que vamos hoje contar.
foram sucessivamente à Holanda, à
Lindbergh não concedia entrevistas
Dinamarca, à Suécia, a França e à Já sabiam que
e odiava banhos de multidão. Nesta
Suíça, conduzindo por fim o seu Lindbergh rejeitara
viagem transcontinental, ficara célebre
hidroavião em direcção a Portugal. O liminarmente os
a desfeita que o aviador fizera à elite de
objectivo – sucintamente confessado pedidos dos
Copenhaga que o esperava, ansiosa,
– passava por testar vários portos sus- jornalistas galegos e
apesar dos seus pedidos incessantes
ceptíveis de sustentar uma carreira minhotos, “enfiandopara isolarem a baía da cidade. Como
intercontinental de hidroaviões se num silêncio
nada fora feito, Lindbergh amarou no
comerciais, objectivo que a guerra teimoso sempre que
ponto contrário da cidade, sem público
atrasaria, mas que vingaria na década qualquer pessoa dele
nem mirones. Mesmo assim, os dinase aproxime – com
seguinte.
marqueses precipitaram-se para lá, cerNo início de Novembro de 1933, as receio de que lhe
cando o hidroavião para o vitoriar.
condições de voo agravavam-se radi- apreendam qualquer
Ainda mais irritado, Lindbergh voltou
calmente. A viagem de Genebra para palavra descuidada”,
a levantar voo e avisou, por rádio, que
Lisboa
foi
interrompida
em como escreveu
só pousaria novamente quando tivesse
Santander, onde Charles amarou por Norberto Lopes. Mas
um perímetro de segurança, indepenprecaução e aguardou por melhor tentaram.
dentemente do prestígio social dos
visibilidade. No dia 13 de Novembro
civis que o esperavam no solo.
de 1933, às 10h45, o seu Albatroz levantou com destino
Histórias como esta contribuíam para a aura de misa Lisboa. Foi visto sobre Lhans, nas Astúrias às 11h35 e tério em torno do aviador e serviam de engodo a jornaao meio-dia sobre Gijon. Depois, caiu sobre ele o silên- listas de toda a Europa desejosos de o entrevistar.
cio. Durante algumas horas, no Norte de Portugal e
A partir do momento em que a previsão meteorolóEspanha, milhares de pessoas concentraram-se nos gica garantia que a neblina continuaria no rio Minho
céus, procurando o ponto minúsculo que identificasse por mais uns dias, prendendo involuntariamente o
a “Águia do Farwest” e descansasse todos os que aviador em Valença, Norberto Lopes e Luís Lupi fizetemiam pela sua sorte. Em Vigo, garantia-se que não ram-se à estrada, na companhia do fotógrafo Denis
tinha passado. No Porto, ninguém o podia garantir Salgado. Já sabiam que Lindbergh rejeitara liminarporque, face ao nevoeiro e às nuvens baixas, não se via mente os pedidos dos jornalistas galegos e minhotos,
mais que um palmo. Em Lisboa, onde era esperado, “enfiando-se num silêncio teimoso sempre que qualaviadores portugueses, como o major Pinheiro Correia, quer pessoa dele se aproxime – com receio de que lhe
faziam voos de prospecção, procurando o hidroavião apreendam qualquer palavra descuidada”, como escreque não chegava. Ao fim da tarde, um despacho da veu Norberto Lopes. Mas tentaram.
United Press, enviado de Tuy, na fronteira entre
Transmontano, Norberto Lopes chegara a Lisboa
Portugal e Espanha, descansou finalmente as consciên- aos 16 anos. Colaborara com a edição da noite de “O
cias: o casal Lindbergh amarara calmamente no rio Século”, passara pelo jornal “Pátria” e incorporara a
Minho, junto da localidade portuguesa de Caldeias, na equipa fundadora do “Diário de Lisboa” em 1921.
Ínsula de Crasto. Contrariamente ao que veio a escre- Formara-se entretanto em Direito, mas isso não impe-
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Norberto Lopes

diu que se tornasse chefe de redacção do popular jor- neta, nem perder a entrevista por força de um acesso
nal lisboeta a partir de 1929. Ali ficou até um triste des- de mau humor matinal. Decidiram esperar que a
entendimento com a administração do “Diário de “águia” acordasse tranquilamente. Temendo uma recuLisboa” o ter levado a fundar, com mais dez jornalistas, sa posterior, Denis Salgado aproveitava para disparar
outro vespertino: a “Capital”. Orador exímio, era acom- sem cessar a sua máquina, registando para o “Diário de
panhado com atenção pela PIDE e os seus discursos Lisboa” algumas das fotografias mais expressivas da
públicos mereciam cuidadoso escrutínio. O seu fichei- passagem do aviador pelo Minho.
ro, compilado pela PIDE/DGS, reúne mais de 160 docuPouco depois, chegou uma embarcação da Marinha
mentos, recolhidos durante quatro décadas.
espanhola, com a informação meteorológica mais
Luís Caldeira Lupi, o “Luís das Barbas” como era recente, mas também os oficiais conheciam o humor do
conhecido no mundo da imprensa portuguesa, viria a aviador e afastaram-se com um aceno, prometendo
fundar, em 1944, a agência noticiosa Lusitânia, contra- voltar mais tarde.
tada pelo Ministério das Colónias (de Marcelo
No hidroavião, por fim, detectavam-se indícios de
Caetano) para difundir informação junto dos territó- actividade. Ouviam-se sons: Charles teria acordado.
rios ultramarinos em África e na Ásia. A Lusitânia seria Lupi, Lopes e Salgado esperaram pela oportunidade,
dissolvida em Novembro de 1974 e Lupi morreria em sem saber ao certo como começar a abordagem.
1977.
Acabou por ser Lindbergh a quebrar o gelo, abrindo de
O fotógrafo Denis Salgado fora contratado pelo DL súbito a cortina, disparando a sua máquina fotográfica
em Outubro de 1931, permanecendo no jornal durante e gabando-se depois para Denis Salgado, que também
a fase áurea da sua carreira. À data
disparara a sua:
destes acontecimentos, o trio estava Lindbergh convocara
- O primeiro tiro foi meu!
sequioso de um triunfo jornalístico, a guarda para
Os repórteres suspiraram de alívio.
garantir que ninguém Lindbergh acordara bem humorado.
como jovens lobos que eram.
Saíram na noite do dia 14 de Lisboa, violava o seu
Salgado fora tão surpreendido que
num Terraplane Six, conduzido por aparelho, mas o
disparou a sua máquina com uma
João Ortigão Ramos. Venceram a único agente que
dose exagerada de magnésio, lembrou
chuva e o nevoeiro, os buracos na Lopes, Lupi e
Lupi. Lindbergh riu-se e gozou o
estrada e os perigos da noite. Salgado encontraram
prato:
Chegaram em frente da Ínsula de estava meramente
- Cuidado! Não comeces um fogo
Crasto às seis horas da manhã do dia preocupado com a
florestal!
15. Nas águas calmas do rio, o Albatroz vigilância do defeso
De acordo com Norberto Lopes, o
pousado parecia chamá-los. “Uma da pesca no rio. No
aviador “vestia uma camisola de
neblina fresca envolvia todo o cenário, interior da aeronave,
xadrez como os pescadores da
como numa paisagem imaginada por Charles e Anne ainda
Nazaré”. Sem lhes prestar excessiva
Hitchcock, junto a um lago misterioso dormiam.
atenção, Lindbergh iniciou as verificada Escócia”, lembrou Lupi no segundo
ções do aparelho. Muito alto, tinha
volume das suas “Memórias”.
quase o dobro da altura da pequena Anne, a esposa. “É
Lindbergh convocara a guarda para garantir que alto como um poste e excessivamente magro. Acusa
ninguém violava o seu aparelho, mas o único agente uma estrutura fina de ave pernalta”, registou Lopes,
que Lopes, Lupi e Salgado encontraram estava mera- sem pudor.
mente preocupado com a vigilância do defeso da pesca
No rio, a barcaça da Marinha voltou e Lindbergh
no rio. No interior da aeronave, Charles e Anne ainda “apertou democraticamente a mão ao sargento e aos
dormiam.
soldados”, segundo o “Diário de Lisboa”. Nas margens,
Destemidos, os jornalistas meteram mãos… aos apareceram os primeiros curiosos. Barcos venceram a
remos e dirigiram um pequeno barco na direcção da curta distância e até o prior de Arcos de Valdevez veio
ave de metal, “um grande mosquito pousado na água”, inspeccionar o pássaro de ferro. Enquanto isso,
de acordo com Norberto Lopes. A fuselagem negra era Lindbergh mirava de soslaio os jornalistas, parecendo
apenas quebrada pelo vermelho-baço das asas. “A culpá-los da invulgar agitação matinal.
águia dorme ainda. A águia tem o sono pesado”, regisO relógio avançou. Às nove horas e meia, os jornatou o repórter do “Diário de Lisboa”. Depois de tantas listas não sabiam ao certo como interromper a azáfama
horas de percurso, os jornalistas hesitavam. João do aviador que não parava quieto apesar dos mirones
Ortigão Ramos fumava cigarro atrás de cigarro. Lupi que não cessavam de chegar. O presidente da Câmara
mordia furiosamente o cachimbo. Salgado adormecia veio propositadamente dizer a Lindbergh que seria
com a cabeça repousada na caixa da máquina. dado o seu nome a uma avenida na vila. Trouxeram-lhe
Ninguém queria acordar o aviador mais famoso do pla- telegramas, informações meteorológicas. Lindbergh
48 |Jul/Set 2013|JJ

46a51.qxd_46a51.qxd 13/11/12 14:50 Page 49

JJ|Jul/Set 2013|49

46a51.qxd_46a51.qxd 13/11/12 14:50 Page 50

HISTÓRIAS
DE
JORNALISTAS

Norberto Lopes

passava os olhos pelos papéis e respon- Lupi, Lopes e
- Se fujo, é porque não tenho nada
dia com monossílabos. Parecia um Salgado esperaram
a dizer. A minha vida não tem mistépeixe fora de água, perante tantas hon- pela oportunidade,
rios. E a propósito: isto não é uma
sem saber ao certo
rarias e atenções.
entrevista.
Por fim, Luís Lupi quebrou o gelo. como começar a
Norberto Lopes e Luís Lupi sorriRecordando o seu treino na Reuters, abordagem. Acabou
ram. Claro que não era uma entrevisdecidiu provocar Lindbergh com uma por ser Lindbergh a
ta. Mas continuaram a matraquear
quebrar o gelo,
meia-verdade:
perguntas.
- Parece que, por causa deste atraso, abrindo de súbito a
- E depois de Lisboa?
vai acelerar a sua viagem, saltando cortina, disparando a
Lindbergh mordeu novamente o
directamente de Lisboa para Nova sua máquina
isco.
fotográfica e
Iorque.
- Já sabem que não concedo entreO engodo funcionou, pois Lindbergh gabando-se depois
vistas e o que foi posto a correr acerca
para Denis Salgado,
desmentiu-o imediatamente:
do meu itinerário de regresso à
- Quem teria posto essas fantasias a que também
América não passa de fantasia.
correr mundo? É um truque para me disparara a sua: “O
Perguntaram-lhe se amararia nos
primeiro tiro foi meu!” Açores. Lindbergh sorriu e não
obrigarem a conceder entrevistas?
Aos poucos, porém, com cada resnegou. Confirmou que passaria alposta extraída a custo, o aviador foi admitindo que a guns dias em Lisboa em reuniões e cumprimentos. E
viagem fora proveitosa. Como Norberto Lopes escre- fez um pedido:
veu, “as suas palavras são preciosas. Valem oiro.
- Peça aos seus colegas, por amor de Deus, que não
Algumas migalhas chegam para matar a fome do jor- me macem muito e, sobretudo, que nunca me acordem
nalista.” Mas eram palavras arrancadas a saca-rolhas, antes das nove horas da manhã.
mesmo quando o aviador negava a fama de entrevistaOs jornalistas perceberam, pela resposta pouco subdo reticente:
til, que tinham chegado cedo de mais, “embora lhe
tivéssemos velado religiosamente o sono”. O aviador
“escapa-se-nos como uma lampreia”, mas Lupi e Lopes
já tinham o que pretendiam. Meia dúzia de frases eram
suficientes. Despediram-se do aviador, prometendo
revê-lo em Lisboa, mas ainda foram a tempo de novo
recado:
- “Lembrem-se: só depois das nove horas.”
A conversa terminara, mas, para Luís Caldeira Lupi,
a aventura tinha mais uma fase. Aproximavam-se do
aviador outros jornalistas portugueses e espanhóis, e
Lupi queria ser o primeiro a transmitir a história para
Londres. Correu para Monção, entrou na estação de
telegrafia e percebeu que a única funcionária não falava inglês. “Ameaçava demorar horas infinitas na transmissão da reportagem!”, lembrou. O repórter saltou o
balcão e tratou, ele próprio, da transmissão, emitindo
em morse e de improviso a reportagem com
Lindbergh. No final, e porque a despesa telegráfica
fora curta face ao que teria custado se fossem transmitidas todas as palavras, Lupi deixou uma gratificação
de quinhentos escudos para compensar o dia mais
estranho da vida da telegrafista de Monção.
Pouco depois, nas águas do Minho, o Albatroz levantou voo, fazendo um ligeiro aceno para a multidão
valenciana que o vitoriava no solo. Seguiu sem interrupções para Lisboa, onde foi recebido em apoteose. O
casal Lindbergh permaneceu seis dias na capital, visitando as principais figuras da hierarquia militar e
merecendo honras de Estado pelo ministro americano
em Lisboa.
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te e só sorriu quando o representante da farinha Toddy
lhe ofereceu um peluche e uma lata de farinha como
amuleto para as viagens.
Nessa noite, no jantar da Legação Americana, fez-se
história na aviação mundial. Lindbergh, o conquistador do Atlântico Norte, conheceu Gago Coutinho, o
conquistador do Atlântico Sul (em 1922). Trocaram
impressões. Contaram histórias. E, à saída, o aviador
português sintetizou o romance de Portugal com o
tímido, mas destemido, aviador Charles Lindbergh:
- Fiquei com uma bela impressão deste rapaz.
EPÍLOGO

No dia 16, após muitos pedidos da imprensa lisboeta, foi por fim marcada uma rara conferência de
imprensa, cujo anúncio causou sensação entre os representantes dos jornais. Lindbergh, o ídolo, Lindbergh, o
inacessível, Lindbergh, o mal-humorado, falaria em
Lisboa. Mas foi sol de pouca dura. Lindbergh, de facto,
estava de pé na sala da legação americana em Lisboa,
mas foi o funcionário Lapon que respondeu por ele.
Apenas Luís Lupi lhe conseguiu arrancar uma frase, ao
lembrar-lhe a recepção em Valença:
- Sabe que deixou lá em cada pessoa um amigo. Vi
alguns com as lágrimas nos olhos quando levantou.
Lindbergh esboçou um olhar comovido:
- É boa gente!
Face a todo o ruído de máquinas e perguntas, o aviador posou, desconfortável. Não estava no seu ambien-

No dia 21, a Rádio Marconi confirmou uma notícia com
implicações mundiais. Depois de levantarem de Lisboa,
Charles e Anne Lindbergh tinham amarado no porto interior da Horta, no Faial, para a última etapa da sua viagem
de prospecção. Confirmava-se a informação obtida a custo
na manhã do dia 15 em Valença. E em breve a ilha do Faial
tornar-se-ia um importante porto de amaragem nas rotas
intercontinentais do Atlântico Norte. Tal como o trio de
jornalistas tinha apurado em primeira mão nas águas de
Valença.

Valença, aliás, nunca esqueceu a surpreendente visita do casal Lindbergh. Em 1997, foi ali erigido um
monumento singelo que assinala a passagem do aviador norte-americano pela freguesia de Frielas.
Charles Lindbergh morreu em 1974 e Anne em 2001.
Até ao fim dos seus dias, Charles zelou para que o seu
sono não fosse interrompido antes das nove horas da
manhã. Como no dia em que Luís Lupi, Norberto
Lopes e Denis Salgado o acordaram no rio Minho.
JJ

Aos poucos,
porém, com cada
resposta extraída
a custo, o aviador
foi admitindo que
a viagem fora
proveitosa. Como
Norberto Lopes
escreveu, “as
suas palavras são
preciosas. Valem
oiro. Algumas
migalhas chegam
para matar a fome
do jornalista.”

Norberto Lopes, à direita
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Bruno Simões Castanheira
com a carteira profissional de
jornalista 7348, nasceu em
Lisboa a 27 de Março de 1979.
Iniciou o seu percurso
profissional de fotojornalista
em 2004 ao serviço do " Jornal
de Notícias" e até 2010
colaborou diáriamente com o
"Diário de notícias", "o jogo",
"Notícias Magazine" e revista
"NS".
Em 2012 torna-se fotógrafo
independente e membro da
agência 4SEE. Colabora
regularmente com os jornais
"i", "Público", e com muitas
outras publicações
internacionais.
Em 2006 e 2008 foi distinguido
com o primeiro lugar nas
categorias de retrato e vida
quotidiana do Prémio
Fotojornalismo Visão/BES .
Em 2013 vence o galardão
principal de fotojornalismo do
prémio Estação Imagem/Mora,
o mais importante galardão
nacional de fotojornalismo.
Ao longo da sua carreira
realizou diversas reportagens e
exposições.
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Conjunto de fotos do trabalho “Atenas.
Onde a crise criou uma catástrofe social”,
vencedor do Prémio Gazeta de Fotografia,
publicado no jornal i
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Callixto, o ciclista
das palavras
O romancista francês Victor Hugo escreveu um dia que "as palavras
têm a leveza do vento e a força da tempestade". Foi essa força que
tornou Carlos Callixto numa das vozes pioneiras do jornalismo
desportivo em Portugal.
Texto Francisco Pinheiro

o dia 21 de junho de 1913, Lisboa acordou encontro ao seu próprio ideário político, construído no seio
com a notícia da morte* de Carlos Callixto. de um pensamento liberal e republicano.
Toda a imprensa diária anunciava, nesse
Do ponto de vista jornalístico, por essa altura, em 1880,
sábado, o desaparecimento do jornalista, Eduardo Coelho (mentor do Diário de Notícias em 1865 e
senador, professor e pioneiro do desporto que revolucionara o mercado com o preço de 10 réis por
em Portugal, integrante da primeira geração de jornalistas exemplar, numa época em que o custo médio era de 40
desportivos. Dedicara grande parte da sua vida a pro- réis) avaliava em 200 o número de periódicos que se pumover o desporto nas páginas dos diários lisboetas, sobre- blicavam em Portugal e colónias, com uma tiragem média
tudo o ciclismo, de que era fervoroso praticante e diri- diária de 100 mil exemplares no total . Algumas destas
gente, e mais tarde o automobilismo.
publicações tinham já uma índole desportiva, outra das
A força das suas palavras, recorrendo ainda à ideia de paixões de Callixto. A ausência de uma prática desportiva
Victor Hugo, assentava na forma "criteregular e diversificada fez com que as
riosa, sincera e intemerata" com que
primeiras publicações se tivessem cenColaborou
sobretudo
escrevia nas secções desportivas dos
trado nas tradicionais atividades da caça
diários portugueses de finais do século com O Século. Era
e tauromaquia. Em janeiro de 1875, puXIX e dos primeiros anos do século XX. figura regular nos
blicou-se o Jornal dos Caçadores, com
Além dessas caraterísticas, descritas na principais eventos
sede em Lisboa e direção de Zacharias
revista Tiro e Sport de 31 de março de
d'Aça, contando com colaborações de
desportivos lisboetas,
1909, Callixto era possuidor de uma
prestígio, como Pinheiro Chagas e
"crítica por vezes cruel mas sempre ganhando
Bulhão Pato. Um ano depois, em 1876,
nobre, impessoal, doutrinária; aponta o reconhecimento pela
foi a vez de a tauromaquia ter o seu
facto, escalpela-o, esperando que a qualidade da sua
primeiro periódico, O Toureiro. E
irregularidade desapareça" e, por isso, crítica jornalística,
durante a década de 1870 e a seguinte, a
era descrito como "um verdadeiro sacer- acentuando-se a sua
ginástica também viria a ganhar espaço
dote do jornalismo".
noticioso e social, pela mão do professor
paixão pelo ciclismo
e jornalista Paulo Lauret.
O JORNALISTA-PROFESSOR
Foi neste contexto que Carlos Callixto
Carlos Callixto nasceu em Serpa a 2 de março de 1862 começou a frequentar, em Lisboa, a Escola de Medicina
(segundo dados familiares publicados na obra "Uma família Veterinária, que abandonaria para se dedicar ao jornalismo
de Serpa", de Vasco Callixto), acabando por se mudar para e ao ensino. O primeiro ensaio como jornalista foi no diário
Lisboa em 1881 (pouco depois da morte do pai, António O Século, em 1885, no ano em que, com 23 anos e ainda
Callixto), acompanhado pela mãe, Ana Maria Callixto, e as estudante, casou com Maria Rodrigues dos Santos, filha de
duas irmãs. Nesse ano publicou o livro de poesia "Fructos um abastado proprietário e benemérito lisboeta, Inácio
do Ócio", demonstração clara da sua veia literária e artísti- Rodrigues dos Santos. Nessa época, Callixto começou a
ca. Quando chegou à capital, com 19 anos, Callixto encon- lecionar as disciplinas de Português e Francês no Colégio
trou uma Lisboa envolvida politicamente em tentativas de de S. Jorge de Arroios, em Lisboa, passando mais tarde
criação de um grande partido republicano, o que ia de pela Sociedade de Concertos e a Escola de Música.

N
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Callixto e a sua bicicleta, que pesava 16 quilos e custava 150 mil réis (cerca de 170 dias de trabalho de um operário especializado).

Durante a década de 1890, Carlos Callixto passou a de artigos sobre velocipedia. Era já uma modalidade com
conciliar a atividade de professor com a de jornalista. E repercussão social e desportiva, fruto do trabalho pioneiro
em ambos casos conviveu com uma realidade social nefas- iniciado pelo jornal portuense O Velocipedista, publicado
ta: a elevada taxa de analfabetismo, na ordem dos 80 por entre 1893 e 1895. E no âmbito da imprensa generalista
cento da população. No jornalismo tornou-se redator do ganhou preponderância a secção desportiva do Diário
jornal A Vanguarda em 1892, ano da morte da mãe, tran- Illustrado, que a partir da década de 1890 passou a apresitando em 1895 para O País, periódico de ideário republi- sentar uma secção desportiva diária, assinada por António
cano, fundado pelo jornalista Alves Correia. Republicano Bandeira, entusiasta de futebol e diplomata (colaborou
convicto, Carlos Callixto assumiu a direção da Revista também no Repórter e na Semana de Lisboa). SeguiramRepublicana em 1897, aos 34 anos, mantendo o cargo se a criação das secções desportivas dos jornais O Diário
durante os primeiros dez números. Era já reconhecida, no Popular, O Século e A Tarde, todas na década de 1890.
meio jornalístico, a sua qualidade de
Carlos Callixto colaborou sobretudo
opinião, a facilidade de discurso e os
com O Século. Era figura regular nos
dotes de orador, discursando regular- Além de publicar
principais eventos desportivos lisboetas,
mente em eventos públicos.
ganhando reconhecimento pela qualiregularmente artigos
dade da sua crítica jornalística, acenna
imprensa
OLHARES SOBRE O DESPORTO
tuando-se a sua paixão pelo ciclismo.
A sua incursão jornalística ao campo do desportiva, seria
Para a promoção desta modalidade condesporto começou em O Século, acen- redator em vários
tribuiram também jornais como A
tuando-se na segunda metade da década periódicos generalistas,
Bicycleta (Lisboa, 1895), O Velo-Sport
de 1890 com a publicação regular de arti- como A Pátria,
(Lisboa, 1896), O Sport "Velo" (Lisboa,
gos sobre velocipedia (só mais tarde se
1897) ou O Cyclista (Lisboa, 1900-1902).
A Época ou A Luta, de
popularizou o termo ciclismo). No diário
Callixto cruzou-se com os dinamizaíndole marcadamente
A Lanterna, que sucedeu a O País em
dores destes periódicos e colaborou com
1899, Carlos Callixto publicou uma série republicana
vários. Era frequentador assíduo do
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Carlos Callixto

Carlos Callixto integrou
várias provas ciclistas,
como esta que terminou
nas Caldas da Rainha.
À direita, Carlos Callixto:
jornalista, político, professor.

Callixto foi diretor da Revista Republicana em 1897. A publicação
homenageou-o logo após deixar o cargo. Em baixo: a revista O

Cyclista reconheceu o seu trabalho em prol do ciclismo.
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Velódromo D. Carlos, onde se disputavam as principais
provas nacionais de ciclismo. O seu papel de dinamizador
da modalidade levou a que fosse eleito vogal da primeira
direção da União Velocipédica Portuguesa, em 14 de
dezembro de 1899, organismo criado na sequência de uma
reunião de jornalistas e promotores de ciclismo, na
redação da revista O Tiro Civil, em Lisboa.
A viragem de século mostra um Carlos Callixto empenhado na divulgação do ciclismo, a que se juntaria pouco
depois o automobilismo. Em finais de 1900 era secretário
de Redação do mais importante jornal desportivo português, O Tiro Civil, criado em 1895, em Lisboa, como
órgão semanal da Associação dos Atiradores Civis
Portugueses. Evoluiria para uma linha editorial generalista e em maio de 1899 apresentava já o subtítulo de
"Órgão do Sport Nacional", fundindo-se em 1904 com a
Revista de Sport, dando origem ao Tiro e Sport, que se
publicaria até 1913. Callixto seria colaborador regular
desta última publicação, a mais importante do jornalismo
desportivo português na primeira década do século XX. E
além de publicar regularmente artigos na imprensa
desportiva, Carlos Callixto seria redator em vários periódicos generalistas, como A Pátria, A Época ou A Luta, de
índole marcadamente republicana.
O seu prestígio não se restringia ao campo jornalístico
nacional. Em finais de 1900, Carlos Callixto foi nomeado
delegado e correspondente em Portugal do diário
desportivo parisiense L'Auto-Vélo, onde publicou artigos
sobre o ciclismo português. Participaria regularmente em
"passeios" ciclistas na região de Lisboa, envolvendo coletividades como o Real Club Velocipedista, o Cyclo Club
Caldense e o Velo Club de Lisboa. Publicaria extensos artigos sobre esses eventos e sobre o papel social do desporto
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e do ciclismo, valendo-lhe mesmo uma
homenagem na edição de O Cyclista de 10
de fevereiro de 1901, que exaltava o seu
papel no desenvolvimento do ciclismo
português.
UM NOVO AMOR CHAMADO AUTOMOBILISMO

Redação, Carlos Callixto assume o
cargo de secretário do ministro, passando pouco depois a chefe de gabinete. Em 1911, participaria na elaboração do primeiro código da estrada e
seria eleito deputado da Assembleia
Nacional Constituinte, pelo círculo de
Beja. Participou regularmente em
campanhas políticas sobre questões
relacionadas com o mundo automóvel
e o turismo, chegando a Senador na
Câmara dos Deputados em abril de 1913, poucos meses
antes de falecer, na madrugada de 21 de junho, vítima de
uma septicemia aguda. Tinha 50 anos. Ao funeral assistiu
Afonso Costa, chefe do Governo, que discursou junto ao
jazigo de Carlos Callixto, no Cemitério dos Prazeres,
definindo-o como um "bom republicano" e pessoa de
"bom carácter". Na imprensa, a revista Tiro e Sport e o
diário O Século fizeram-lhe uma profunda homenagem,
lembrando o papel pioneiro que desempenhara no
desporto português. JJ

Callixto integrou o
grupo de jornalistas
que se propunha fundar
uma associação ligada
ao automobilismo.
Havia nessa altura
cerca de 40 automóveis
em Portugal

Pouco depois, em setembro de 1902,
Carlos Callixto integrou também o grupo
de jornalistas que se propunha fundar
uma associação ligada ao automobilismo. Havia nessa
altura cerca de 40 automóveis em Portugal, custando um
veículo cerca de 850 mil réis (equivalente a 963 dias de trabalho de um operário especializado). E mesmo as bicicletas tinham um preço elevado, custando 150 mil réis (170
dias de trabalho). Callixto possuía bicicleta, mas não
automóvel. Apesar disso, em abril de 1903 foi um dos fundadores do Real Automóvel Club de Portugal, sendo
nomeado no ano seguinte secretário-geral perpétuo,
funções que desempenhou até à morte. O automobilismo
passou, assim, a dominar a sua ação desportiva, a par do
ciclismo.
Entre 1905 e 1910, Callixto estaria presente na organização das principais provas automobilísticas e ciclistas que
se realizam em Lisboa, integrando sobretudo as equipas
de juízes. Com a Implantação da República a 5 de outubro
de 1910, começou uma nova faceta, a de político, embora
sem descuidar o jornalismo, chegando a presidente da
Associação dos Jornalistas Sportivos. Em novembro desse
ano, a convite de Brito Camacho, recém-nomeado
Ministro do Fomento do novo governo republicano e para
quem já havia trabalhado no jornal A Luta como chefe de

Francisco Pinheiro é historiador e investigador de pósdoutoramento no Centro de Estudos Interdisciplinares do
Século XX da Universidade de Coimbra - CEIS20, com bolsa
da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Mais informações:
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=292307
5458157121 / email: franciscopinheiro72@gmail.com.
* Cf. Tengarrinha, José (1989). História da imprensa periódica
portuguesa. Lisboa: Caminho, p. 231.
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Portugal, nome fictício
O caderno de notas vai-se enchendo, enchendo, enchendo. Com
as histórias, as injustiças, contradições e fragilidades sentidas pela
Paula, pela Joana, pelo Francisco.

“

B

aixos salários” é o tema de reportagem, de
que não faltarão exemplos no Portugal de
2013. Foram dos poucos que aceitaram
falar sem compromisso com a jornalista,
sem dar um não logo à partida. A conversa flui, a
empatia cria-se. Mas quando chega a pergunta
sacramental - “quer contar a sua história para a nossa
reportagem?” - é um muro que se ergue. “Para a
televisão?” “Sim.” “Ai, nem pensar!”.
Numa reportagem sobre abono de família uma mãe
só aceita falar depois de muita insistência, e na rua,
para não expor a casa humilde aos familiares que vivem
bem. Também é comum a resposta: “ó senhora
jornalista… isto ou a pessoa é delegada sindical, ou
então é muito difícil arranjar quem dê a cara!”
Outros colegas meus, repórteres de saúde ou
educação queixam-se do mesmo. É preciso as pessoas
estarem numa situação desesperada para falar.
Dar a cara, contar a sua história são gestos
fundamentais ao jornalismo que andam a tornar-se
cada vez mais árduos. Seja com assuntos polémicos,
seja para testemunhar sobre temas (aparentemente)
pacíficos.
Difícil, mesmo quando os jornalistas se
especializaram em determinada área e têm fontes muitas delas organizações da sociedade civil também
interessadas em divulgar os problemas - com quem
estabeleceram relações de confiança e que sabem que se
pretende um jornalismo digno e rigoroso.
Difícil, mesmo num vox pop de perguntas quotidianas
na rua - as pessoas retraem-se, fogem literalmente do
repórter e sobretudo do repórter de imagem, antes
ainda de saberem o que vai ser perguntado.
A vergonha, o receio das reacções de outros – na
família, emprego, comunidade – o receio de perder o
lugar na lista de espera, o receio de o filho sofrer
represálias na escola, o receio de perder um subsídio
garantido por lei, o receio de que o patrão não goste, o
receio de perder o emprego mesmo quando o salário é
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ANA LUISA
RODRIGUES

de miséria. O medo, real ou imaginário, a perfilar
tantos, parafraseando o soneto de O’Neill.
PAULA, NOME FICTÍCIO

É o artifício mais utilizado, sobretudo pela imprensa,
quando se abordam temas sensíveis. Em televisão não é
impossível, mas o anonimato deverá ser visto como o
último recurso. Entrevistar num cenário difuso alguém
que não tem expressão facial e fala com voz distorcida é
retirar dignidade e perder uma série de informação
fundamental para entender aquela pessoa, aquela
história. É como perpetuar o medo. A pessoa mostra-se,
mas escondida. E é quando aceita, porque cada vez
mais cidadãos nem sequer querem um registo gravado,
mesmo que distorcido.
Parte desta resistência foi a própria classe que
escavou, ao deixar o jornalismo cair em descrédito junto
de muitos cidadãos. Mas esta crise de confiança não
explica tudo.
Estas limitações ao trabalho jornalístico tendem a
tornar o ar irrespirável. Compromete a liberdade de
expressão - o dever de informar dos jornalistas e o
direito dos cidadãos de serem informados.
O jornalismo deve ser feito de rostos e vozes que nos
obrigam a ir para lá dos números e a manter o pé na
realidade. A reportagem nas ruas, nas casas, nos
empregos, com rigor e com o devido enquadramento
são importantíssimos antídotos contra o jornalismo
dominado pelos comentadores e pela palavra em
estúdio.
Mas para isso o jornalista precisa também das
pessoas, dos cidadãos que dão a cara, que ousam se
expor. O jornalismo precisa que cidadãos “normais”
contem a sua história extraordinária. E nestes dias da
crise o que não faltam são pessoas normais com
histórias extraordinárias (a maior parte das vezes pelas
piores razões) que devem sair de dentro de quatro
paredes para dar sentido a uma estatística, que, sem
histórias, será sempre uma sombra informe. JJ
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