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NOVOS
PROJETOS,
ESPERANÇA
RENOVADA
FUTURO

N

Nesta edição da JJ, apresentamos três projetos diferentes.
Três compromissos de esperança de que o Jornalismo não desaparece,
por mais que mude de feições
um texto coletivo, a equipa do
Fumaça garante que consegue tempo
para “contar histórias que não sejam
tweets”. Ou, simplesmente, para
“ouvir as pessoas”. Um regresso ao
básico, de que talvez precisemos em
tempos de incerteza. “Será assim tão
difícil ouvir representadas e representados, especialmente
as camadas da população que têm menos voz?”, perguntam os jovens dinamizadores do projeto.
O Fumaça, que elege o áudio como veículo preferencial
de difusão, vive de quem o apoia e nele confia. Com contratos de trabalho, direitos laborais e “salários decentes”.
Parece elementar, mas hoje em dia soa a “contracorrente”.
Também na abordagem, já que, proclama, “todo o jornalismo é comprometido, ou não é jornalismo”. Eis um lema
capaz de servir de rastilho a um bom debate.
A solução para combater os populismos, que disseminam fake news destrutivas da democracia, “não é cortar a
liberdade – é, pelo contrário, mais liberdade, mais palavras, mais pensamento, mais triagem de informação”. Da
convicção à prática foi um pulo e Fernando Esteves acaba

de lançar o Polígrafo, projeto de fact-checking pioneiro em
Portugal, que aborda nestas páginas.
Em primeira linha, trata-se de verificar a veracidade das
afirmações que os protagonistas emitem no espaço público. A ambição, todavia, é bem maior: converter o site em
“Google da verdade”. Para que deixe de fazer sentido a
máxima de Mark Twain, hoje tão aplicável, segundo a qual
“mais depressa uma mentira dá uma volta ao mundo do
que uma verdade veste as calças”.
“Éramos seis, agora somos 36 jornalistas. Éramos um
site, agora somos quatro revistas e uma rádio. Éramos um
grupo de amigos, agora somos um grupo de comunicação
social. Esta é a grande história romântica da MadMen”. A
descrição de Jaime Martins Alberto, fundador de um projeto que enveredou pelo campo do Jornalismo especializado, é de um modelo sempre em mutação – arriscando
cometer erros ou até dar passos atrás.
O grupo cresceu a partir da NiT, uma revista lançada no
campo por desbravar do online. Explorou com ousadia as
virtualidades das novas tecnologias. Afirmou-se em mares
nunca antes navegados. Desafiou ideias feitas. Tem corrido
bem; mesmo muito bem. Assim continua a pagar contas.
JJ|Out/Dez 2018|7
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FUTURO

Novos projetos

FUMAÇA https://fumaca.pt/

Jornalismo independente,
progressista e dissidente

T

Estamos aqui para informar. Viemos para ficar.
Equipa Fumaça*

empo. Nem mais, nem menos do que
darmo-nos tempo. Para acompanhar as
manifestações e os protestos de quem não
faz capas de jornais. Para pensar, para discutir, para contar as realidades observadas,
falar dos livros, dos documentários e filmes, das músicas, das peças de teatro, das
exposições. Tempo. Para no meio deste caos em que tentamos organizar-nos, contar histórias que não sejam tweets.
Tempo para ouvir as pessoas. Mesmo as que não queremos
ouvir. Tempo para refletir sobre o que nos disseram. Tempo
para investigar o que nos tentaram esconder. Tempo para
errar e voltar a fazer.
Não é possível fazer isto em modo piloto-automático.
Muito menos olhando para o jornalismo como se de uma
fábrica fordista se tratasse: mecanizada, eficaz, asséptica,
que não tem dúvidas, só faz o que tem de fazer, como foi
programada.
Nas últimas duas décadas, o mundo dos média mudou
radicalmente: os meios tradicionais encolheram, as condições para trabalhar degradaram-se e centenas de experientes jornalistas têm sido afastados. Supostamente, estão
demasiado velhos. Ganhavam decentemente e, com esse
valor, paga-se a uma série de falsos freelancers, quando não
se opta por um exército de estagiárias e estagiários. Em
Portugal, as redações estão no osso, sem pessoas. As que
ficam têm de fazer cada vez mais, com menos. Sem sair à
rua, batendo teclas desde a secretária. Cada jornalista, hoje,
cobre cada vez mais assuntos, ao mesmo tempo e com
menos tempo.
No jornalismo, como na vida, a austeridade só bate certo
nas folhas de excel. Quantos profissionais, quanto investimento poderia ser usado para contar histórias e fazer jornalismo de investigação, sobre assuntos que interessam à vida
concreta das pessoas, se não andassem, por exemplo, todos
os dias atrás do presidente da República, como pés de
microfone? Não é por faltarem jornalistas competentes,
8 |Out/Dez 2018|JJ

experientes, com talento, nas nossas redações e fora delas.
Há tanta gente!
A QUIMERA DA INFORMAÇÃO

O Fumaça é uma quimera. Mas é uma quimera real.
Nasceu da profunda curiosidade de um grupo de pessoas
que ouvia as vozes lá de fora, via podcast. A Amy
Goodman, no Democracy Now; a Kelly McEvers, do
Embedded; a Rukmini Callimachi, com o seu Caliphate, no
The New York Times; o Jeremy Scahill, no The Intercept; a
Sarah Koenig, do This American Life, e o seu Serial; ou a
incrível história da Marlo Mack, com o How to Be a Girl.
Tantas vidas, tanto para contar.
Realidades que, por cá – à luz das opções editoriais de
muitos órgãos de comunicação –, as pessoas não têm interesse em ler, ver, ouvir.
Só que isso não é verdade. Será assim tão difícil ouvir
representadas e representados, especialmente as camadas
da população que têm menos voz? Expor, contextualizar e
perceber as suas dificuldades e reivindicações? Por que é
que quem está na política, assim que abandona funções,
deixa de ser escrutinado? Por que não se lhes pergunta
sobre o que prometeram e o que realmente fizeram?
Foi para fazer estas perguntas que um grupo de amigos
se juntou, em junho de 2016. Focados em temas que
importam: Direitos Humanos, alterações climáticas, racismo, brutalidade policial, direitos dos migrantes e das
populações LGBTI+, saúde, educação, entre tantos
outros. O propósito nunca foi dizer o que está a acontecer
– já há quem faça isso muito bem – mas, antes, explicar
por que aconteceu, aprofundar os problemas mais estruturantes da sociedade portuguesa e global. Explicar os
comos e os porquês dos acontecimentos que condicionam
as nossas vidas.
No Fumaça, acreditamos no poder de ouvir as pessoas,
e é por isso que a maioria do que fazemos se distribui em
áudio. Para escutarmos os silêncios, as hesitações, as repe-
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Parte da equipa Fumaça (da esquerda para a direita): Pedro Miguel Santos, Tomás Pereira, Ricardo Esteves Ribeiro, Frederico Raposo,
Bernardo Afonso e Maria Almeida. Integram também o projeto Ana Freitas, Sofia Rocha e Tomás Pinho

tições, a ironia, as gargalhadas, o bafejar da passa do cigarro que a entrevistada esfumaça, o carteiro que interrompe a conversa tocando à campainha, o choro…
Para nós, jornalismo é também sobre o que as pessoas
têm a dizer. Um ativista negro que foi brutalmente
espancado e torturado pela polícia; um imigrante nepalês sem documentos que trabalha dia e noite, sem contrato; ou mesmo uma criança palestiniana que tem de passar por um posto de controle militar, todos os dias, para
ir à escola.
Em 2018, ganhámos uma bolsa no valor de 80 mil
euros, da Open Society Foundations. Alguns de nós despediram-se dos seus trabalhos e criámos um órgão de comunicação social oficial, detido por uma associação sem fins
lucrativos. Trabalhamos com contratos de trabalho e não
acreditamos que possa haver jornalismo de qualidade
sem direitos laborais garantidos e salários decentes.
Contamos com o apoio de uma comunidade que cresce
todos os dias. Mensalmente, ou apenas de vez em quando, contribuem com o seu dinheiro para apoiar o nosso
trabalho. E fazem parte dele: sugerindo perguntas, temas,
criticando. Porque acreditam em nós.
TRANSPARÊNCIA SIM, “ISENÇÃO” NÃO

Defendemos a transparência de todo o processo que
envolve a prática jornalística e, por isso, defendemos que
se apresente de forma clara quem o faz e quem o financia.
Viver de quem nos apoia ainda é curto, sabemos isso. Mas
o caminho será – que ninguém tenha dúvidas – por aqui.
Temos de aprender com o El Salto, em Espanha; o
Efimerida Ton Sindakton, na Grécia; o Mediapart, em França;
o De Correspondent, nos Países Baixos; o The Intercept, nos
Estados Unidos da América, ou a sua versão no Brasil,
onde a Agência Pública também é uma referência.
Recusamos a ideia de que as pessoas não queiram
pagar por informação. Querem, mas apenas a que consideram boa, pensada, estruturada. Onde se vê o trabalho e

a honestidade de quem a produziu. E, principalmente,
por projetos que façam menos, mas bem. É preciso reconquistar a confiança do público. Isto não se faz do dia para
a noite. São precisos anos, décadas de jornalismo pertinente, bem feito e desprovido de outros interesses que
não sejam os de informar. O domínio da produção e da
distribuição deixou de pertencer aos órgãos de comunicação social: qualquer pessoa grava, filma, fotografa, verifica
informações, cruza fontes. Então o que pode distinguirnos? Seguir um código deontológico, as regras da profissão que permitem fazer jornalismo e ter condições laborais decentes para o fazer.
Não, não acreditamos na ideia feita e falsa da isenção.
Todo o jornalismo é comprometido, ou não é jornalismo.
Nós escolhemos o compromisso com os Direitos
Humanos.
Somos independentes, porque as nossas escolhas editoriais dependem do interesse próprio da redação. Balizanos o nosso estatuto editorial e a certeza de que são os jornalistas que decidem os destinos da publicação.
Somos progressistas, porque acreditamos que todos os
seres humanos devem ter os seus direitos básicos assegurados, como expresso na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, na Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia e na Constituição da República Portuguesa.
Somos dissidentes, porque vamos no sentido contrário
dos velhos hábitos e não nos submetemos à ditadura do
tempo. Porque entendemos que há outras narrativas
mediáticas para apresentar, há mais mundo, mais histórias
e perspectivas para mostrar, mais vozes diferentes para
ouvir. Quando falamos com representantes, somos combativos. Quando ouvimos representados, interessa-nos
falar com quem tem menos voz. JJ
* Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo,
Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro,
Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho
JJ|Out/Dez 2018|9
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POLÍGRAFO https://poligrafo.sapo.pt/

A verdade tem de vestir
as calças mais depressa
Primeiro jornal português de fact-cheking. Objectivo:
tornarmo-nos um “Google da verdade”.

N

Fernando Esteves *

ão é novidade para ninguém que as
democracias liberais estão em avançado estado de degradação. Os
sinais são numerosos e chegam de
todo o lado. Dos Estados Unidos,
onde à frente da maior e mais
pujante democracia do mundo está
um populista com uma perigosa interpretação do “menos
mau dos sistemas”. De França, onde um partido de extrema-direita obteve um resultado histórico nas últimas presidenciais. De Espanha, com o Podemos. Da Grécia, com
o Syriza. De Itália. Da Alemanha, Áustria e Suécia. E do
Brasil, claro, agora com o furacão Bolsonaro que, ao contrário do que muitos dizem, foi eleito por ser a negação de
um sistema corrupto e não pelo seu alegado flirt com
ideias fascistas.
São conhecidas as razões para o surgimento destes
fenómenos marginais que ameaçam a democracia. Os
mais decisivos são a crise económica, a desconfiança em
relação ao establishment e, num plano diverso, a agressão
continuada dos valores que alicerçam as sociedades
modernas – e entre eles a liberdade ocupa uma posição
nuclear.
Quando se fala de liberdade, fala-se fundamentalmente de liberdade de expressão, a maior das bandeiras da
democracia. Ora, aquilo que deveria ser a garantia de que
o sistema perdura no tempo é neste momento o seu
adversário mais desafiante. Porque a máxima liberdade
originou, num mundo que mudou tanto nos últimos 10
anos, a máxima irresponsabilidade.
Há apenas uma década, o acesso ao espaço público era
um exclusivo de uma casta. Hoje, com o advento pleno da
era digital, qualquer cidadão pode emitir opiniões que,
dependendo da sua qualidade e vigor viral, rapidamente
atinge milhares, senão milhões, de pessoas, fixando ten10 |Out/Dez 2018|JJ

dências de pensamento e patamares de discussão pública.
Este fenómeno é bom (a abertura do espaço público a
todos é um ganho), mas também é mau, porque com a
massificação das redes sociais também se massificou a disseminação de rumores, mentiras ou meias verdades, cuja
difusão à velocidade da luz é claramente uma ameaça à
sociedade dos direitos, deveres e garantias tal qual a conhecemos. Rumores, mentiras e meias verdades que muitas vezes são colocados a circular por spin doctors profissionais, devidamente pagos para o efeito.
Hoje é na internet, sobretudo nas redes sociais, que
quase tudo acontece no campo da fixação dos factos e no
domínio do agenda setting. Donald Trump é o primeiro
presidente da era Twitter. Grande parte da sua comunicação política é feita solitariamente através das redes
sociais. Ao provar que não precisa dos média mainstream
para tomar conta da maior democracia do mundo, Trump
tornou-se na face visível de um mundo em processo acelerado de mudança. Um mundo em que os tweets de 280
caracteres se impõem ao factos. Um mundo em que a
espuma dificulta o acesso à profundidade. Um mundo,
finalmente, onde pouco ou nada se vê para lá dos 280
caracteres – e, porém, havia tanto para observar.
Perante isto, o que fazer? Fingir que não se está a passar
nada, enfiar a cabeça na areia e esperar pacientemente
que os políticos encontrem soluções para resolver uma
questão desta magnitude? Pura fantasia. Os amantes da
liberdade e da verdade têm de ir a jogo, de colocar a cabeça à superfície e de, com os mesmos instrumentos que
usam os adversários da democracia para propagar as suas
ideias, impor os seus argumentos. A solução não é cortar
a liberdade – é, pelo contrário, mais liberdade, mais palavras, mais pensamento, mais triagem de informação.
Foi nesse contexto que decidi criar o Polígrafo, um jornal
de fact-checking que visa verificar as afirmações que os prota-
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gonistas emitem no espaço público. Porque é que isto é
importante? Porque a maior razão do afastamento dos cidadãos em relação aos que os representam é o eterno problema
de estes prometerem uma coisa em eleitoral e depois fazerem o seu contrário – e só tendo um jornalismo mais vigilante
podemos contribuir para que esta relação não se esboroe irreversivelmente, sob pena de nos tornarmos um Brasil, onde
um homem que tem uma relação difusa com a palavra “liberdade” acaba de ser eleito, em grande parte, através da força
viral de uma aplicação de telemóvel – o WhatsApp.
Se Trump é o primeiro presidente da era Twitter, Jair
Bolsonaro é o primeiro presidente-WhatsApp. Os dois
reinventaram a comunicação política. A partir de agora –
nomeadamente depois da experiência brasileira, onde
sites de fact-checking como a Agência Lupa, o Aos Fatos ou
o Truco desenvolveram um trabalho notável na desconstrução de falsidades colocadas a circular à velocidade da
luz via WhatsApp – sabemos que a comunicação entre
políticos e eleitores (que historicamente caracteriza a
atuação dos grandes ditadores) nunca mais será a mesma.
Será tendencialmente direta – uma característica comum
aos movimentos populistas que vão surgindo um pouco
por todo o mundo.
O que pretendemos é aproximar os leitores, dar-lhes
poder, abrir muitas janelas para que entrem em nossa
casa pela via que lhes for mais confortável, sentindo-se
parte de uma comunidade que, acredito, será cada vez
mais pujante, até se tornar incontornável para que políticos, comentadores, influenciadores ou agentes desportivos elevem o nível do seu discurso público. Haverá menos
falsidades a circular, o valor da verdade será revigorado e
o ar tornar-se-á mais respirável.
Quando, numa conversa de café, dois amigos divergirem sobre um tema, ambicionamos substituir o Google
como agente de “tira-teimas”. Em vez de fazerem uma

pesquisa em que lhe surge no ecrã do telemóvel uma coisa
e o seu contrário sobre o mesmo assunto, os amigos terão
acesso a informação verificada, que permitirá que apenas
um cante vitória na argumentação. O objectivo último é
tornarmo-nos um “Google da verdade”, um espaço onde
as pessoas sabem que não encontrarão opiniões – encontrarão factos, sempre baseados em fonte documental.
Entre publicar uma grande notícia sustentada em fontes
anónimas ou não a publicar, o Polígrafo nunca hesitará em
deixar a “cacha” cair.
Outro detalhe importante: o Polígrafo não analisa
notícias de outros jornais. O trabalho dos nossos colegas,
sendo muito relevante, não é o nosso core business.
Escolhemos avaliar e classificar, de acordo com uma escala, as declarações dos protagonistas das notícias, porque
são eles os agentes proativos na difusão de inverdades no
espaço público.
Planeamos recorrer a soluções inovadoras, quer no
plano editorial, quer no plano tecnológico. O jornalismo
de fact-checking é, nos dias que correm, a área jornalística
mais fervilhante e criativa ao nível da criação de instrumentos de inteligência artificial destinados a encurtar a
distância entre a emissão de uma falsidade e a sua desconstrução. Ao permitirem, quase em tempo real, avaliar
de forma rigorosa a veracidade de uma informação, os
robôs – sim, é disso que falamos – trazem rapidez e eficácia ao processo, permitindo-nos sonhar que um dia talvez
a máxima de Mark Twain, segundo a qual mais depressa
uma mentira dá uma volta ao mundo do que uma verdade veste as calças, deixe de fazer o sentido que hoje, mais
do que nunca, faz. O Polígrafo participará seguramente
nessa caminhada – e desejamos intensamente que todos e
cada um dos nossos leitores nos acompanhem. JJ
* Diretor editorial
JJ|Out/Dez 2018|11
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Novos projetos

MADMEN

Uma história romântica
Há quatro anos, um grupo de jornalistas criou uma revista
de lifestyle. Agora, são um grupo de comunicação social.

S

Jaime Martins Alberto *

e eu estivesse a escrever este artigo há
dois anos, estaria apertado contra a
minha secretária por dois motivos. Em
primeiro lugar, porque teria uma camisa, camisola, cachecol e sobretudo vestidos. Em segundo lugar, porque muito
provavelmente teria um balde atrás de
mim para apanhar as gotas de chuva que caíam do teto da
redação.
A vida na MadMen foi assim durante a primeira metade
da sua curta vida. Os jornalistas passavam frio porque não
tínhamos dinheiro para pagar o aquecimento; trabalhavam
colados uns aos outros porque partilhavam uma única
secretária gigante, que se estendia por um miniapartamento na Baixa de Lisboa; e não tinham qualquer vida social
porque só saíam do trabalho já depois da madrugada. Foi
um período difícil, horrível, dramático e tempestivo. Foi o
período mais feliz das nossas carreiras.
As histórias de sucesso têm sempre uma parte romântica. E a verdade é que só conseguimos olhar para elas de
forma romântica porque nos sentimos bem sucedidos.
Agora, quatro anos depois do arranque, estamos no topo
de um edifício com vista panorâmica sobre Lisboa. Até
temos ar condicionado. No fundo, temos aquilo que é banal
em qualquer empresa – mas que tem um valor enorme
para nós. Éramos seis, agora somos 36 jornalistas. Éramos
um site, agora somos quatro revistas e uma rádio. Éramos
um grupo de amigos, agora somos um grupo de comunicação social. Esta é a grande história romântica da MadMen.

TUDO COMEÇOU COM UMA IDEIA NOVA NA CIDADE

A NiT foi o primeiro projeto editorial da MadMen. A ideia
que lhe deu origem não podia ser mais simples: criar uma
revista online de lifestyle. Só isso — até porque isso não
existia. A partir do conceito nasceu um site e desse site
nasceram outros conceitos. A NiT é uma revista em permanente mutação, por isso é que ela hoje é tão diferente
12 |Out/Dez 2018|JJ

da que foi criada em 2014. A ideia embrionária ainda está
lá — e vai sempre estar — mas a forma e o conteúdo
mudaram. É assim que o Jornalismo evolui, com jornais e
revistas que exploram novas plataformas, concretizam
ideias radicais, cometem erros, arriscam demasiado e, no
final, dão passos atrás ou em frente.
Hoje em dia a NiT é mais do que um site, é uma marca
360. Só no último ano criámos um programa de televisão
— o “Agenda NiT” passa todos os sábados à tarde na TVI
—; lançámos uma app; realizámos dois mercados com marcas portuguesas e um mercado exclusivo de comida; construímos uma segunda redação no Porto; e lançámos uma
rádio. Em 2018, foi possível ver, ler, ouvir e viver a NiT.
Os números deste ano também superaram as nossas
melhores expetativas. Em outubro, a NiT teve mais de 8,6
milhões de visitas e 4,4 milhões de visitantes únicos, o que
nos coloca no topo da lista dos jornais e revistas mais lidos
de Portugal. A NiT tem mais visitas por mês do que todos
os outros sites de lifestyle em conjunto. Mas tão importante quanto os números é o reconhecimento do trabalho editorial da redação. Em março, por exemplo, a Marketeer
elegeu a NiT uma das seis melhores marcas de média do
ano, numa categoria que junta imprensa e digital.
A PRIMEIRA RÁDIO DE LIFESTYLE DE PORTUGAL

A NiTfm foi uma decisão arriscada, mas igualmente excitante. Em julho deste ano, lançámos uma rádio digital
num mercado dominado pelas rádios de frequência. E
fizemos mais do que isso: criámos uma grelha que apenas
passa notícias de lifestyle. 24 horas por dia, sete dias por
semana. Um projeto absolutamente inédito em Portugal.
A opção pelo digital foi pensada, sobretudo, a longo
prazo. No último ano, temos assistido a uma mudança do
paradigma das rádios em vários países, com as edições
online a ganharem cada vez mais peso em relação às de
frequência. Esta alteração acontece por dois motivos principais: a rotina de ouvirmos música a partir de platafor-
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Em apenas quatro anos, o projeto MadMen consolidou-se

mas online — como o YouTube ou o Spotify — levou a que
muitas pessoas passassem a ouvir também rádio por live
streaming; e o facto de os principais construtores terem
começado a implementar rádios digitais nos novos modelos de automóveis logo a partir das fábricas.
Os dois fatores juntos irão alterar por completo o mercado das rádios tal como o conhecemos, tanto do ponto de
vista editorial, como comercial. E se olharmos para os
números mais recentes da NiTfm, percebemos que essa
mudança até já pode ter chegado. Em outubro, a rádio
registou seis milhões de sessões, com uma audiência
média superior a 200 mil visitas por dia.
O PROJETO NEW IN: DA IMPRENSA NACIONAL
PARA A REGIONAL

No segundo semestre deste ano, a MadMen voltou a
investir num projeto original: o New in. A premissa voltou a ser muito simples: se eu viver, por exemplo, em
Coimbra, Setúbal ou Faro, há algum jornal ou revista que
me diga onde é que estão os novos restaurantes e bares da
cidade? Como é que eu posso saber o que vai acontecer ao
pé de minha casa durante o fim de semana? Não posso
saber — não existem sites de lifestyle na imprensa regional.
Foi a partir desta lacuna do mercado que nasceram as
duas últimas revistas da MadMen: a New in Oeiras e a New
in Setúbal, que são feitas em parceria com as respetivas
câmaras municipais. No fundo, elas são uma espécie de mini
NiT com notícias exclusivas de lifestyle sobre os concelhos.
A grande dúvida neste projeto prendia-se, claro, com a
viabilidade financeira de criar redações novas em mais
duas cidades e com a capacidade que elas teriam para produzir notícias novas e exclusivas todos os dias. Isso só é
possível porque as novas revistas são construídas em cima
da plataforma gigante em que a NiT se transformou ao
longo dos últimos dois anos, com uma rede de colaboradores capaz de recolher notícias em todo o País. Esta sintonia
entre as quatro redações (Lisboa, Porto, Setúbal e Oeiras)

permite-nos dar mais e
melhores notícias em primeira mão, feitas diretamente nos locais por jornalistas profissionais que
trabalham a tempo inteiro
para a MadMen.
Do ponto de vista
comercial, a possibilidade
de chegar de forma efetiva e direta a vários públicos de diferentes regiões
sob o guarda-chuva NiT é
superatrativa para as
marcas. E é a prova definitiva de que a imprensa
regional pode evoluir
para o digital de forma
financeiramente sustentável — deitando por
terra muitos preconceitos
que se mantêm nesta área. O mérito do projeto New in
também foi reconhecido pelo jornal Meios & Publicidade
que, em agosto, o elegeu um dos oito projetos mais entusiasmantes do ano no turismo em Portugal.
AS OUTRAS REVISTAS MASCULINAS — E A 4MEN

Ao longo da última década temos assistido ao declínio ou
falência total do segmento das revistas masculinas em
Portugal. Tanto na perspetiva das vendas, como da publicidade. O grande problema estrutural é este: como os
homens compram menos revistas do que as mulheres e
são menos consumistas, as marcas investem menos na
publicidade, logo há menos dinheiro para investir na qualidade das redações.
As revistas masculinas tradicionais tentaram contrariar
esta tendência com uma desvalorização do conteúdo editorial, apostando cada vez mais em temas de sexo ou em
histórias curtas com potencial viral. Esse caminho tentou
resolver uma crise financeira que parecia conjuntural, mas
acabou por precipitar o fim de vários títulos importantes
no mercado português.
O desafio de hoje, por isso, está em encontrar um
modelo de negócio que atraia investimento de marcas premium, que privilegiam o alcance cirúrgico de um público
de classe A. Ou seja, acabou o tempo das revistas masculinas tradicionais. Voltou a era dos gentleman’s journals. A
4MEN pretende ser isso: uma revista/jornal online que
aborda os principais temas da atualidade com artigos,
entrevistas e reportagens de fundo. Em paralelo, tem a
capacidade de se dirigir a um homem moderno, que também se interessa por notícias de moda, lifestyle e consumo.
Este equilíbrio diário reforça a notoriedade editorial da
marca e é a única forma de conseguir atrair mais leitores
sem perder força comercial. Continuar a pagar as contas.
E a alimentar este sonho. JJ
* Fundador e diretor-geral da MadMen
JJ|Out/Dez 2018|13
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o dia 5 de outubro de 2017, o periódico
norte-americano The New York Times
publicou em seu portal na Internet uma
longa e detalhada reportagem investigativa – a versão impressa seria publicada na
manhã do dia seguinte –, intitulada originalmente “Harvey Weinstein Paid Off Sexual
Harassment Accusers for Decades” (“Harvey Weinstein pagou para
silenciar acusadoras de assédio sexual por décadas”).
O seu conteúdo trazia uma compilação de denúncias de
assédio sexual ligadas ao influente produtor cinematográfico
estadunidense, copresidente da The Weinstein Company.
Através de relatos minuciosos de algumas vítimas, a investigação trouxe à luz o lado negro de um poderoso e influente
representante do cinema norte-americano, responsável por
produzir filmes aclamados pela crítica e vencedores de renomadas premiações, incluindo o Oscar.
Por abordar não apenas uma prestigiada figura dos bastidores de Hollywood, mas também um executivo cuja imagem se
vinculava a grandes astros, diretores e até mesmo políticos, tais
denúncias abalaram a indústria da sétima arte e as suas
audiências. Consequente à publicação desta matéria, uma
imensa onda de novas denúncias de assédio sexual em
Hollywood tomou conta dos noticiários, mas com os dedos já
não mais apontados somente a Weinstein, nem as acusações a
restringirem-se a vítimas do sexo feminino. Mostrava-se, então,
que este mal transcendia a imagem de uma única pessoa ou
gênero; tratava-se da face sombria de toda aquela indústria.
Este artigo analisa o conteúdo desta reportagem, buscando
observar criteriosamente as fontes, o enquadramento jornalístico e os valores-notícia desta publicação. Faz-se claro, desde o
presente momento, que este texto não tem como objetivo
posicionar-se em prol ou contra as acusações, os argumentos
ou os indivíduos envolvidos, mas observar a maneira como
estes componentes estão inseridos durante a narrativa.
Dando início à investigação, abordo brevemente os valores-notícia perceptíveis. Recorrendo a Nelson Traquina (2008),
identificam-se na reportagem os valores-notícia de seleção (na
vertente critérios substantivos) de infração, escândalo e notoriedade, com este último recebendo maior destaque em relação aos demais, uma vez que a notoriedade reflete “os atos e
as palavras das pessoas importantes, as crônicas e as proezas
de personalidades da ‘elite’” (Traquina, 2008).
O fator notoriedade evidencia-se logo no título da reportagem: “Harvey Weinstein pagou para silenciar acusadoras de
assédio sexual por décadas” (versão online). Esta linha inicial
chama a atenção do leitor para a notoriedade do nome Harvey
Weinstein, sem, a princípio, fazer qualquer tipo de julgamento,
mas informando um fato. Há, contudo, uma curiosidade: o
título acima refere-se à versão online da notícia, publicada em
5 de outubro de 2017; na publicação impressa da reportagem,
em 6 de outubro do mesmo ano, a manchete apresenta um
enquadramento um pouco diferente: “Alegações de má conduta sexual conduzem a magnata de Hollywood” (“Sexual
Misconduct Claims Trail a Hollywood Mogul”, título original da
reportagem do The New York Times, na versão impressa).

ANÁLISE

O título da versão impressa muda seu valor-noticioso: sai a
notoriedade do nome Harvey Weinstein, para dar lugar ao critério substantivo da controvérsia, através da infração
(“Alegações de má conduta sexual...”) e do escândalo (“... conduzem a magnata de Hollywood”).
Dentre os contextos de produção da matéria, mais uma vez
em termos de valores-notícias de seleção, no que diz respeito
aos critérios contextuais, identifica-se a visualidade, pela abundância de imagens de arquivos disponíveis (declaração oficial
de Harvey Weinstein ao The New York Times e áudio do programa The Daily, contendo a conversa com os repórteres do NYT,
que descobriram as denúncias contra este mesmo produtor,
inseridas junto à publicação online.
A reportagem é também rica em valores-notícia de construção, contendo elementos como a personalização, através
da valorização e do destaque às pessoas envolvidas; a dramatização, trazendo o lado dramático do caso; e, por fim, a consonância, a partir da inserção de atualizações (possibilitada
pelo formato digital) e relatos anteriormente publicados por
outros veículos, para situar o público e facilitar a compreensão
dos fatos. Curiosamente, em sua versão impressa o valor consonância perde força e o título da matéria troca a personalização (“Harvey Weinstein pagou para silenciar...” pela amplificação (“...conduzem a um magnata de Hollywood”), permitindo
uma maior notabilidade em atentar-se à notícia em meio a tantos outros veículos que disputam o mesmo espaço visual.
A QUESTÃO DAS FONTES

Sobre as fontes jornalísticas, faz-se necessário, primeiramente, esclarecer as particularidades deste critério de avaliação na
presente análise. Serão consideradas três categorizações diferentes: a primeira, baseada na conceptualização de Mauro
Wolf (1987), indica que as fontes apresentam duas abordagens: as pessoas envolvidas no fato (ou indivíduos que tenham condição de informar sobre algo) e as agências de informação. Este estudo abrangerá apenas a primeira destas duas
abordagens, mas também considerando conteúdos de outras
entrevistas e registros legais (emails e documentos oficiais) utilizados pela reportagem.
Como segunda categorização, recorre-se aos agrupamentos criados por Nilson Lage (2003), que consistem em fontes
primárias (fornecem os fatos, versões e dados de um acontecimento) e fontes secundárias (consultadas para a preparação
de uma pauta). O estudo priorizará as fontes primárias.
Por fim, temos a última categorização, formada por testemunhos (envoltos pela emotividade das fontes e influenciados pela perspectiva com que se assistiu ao fato) e pelos
experts, especialistas nos respectivos temas abordados, que
atuam como fontes secundárias e que introduzem as suas
próprias versões ou interpretações dos eventos – vale ressaltar que a maneira como a reportagem apresenta estes agentes
no decorrer da narrativa é primordial para uma verificação
mais precisa de seus enquadramentos.
Primeiramente, as fontes são identificas e categorizadas
como primárias e secundárias, listando-as por ordem de citação no texto:
JJ|Out/Dez 2018|15
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Assédio sexual em Hollywood

TABELA 1 - FONTES

Fontes Primárias

Fontes Secundárias

l

l

l
l
l

Ashley Judd (atriz) *;

Lisa Bloom (advogada que representa Harvey Weinstein);
Mark Gill (ex-presidente da Miramax, L. A.);

Colaboradores e ex-funcionários (não identificados pela

reportagem);
l
l

Charles Harder (advogado que representa Harvey Weinstein);

l
l
l

Ashley Judd (atriz) * - Entrevistas;

Memorando de Lauren O'Connor (ex-funcionária de Harvey

Weinstein);
l

Entrevistas documentadas, de colaboradores e ex-funcionários

l

Entrevistas documentadas, de colaboradores da indústria

l

Registros legais, emails e documentos oficiais das empresas

l

Fox News, emissora de televisão;

da Miramax e The Weinstein Company;

Pessoas familiarizadas com os processos/negociações (não

cinematográfica;

Nicole Page (advogada que representa Lauren O'Connor);

Miramax e The Weinstein Company;

Karen Katz (ex-funcionária de Harvey Weinstein);

l

identificados pela reportagem);
l

l

Laura Madden (ex-funcionária de Harvey Weinstein);

Sallie Hodges (ex-funcionária de Harvey Weinstein, London

Office);

l
l

Jornal britânico The Times;
Variety Magazine;

Relatório do Esquadrão de Vítimas Especiais do Departamento

l

Kathy DeClesis (ex-assistente de Bob Weinstein, irmão de

de Polícia de Nova Iorque (New York Police Department's Special

l

Jovem mulher não identificada (ex-funcionária de Harvey

l

l

Lance Maerov (executivo, The Weinstein Company).

Harvey Weinstein);
Weinstein);

Victims Squad Report);

Mídia noticiosa Italiana.

* O nome da atriz Ashley Judd aparece em ambas as classificações, pois a reportagem não deixa claro se as declarações contidas
foram prestadas ao próprio jornal ou a outros veículos.

A partir da categorização acima, é possível notar uma
característica importante na determinação do enquadramento da reportagem. O texto não recorre à opinião de
experts, uma ausência relevante na constituição do conteúdo abordado, uma vez que o tema assédio sexual é
delicado e o seu conceito mostra-se passível de interpretação.
Legalmente, o assédio sexual ainda é considerado mais
uma questão de direitos civis do que como um crime (Koss
et al, 1994); para alguns autores, como Benson & Thomson
(1982) e Jaspard (2005), no caso concreto de assédio, a sua
aplicação refere-se a uma troca de favores sexuais tendo
em vista a obtenção de tratamento especial ao nível do
emprego. Já a Declaração de Pequim (1997) define que o
assédio sexual “constitui uma afronta à dignidade das trabalhadoras e impede as mulheres de agirem na medida
das suas capacidades”.
Há, inclusive, semelhanças entre os conceitos de assédio sexual e assédio moral, gerando distinções falhas
entre ambas. Hirigoyen (1998), por exemplo, define o
conceito de assédio como a “conduta abusiva que se
manifesta notadamente por comportamentos, palavras,
atos, gestos, que podem causar danos à personalidade, à
dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, colocando em risco o emprego desta ou degradando
o clima de trabalho”. Portanto, ao expor denúncias sem
16 |Out/Dez 2018|JJ

considerar a opinião de fontes profissionalmente especializadas, a reportagem pressupõe apenas a vertente de
que todas as acusações se referem, sem exceção, a situações de assédio sexual.
Outro aspecto a ser observado é a diferença da quantidade de fontes a favor e contra Harvey Weinstein, assim
como o tempo e o destaque narrativo dado a cada uma.
Os relatos referentes às fontes “acusadoras” são por vezes
detalhados, apresentados através de testemunhos e
expressões de sentimentos. Por outro lado, ao discorrer
sobre os relatos de mulheres que se posicionam em defesa
de Harvey Weinstein, o texto assume uma abordagem
breve e superficial, inclusive citando-as como “muitas
mulheres”, não ocorrendo a personificação destas fontes.
Além disso, não fica claro se estamos a ter contato com
fontes primárias ou fontes secundárias.
Em uma segunda etapa, traz-se um novo filtro às fontes secundárias, classificando-as como “documentos oficiais” (denominação esta criada para classificar todos os
documentos e arquivos vinculados às empresas
Miramax e The Weinstein Company, conforme citado no
parágrafo 5º da própria reportagem) ou “agências de
notícia/assessorias”, que já oferecem ao veículo de
comunicação a notícia confeccionada, enviesada de
acordo com enfoques previamente definidos (Wolf,
1987).
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TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES SECUNDÁRIAS

Documentos Oficiais

Agências de Notícia / Assessorias

l

l

Memorando de Lauren O'Connor (ex-funcionária de Harvey

Weinstein);
l

Entrevistas documentadas, de colaboradores e ex-funcionários

da Miramax e The Weinstein Company;

l
l
l

Jornal britânico The Times
Fox News

Revista Variety

Relatório do Departamento de Polícia de Nova Iorque -

l

Entrevistas documentadas, de colaboradores da indústria

Esquadrão de Vítimas Especiais (New York Police Department's

l

Registros legais, e-mails e documentos oficiais das empresas

l

cinematográfica;

Miramax e The Weinstein Company.

Como fontes secundárias, a citação e utilização de documentos mostra-se uma estratégia para trazer credibilidade
e embasar o conteúdo abordado pela reportagem. No
entanto, estes mesmos documentos não se eximem do
enquadramento apresentado pelo The New York Times. Estes
documentos, ao serem citados no decorrer do texto, são
colocados em segundo plano como origem das informações, através de um enquadramento que visa dramatizar os
seus conteúdos. Em inúmeras ocasiões, aparenta-se estar
diante de um testemunho direto, como fonte primária, para
então, ao fim de cada relato, estes mesmos serem identificados como extraídos de um documento ou memorando:
“(...) Deixando-a ‘chorando e muito perturbada’,
conforme escreveu uma colega, Lauren O’Connor,
em um ‘fervoroso’ memorando apontando ao assédio sexual e outras condutas impróprias por parte
de seu chefe” (Parágrafo 3).
“Há um ambiente tóxico para as mulheres nesta
empresa’, disse a Srta. O’Connor em carta (...)”
(Parágrafo 4).
“Ela disse que ele era muito persistente e enfático, embora ela continuasse dizendo não por mais de
uma hora’, relatou um documento interno”
(Parágrafo 28).
Os discursos são, em grande parte, inseridos de acordo
com a narrativa, porém “recortados” de suas fontes originais.
Não ter acesso ao conteúdo por completo – incluindo mais
detalhes das situações, contextos e declarações – impossibilita uma compreensão segura de que os trechos posicionados
durante a narrativa da reportagem correspondem a exatamente os mesmos contextos contidos na documentação de
origem. Percebe-se também a intenção da narrativa de
humanizar estes “relatos documentais”, gerando empatia e
interpretação de sentimentos. Isso resulta na aproximação
do leitor com os relatos e as vítimas. Contudo, ao apresentar
as declarações de Harvey Weinstein, o posicionamento das
informações é sempre o inverso, enfatizando que o produtor
não se pronunciou pessoalmente, gerando afastamento e
apatia por parte do leitor para com o acusado:
“Em uma declaração ao The Times na tarde de
quinta-feira, Sr. Weinstein disse: ‘Eu avaliei o modo

Special Victims Squad Report)
Mídia noticiosa italiana

como eu me comportei com colegas no passado, de
maneira a causar muita dor, e sinceramente peço
desculpas por isso. Embora eu esteja tentando fazer
o meu melhor, sei que tenho um longo caminho a
percorrer’ (...)” (Parágrafo 7).
“Lisa Bloom, advogada que assessora o Sr.
Weinstein, disse em um comunicado que ‘ele nega
muitas das acusações, afirmando serem definitivamente falsas’ (...)” (Parágrafo 9).
A IMPORTÂNCIA DAS IMAGENS

Outra característica aplicada à construção da reportagem
consiste em inserir contrapontos durante sua trajetória.
Enquanto aborda o período em que as acusações de assédio contra o produtor norte-americano se empilhavam, a
narrativa simultaneamente discorre sobre a ascensão de
Harvey Weinstein – não somente em Hollywood, mas
também no âmbito político – e o sucesso de suas empresas
na indústria cinematográfica durante este mesmo período.
Como exemplo de poder e influência alcançados por
Harvey Weinstein durante este período, a matéria apresenta uma foto do produtor sorrindo junto à ex-primeiradama Hillary Clinton. Há aqui uma intencionalidade,
uma vez que “a fotografia não está ali por acaso. Ela tem
uma função, aparece em um formato, possui uma intenção” (Tavares & Vaz, 2005). Além disso, “as imagens
visuais têm a capacidade de impor mensagens que encontrariam grande resistência se colocadas em palavras, mas
que são recebidas de maneira mais aceitável no formato
visual” (Messaris & Abraham, 2001).
Nesta etapa, é importantíssimo analisar a importância
das imagens para a reportagem e o seu enquadramento.
No decorrer do texto, somos impactados por diversas imagens (todas com legendas descritivas): em uma delas
vemos duas atrizes citadas nesta reportagem (Ashley Judd
e Rose McGowan); em outra a fachada do hotel The
Peninsula Beverly Hills; uma fotomontagem contendo
cenas de três filmes produzidos pela Miramax; outra imagem contendo os demais hotéis citados pelas vítimas
como local dos atos de assédio sexual; por fim, uma foto
de Harvey Weinstein junto aos demais realizadores do
JJ|Out/Dez 2018|17
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filme “Shakespeare in Love”, todos estes com uma estatueta do Oscar em suas mãos.
“Em razão da indexicalidade, as fotos apresentam uma
garantia implícita de serem mais próximas da realidade do
que as outras formas de comunicação”, afirmam Messaris
& Abraham. Consequentemente, o uso de fotos mediáticas no processo de enquadramento “diminui a probabilidade de os receptores questionarem o que estão vendo”
(Messaris & Abraham, 2001).
As primeiras quatro imagens têm o claro papel de identificar visualmente alguns personagens da reportagem,
facilitando o reconhecimento e situando o leitor dentro da
realidade dos acontecimentos. A quinta (e última) fotografia, inserida ao fim da matéria, traz novamente o tom de
contraponto – após o leitor ter acesso a todos os relatos e
acusações, a reportagem lembra que aquele mesmo
homem acusado nos bastidores é sinônimo de reconhecido sucesso dentro de uma indústria.
Soma-se às características de construção narrativa e visual
analisadas até aqui o uso constante do recurso da dramatização. Os destaques dados aos testemunhos e à expressão de
emoções – enquanto valor-notícia de construção – são excessivos. Em determinados trechos inclui-se, ainda, a amplificação do possível impacto das palavras, ao inserir determinados trechos em tipologia de tamanho aumentado e maior
destaque em relação aos demais parágrafos do texto.
Por fim, observa-se ao decorrer do texto o uso de informações e detalhes complementares: uma citação do departamento de polícia nova-iorquina (New York Police
Department’s Special Victims Squad), o conjunto de características depreciativas da personalidade de Harvey Weinstein,
além do fato de que grande parte das acusações tem como
fonte mulheres que nunca se conheceram. Estes complementos constituem a proposta da reportagem em reforçar a
veracidade e a credibilidade das denúncias apresentadas.
Conclui-se, portanto, que o enquadramento da reportagem observado no decorrer deste artigo é composto não
apenas por um único frame, mas por um conjunto deles,
manifestados na escolha e alcance dos termos que produzem o contexto no qual os assuntos são interpretados e discutidos (Tankard, 2001). Enquadra-se o texto de maneira a
conduzir o leitor à sensibilização para com os discursos de
denúncia e ao conteúdo dos documentos apresentados –
norteando o julgamento do leitor a favor das acusadoras. A
matéria “recorta” pedaços de testemunhos, dados e acontecimentos que mostram uma realidade obscura às badalações e aos holofotes de Hollywood. Forma-se, assim, uma
moldura que contrapõe a beleza, na imagem de glamour e
sucesso, com a repugnância das acusações de crueldade e
negligência no backstage, não somente na indústria cinematográfica, mas também em toda uma relação de poder.
CONSEQUÊNCIAS

O impacto da matéria do The New York Times foi fulminante,
mas não apenas para Harvey Weinstein, que logo em segui18 |Out/Dez 2018|JJ
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Notícia desencadeou
reações em cadeia

da foi demitido de suas próprias empresas, assim como de
outras instituições, como as academias cinematográficas
norte-americana (Academy of Motion Picture Arts and
Sciences) e britânica (British Academy of Film and Television
Arts). O mundo do cinema norte-americano estremeceu, ao
mesmo tempo que a mídia ganhava uma nova pauta em
sua agenda. As revelações sobre os casos de assédio sexual
contra Harvey Weinstein desencadearam o surgimento de
novas denúncias, não mais apenas por parte de mulheres,
mas também de homens, contra membros de diferentes
categorias da indústria cinematográfica hollywoodiana.
As novas matérias e acusações que foram (e continuam
a ser) publicadas traduzem-se em manchetes que contêm
valores-notícias seguindo os critérios do tempo e da notoriedade (substantivo), bem como da dramatização e da
personalização (construção).
Emoções são frequentemente sublinhadas (através de
discursos em redes sociais) e o perfil do jornalismo investigativo está cada vez menos presente. Isso traz sérias consequências. Acusados estão sendo julgados e condenados
pelo público; alguns assumem a culpa, outros a negam. O
que permanece controverso, no entanto, refere-se à distorção de um fator importante em toda e qualquer acusação: as provas. Uma acusação feita unicamente através de
relatos – sem as evidências factuais necessárias – age da
mesma maneira que uma reportagem sem fonte, ou seja,
a credibilidade é dúbia.
A ótica enquadrada pela mídia vem seguindo um
recorte com aspectos de tabloides, contendo mais relatos e
menos apurações e embasamentos concretos. Não se pode
ignorar, contundo, que periódicos como o The New Yorker
buscam refletir sobre este tema e suas consequências de
maneira sensata e prudente. Mesmo assim, julgamentos
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Ashly Judd e Rose McGowan:

as duas atrizes são citadas na reportagem

estão ocorrendo. Parte das novas acusações, surgidas
desde então, mostraram-se verdadeiras, o que é positivo.
Entretanto, isso não representa a totalidade. Da mesma
maneira que o jornalismo tem méritos em fazer justiça,
este mesmo jornalismo possui grande responsabilidade
sobre as injustiças. A questão é saber se a mídia irá assumir
JJ
este enquadramento para si.
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LUÍS FILIPE COSTA
“FINALMENTE
SOU RECONHECIDO
PELA CLASSE”
ENTREVISTA

Cumpriu oitenta anos em Março – e o
coração não o deixa ter longas
cavalgadas. Profissional de rádio e
televisão, tocou todos os
instrumentos desses meios de
comunicação – um dos quais o
jornalismo, onde foi figura essencial,
sobretudo do Rádio Clube Português,
entre 1960 e 1974. A Gazeta de
Mérito, o prémio que o Clube de
Jornalistas lhe outorgou este ano, é o
reconhecimento de um profissional
da Comunicação Social que honrou a
profissão.
Jorge Leitão Ramos Texto José Frade Fotos
Como é que chegas ao jornalismo?

Um pouco por acaso.
Começaste por chegar à rádio…
Pelo teatro radiofónico, como actor. Eu tinha visto o
Augusto Figueiredo a fazer o Raskolnikov no “Crime e
Castigo” no Nacional1, lá de cima, do “galinheiro” com uns
bancos corridos, nem sequer cadeiras havia. E quando o vi
só pensei que queria ser como ele, actor. Eu tinha 13/14
anos, o meu pai achou que eu era maluco – e “atirou-me”
até ao segundo ano do Instituto de Ciências Económicas e
Financeiras…
…Ali na rua do Quelhas, mesmo ao lado da Emissora
Nacional2…

Exacto. Ainda fiz o primeiro ano, com grandes dificuldades,
porque, para mim, a Matemática era um susto. Um dia,
num arroubo de jovem intelectual independente, resolvi
20 |Out/Dez 2018|JJ

não ir a uma aula porque é um prazer não cumprir um
dever. E não fui – mas os outros foram todos. De maneira
que, pouco depois de a aula ter começado, estava ali à
porta de Económicas – sozinho, com ar de parvo. Naquela
altura, não havia sequer gente a subir ou a descer a rua do
Quelhas... De repente, passou o Luís Gaspar3, que fora meu
colega na Escola Comercial Veiga Beirão. Depois daquela
“cerimónia” quando se encontram pessoas (“é pá, o que é
que fazes, há tanto tempo que não te via” e tal), ele diz-me
que estava na Emissora Nacional, a trabalhar com o Manuel
Lereno4, que tinha sido o nosso ensaiador na Veiga Beirão,
em peças de teatro escolar. “Anda daí, ele devia gostar de te
ver” – e eu fui. Naquele tempo, entrava-se facilmente por
ali dentro na Emissora. E aconteceu-me aquela coisa que a
gente pensa sempre que é uma história inventada por
publicitários nas revistas…
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Faltou um actor…

Faltou um actor. “Porque é que não fazes tu?”. Era só para
dizer duas ou três frases, qualquer coisa como “Senhora
Marquesa, o jantar está servido”. Mas fiz. E, depois, fiquei.
E ainda fiz bastantes coisas: teatro radiofónico, folhetins.
Contracenei com vários actores que eu tinha visto no
teatro e a quem admirava. Fui ficando, porque era uma
maneira de me aproximar daquilo que tinha sido o meu
sonho…
Era trabalho pago?

Sim, sim. E nem era mal pago, naquela altura.
E o curso em Económicas?

Eu ia lá indo, a algumas aulas, cada vez menos. Na
Emissora, entretanto, comecei a fazer um programa
infantil, onde trabalhei com o João Mota5 e com a irmã6.
Mais tarde, abriu concurso para locutor no Rádio Clube

Português7, eu concorri e fiquei. Entrei em Maio de 1960.
Ainda não a fazer jornalismo…

Não, era locutor. Mas algum tempo depois, o Álvaro Jorge,
que era o director do Rádio Clube, veio ter comigo e
perguntou-me se eu queria fazer um serviço de noticiários.
Naquele tempo, a fazer noticiários, só havia a Emissora –
horrível, igual ao regime… Em meia hora, davam para aí
umas dez notícias. O chefe de Estado era sempre a
primeira notícia, nem que o senhor só tivesse atravessado a
rua, descreviam em pormenor a farda da Guarda
Republicana. Era uma coisa para encher porque, de facto,
notícias não havia. Isso depois teve até repercussões nos
noticiários que nós fazíamos, porque chegámos a ter
noticiários inteiros sem qualquer notícia do país,
exactamente para provocar as pessoas, para que dissessem
“Então? Esqueceram-se?”. E a resposta era: “O que havia
JJ|Out/Dez 2018|21
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para dar, não demos, não podemos”.

Os noticiários da rádio naquela altura faziam-se como?
Notícias de agência que se liam ao microfone?

Pois. Tínhamos os telexes da France Press e da Reuter e as
notícias da ANI8. Traziam coisas incríveis! Por exemplo,
durante o internamento do Salazar no Hospital da Cruz
Vermelha, traziam todos os dias as listas das pessoas que
tinham ido inscrever o seu nome nos livros do hospital,
desejando as melhoras. Devia ser muito interessante, hoje,
ver quem é que lá foi…
Era um jornalismo limitado…

Éramos pouquíssimos, uns seis ou sete, nunca fomos mais
que 13 e para fazer 24 horas por dia porque, às tantas,
passámos a ter emissão contínua.
Com noticiários de hora a hora?

claro que, às vezes, a gente adiantava-se… Já sabíamos o
que podia ou não dar problemas. Se a notícia fosse “Está a
chover torrencialmente no Bombarral”, em princípio não
havia problema. Em princípio… Porque podia haver. O
meu primeiro contacto directo com a Censura foi a
respeito de uma notícia sobre um atleta da Roménia que
tinha batido um recorde mundial de atletismo. Veio uma
informação que a notícia estava cortada e eu achei que
devia ser engano e pus a notícia no ar. E não era engano.
Para o censor, gente do outro lado a bater recordes não
podia ser notícia…

A rádio era um meio particularmente vigiado pelo regime.

Era. Porque eles consideravam ser o meio mais perigoso e
percebe-se porquê. Naquela altura, um jornal era
composto em Lisboa, faziam-se pacotes e iam, de comboio,
ou de camioneta, para o resto do país.

Sim, de hora a hora. E, se havia algum acontecimento
muito importante, interrompíamos os programas para dar
Chegavam quando chegavam…
a notícia. Nos anos 60, tivemos muita sorte, muitos grandes Muitas vezes, no dia seguinte. Em Vila Real ou em
acontecimentos: a chegada à Lua, a morte do Kennedy…
Bragança era o que acontecia. Era preciso ter um certo
A Emissora Nacional, como era regida por
gosto para ir comprar o jornal e
uns formalismos tremendos, era sempre
lê-lo. Com a rádio, era
ultrapassada. De tal maneira que, uma vez,
instantâneo… E mais: falávamos
contou-me o Artur Agostinho, a direcção da “[No serviço de
português, as pessoas
Emissora fez uma reunião com toda a gente
percebiam. A escrita, a maior
noticiários do Rádio
para ver o que era preciso mudar para nos
parte das pessoas não percebia,
Clube, durante a
fazer concorrência. E terá sido o próprio
Ditadura] chegámos a ter eram analfabetas. E tínhamos a
Artur Agostinho a dizer que não era preciso
nosso favor o facto de emitirmos
noticiários inteiros sem
mudar alguma coisa, era preciso mudar
24 horas por dia. Às vezes os
qualquer notícia do país,
todo o sistema de funcionamento. A
censores “adormeciam” e
exactamente para
informação do Rádio Clube era, para a
deixavam passar coisas. Já nos
provocar as pessoas,
rádio, o que o República era para os jornais.
anos 70, o Moreira Baptista10
para que dissessem
Havia reportagens no exterior?
chamou o patrão do Rádio
“Então? EsqueceramClube e disse-lhe que estava
Muito raramente. Eu fiz uma, em 1964,
se?”. E a resposta era:
inquieto com o nosso noticiário.
quando foi o terramoto na ilha de São Jorge, “O que havia para dar,
“Os jornalistas que você tem lá
nos Açores. Ainda me lembro do discurso
não demos, não
são todos comunistas”. E o
do governador quando chegámos a Ponta
podemos”
Botelho Moniz deu-lhe a
Delgada, éramos um grupo dos jornais e da
resposta dos senhores que estão
televisão, dizendo que não percebia os
“A informação do Rádio
num regime de que são
protestos dos poucos habitantes que tinham Clube era, para a rádio, o
ficado em São Jorge, pois a maioria fugira
que o República era para fervorosos adeptos, mas que não
lhes está a dar tudo o que eles
para outras ilhas. Queixavam-se de fome.
os jornais”
querem: “São todos comunistas,
Ora, dizia ele, a Força Aérea conseguira
mas são os meus comunistas”.
distribuir rações de combate na ilha… O
homem não percebia que, para um camponês de São
A 25 de Abril eras director de informação?
Jorge, em 1964, rações de combate não era comida…
Director não, os directores ou eram da família Botelho
Moniz ou eram amigos… Era uma espécie de chefe de
Como é que se fazia a Censura na rádio?
redacção… Nem éramos jornalistas reconhecidos como tal;
Nós tínhamos um director que fazia a Censura…
éramos noticiaristas.
Era um censor residente?
Pois. Para os programas gravados era o António Augusto
Não tinhas carteira profissional de jornalista?
Moita de Deus9…
Não. Só depois do 25 de Abril é que passámos a ser
considerados jornalistas. Houve uma luta pelo
E para a Informação?
reconhecimento que o Adelino Gomes encabeçou. Até por
Eram os próprios serviços centrais da Censura. Quando
isso este prémio que o Clube de Jornalistas me concedeu éum telex de uma agência nos chegava às mãos, chegava
também à Censura. Nós não podíamos pegar logo naquilo. me muito grato. Finalmente sou reconhecido pela classe.
Tínhamos de esperar para ver o que dizia a Censura. É
Depois do 25 de Abril a tua actividade como jornalista continua…
22 |Out/Dez 2018|JJ

20_entrevista_9x_20_entrevista.qxd 03/01/2019 13:08 Page 23

… Mas por muito pouco tempo. Fui “traído” pelos meus
muito queridos companheiros. A direcção do Rádio Clube
foi toda posta na rua e com a Comissão Administrativa
que tomou conta da estação eu fui catapultado pelos
trabalhadores para a integrar. Passava os dias em funções
de administração… O Curado Ribeiro11 também lá estava.

“Um retrocesso de anos
no Jornalismo”

Como colaborador, sim. Comecei, em 1970, quando a RTP
abriu o período de emissão à hora do almoço. Foi no tempo
da “Primavera Marcelista”, que começava a ter um ar
outonal. Convidaram-me a mim, ao Adelino Gomes e ao
José Nuno Martins. Eu fiz um programa que se chamava “O
Caso da Semana”, o Adelino recebia umas bobinas que
vinham das embaixadas e fazia um magazine e o José Nuno
fazia uma coisa com muita piada. Naquela altura, lembraste?, havia a mira técnica que estava no ar imenso tempo. E
ele fazia um programa de rádio por baixo da mira…

dia em que o entrevistei, estava possesso. E fez questão

Entretanto, já trabalhavas também na televisão, na RTP…

…Aliás muito bom, lembro-me disso, eu tinha os meus 18
anos e ouvia…

…Sim, muito bom. De resto, ele deve ter sido o melhor
profissional de rádio a fazer programas de música.
Conseguia ligações muito interessantes entre os discos.
E o que era “O Caso da Semana”?

Não era sobre um caso que tivesse acontecido nessa
semana, não era a noticiar que o Bruno de Carvalho tinha
sido preso, eram coisas que eu ia inventando. Coisas
ligadas à Medicina, por exemplo – uma pessoa a dizer que
no hospital X faltava um aparelho que seria muito
importante. Eram programas de quinze minutos, com um
entrevistado. Devo dizer que nunca me incomodaram,
nunca me impuseram pessoas.
Era algo semelhante a um trabalho jornalístico…

Era. Uma das histórias com piada que fiz nesse programa
foi pouco antes do 25 de Abril, poucas semanas antes. O
Expresso publicou na primeira página uma notícia
pequena, a duas colunas com um título, com o psiquiatra
Afonso de Albuquerque, sobre um estudo que ele tinha
feito acerca dos problemas causados nas pessoas pela falta
de sono, as sequelas de não se dormir o suficiente.
Notícia anódina…

Pois, mas acontece que, precisamente naquele momento
estava no auge a utilização da tortura do sono por parte da
PIDE, havia presos que passavam dias e dias sem dormir.
Eu vi aquilo e pensei: isto não pode ser por acaso. Primeira
página do Expresso e o Afonso de Albuquerque a falar, era
estranho. Telefonei-lhe, ele morava ali na avenida Estados
Unidos, e propus entrevistá-lo para o programa. E foi uma
gravação a apalpar o terreno, quer ele, quer eu… Eu para
ver se ele estava a meter um pauzinho na engrenagem e
ele a ver se eu não era um provocador…
A seguir fizeste o “Há Só uma Terra”, um programa
histórico…

Antes ainda fiz outra coisa. Um dia, o Miguel Araújo, que
era o director de programas, chamou-me e ao Luís Andrade
(com quem aprendi tudo o que sei sobre realização de

Retirado há quase vinte anos, Luís Filipe Costa continua
a seguir atentamente o jornalismo que se pratica – e,

até, a indignar-se com algumas das suas práticas. No

de o dizer e que constasse da entrevista: “É uma coisa
sinistra o que se passou esta semana com a prisão de
Bruno de Carvalho. Retrocedeu-se anos e anos no
jornalismo português. Até cronometrei. Eram seis

estações de televisão a transmitir mesas-redondas,

debates – o que se queira chamar – sobre aquela coisa.

Foi a partir das nove e durou até depois da meia-noite. É
incrível a estupidez de alguns comentadores, a

ignorância atrevida de quem não sabe, mas fala, como
se fossem juízes ou estudiosos do sistema judicial. E
fanáticos! Havia senhores que estavam a falar aos

gritos, com voz rouca, faziam até lembrar o que seriam
aqueles que invadiram Alcochete. A RTP foi um pouco
mais sóbria, mas também não escapou totalmente a
esta fúria. Quando saí à rua, no auge dos

acontecimentos, havia pessoas, aqui da zona onde moro
desde os anos 60 e que eu conheço, que me diziam

estarem horrorizadas, sentir medo. As imagens eram

repetidas dúzias de vezes, houve pessoas que ficaram

assustadas”. Ponto prévio resolvido – e não daria para
ampla reflexão na classe? – a entrevista aconteceu.

televisão) e propôs que fizéssemos um programa chamado
“Verso e Reverso”. A ideia era pôr em confronto duas
situações que até podiam ser com a mesma pessoa. O
primeiro foi sobre os motoristas de táxi que, naquela altura,
tinham quase todos dois empregos – eram, por exemplo
polícias que depois iam fazer umas horas como taxistas. O
programa foi para o ar sem problemas. O segundo foi sobre
o preço dos medicamentos. Tinha havido uma deputada
ligada à Ala Liberal que fez um estudo sobre o que se
gastava em propaganda médica, custos que, depois, se iam
reflectir no preço dos medicamentos. Aí a coisa tremeu,
estava-se a tocar numa coisa que não convinha ser tornada
pública. O Miguel Araújo chamou-nos, disse que era preciso
ter cuidado e perguntou o que é que estávamos a pensar
para o terceiro programa. E eu disse que estávamos a
pensar fazer uma coisa sobre a terceira idade. Havia ali nos
Olivais um asilo de velhos, perto de um apeadeiro de
comboios. E eles iam para o banco do apeadeiro, sentados, a
apanhar sol. E era impressionante, os rostos marcados, em
fila… Ele olhou para mim, e disse: “Olhe, velhos por velhos,
faça o Palácio da Ajuda”. E o programa acabou ali… Depois
é que veio o “Há Só uma Terra”.
Como é que aquilo aparece? A ecologia era algo de que

ninguém falava, aliás a relevância do programa vem também
JJ|Out/Dez 2018|23
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daí, foi pioneiro e muito importante.

O programa aparece por causa do engenheiro Correia da
Cunha, que era da Ala Liberal e, na altura, presidente da
Comissão Nacional do Ambiente, o primeiro organismo
oficial a dedicar-se aos problemas da ecologia. O programa
foi uma proposta dele à RTP que foi aprovada.
Quem escolhia os temas para cada programa?

Era ele. Eu não sabia nada de ecologia. Ninguém sabia
nada – ele sabia alguma coisa. Havia um breafing para
decidir as coisas e para eu obter informação e, depois, fazia
o programa. Nunca nada de muito aprofundado. Mas
quando quisemos fazer algo de mais “a sério” as coisas
complicaram-se. Foi um programa sobre a poluição de um
rio causado pelos despejos de uma fábrica de papel. Fomos
lá, filmámos o rio todo branco, com os peixes mortos e,
depois, fomos à fábrica, dissemos que éramos da televisão
e queríamos falar com o senhor director sobre a poluição
do rio. Disseram-nos logo que não estava lá ninguém para
falar disso. Quando chegámos a Lisboa, veio a indicação
para deixarmos aquele assunto e passar para outro.
Os telefones são mais rápidos que os automóveis…

É… Outro problema que tivemos foi um programa com o
Gonçalo Ribeiro Telles onde ele fez uma análise das
chuvadas e do que tinha propiciado aquela tragédia com
centenas de mortos ali na zona de Odivelas uns anos
antes. No próprio dia da emissão, o director de informação
24 |Out/Dez 2018|JJ

chamou o engenheiro Correia da Cunha e estiveram a
discutir imenso tempo se o programa podia ir para o ar ou
não. Foi preciso telefonar para o Marcello Caetano, que
acabou por autorizar.

Assim se faziam as coisas no tempo da outra senhora…

Contado hoje, até parece impossível. Entretanto, acontece o
25 de Abril e eu não te vou perguntar nada sobre aquela
noite e o dia que se lhe seguiu, em que foste uma das

pessoas que estiveram ao microfone do Rádio Clube a

anunciar “Aqui, posto de comando do Movimento das Forças
Armadas”. Já contaste a história tanta vez que está contada.
Prefiro saber o que acontece depois…

Com o 25 de Novembro, na rádio, sou posto na
prateleira… Só quando Igrejas Caeiro se torna director é
que volto a ser chamado para fazer programas na Antena
2, normalmente de índole cultural. E também dirigi teatro
radiofónico. Fiz, aliás, uma peça escrita por mim – “O Lápis
Atrás da Orelha”.
Nessa altura, eras filiado no Partido Comunista…

Sim, filiei-me depois do 25 de Abril. Até lá, eu era um
bocado crítico da actuação do partido e, mais tarde, já
depois da Perestroika, voltei a ser crítico – e saí.
Na RTP, no entanto, o 25 de Novembro não te afecta…

Não – e podia ter afectado. Nesse dia, eu estava numa sala
de montagem a trabalhar num programa que depois foi
cortado – só veio a passar, muitos anos depois, numa série
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chamada “Resistência” – com o título “As Grades que nos
Falar na rádio é instintivo?
Guardaram”. Era sobre as prisões políticas do Estado
Comigo, foi.
Novo. A meio da tarde, aparece já não sei quem a
Hoje há jornalistas que dão notícias a gaguejar, parece que é
perguntar se eu tinha carro. E eu
um estilo a fazer escola, é muito
tinha. “É pá, isto está mau, é preciso
irritante…
ir buscar umas G-3 ali à EPAM12”. Fiz
Dizem que vem da BBC, mas de
uma pausa, meti-me no carro, fui à
“Com o 25 de Novembro, maneira nenhuma. Se um tipo da BBC
EPAM, que ficava ali muito perto,
faz uma coisa dessas, é fuzilado…
na rádio, sou posto na
abri a mala do carro, meteram lá
[risos]. É desleixo, é a falta de alguém
prateleira… Só quando
dentro umas caixas, voltei a subir a
que corrija. Nós não tínhamos cursos,
Igrejas Caeiro se torna
rampa para a RTP. Mesmo no meio
director é que volto a ser mas tínhamos os mais velhos que nos
do pátio, abri a mala, tiraram as
chamavam a atenção. Eu a primeira vez
chamado para fazer
armas, eu arrumei o carro e fui
que levei uma “piçada” foi por ter dito
programas na Antena 2”
trabalhar. Parecia uma daquelas
no ar “dignatário” em vez de
mudanças de pneus na Fórmula 1,
“dignitário”. Houve logo alguém que
“Como realizador de
tudo feito rapidamente – e às claras.
veio ter comigo. É um exemplo sem
televisão, fiz de tudo,
Só às sete da tarde, quando saí e vi
importância; é só para dizer que havia
programas musicais,
aquilo tudo alterado é que me
sempre um colega mais velho que
concursos, até fiz uma
apercebi que algo de grave se
corrigia. No fundo, ensinavam – e era
tourada”
passava. Entretanto, houve
uma boa escola. JJ
saneamentos em série, muita gente
despedida, anos e anos de processos – e a mim, nada.
1) “Crime e Castigo”, de Rodney Ackland, segundo romance de
Continuei a trabalhar como se nada fosse. Tive sorte.
Dostoievsky – Teatro Nacional D. Maria II, estreado a 5-12-1951.
Nesses programas, o que tu fazes é jornalismo ou já é

2) Emissora de radiodifusão de propriedade estatal, antecessora

Acho que é jornalismo, porque eu nem tinha formação
para dar importância a aspectos formais. O que interessava
era o conteúdo, as histórias…

3)Luís Gaspar (n. 1936), publicitário, técnico de cinema, realizador

cinema documental?

E, entretanto, o “Há Só uma Terra” continuava…

Continuava, já sem a supervisão do engenheiro Correia da
Cunha que, depois do 25 de Abril, se dedicou muito à
política – foi um dos fundadores do PPD. O programa só
parou quando o Carlos Cruz chegou, em 1976, à Direcção
de Programas da RTP. Entretanto, como realizador de
televisão, fiz de tudo, programas musicais, concursos, até
fiz uma tourada…
No princípio dos anos 80, começas a dedicar-te à ficção – e
nunca mais paras. Fazes, sobretudo, séries de temática

policial ou social. Tudo começa com os quatro telefilmes de

50 minutos de “Uma Cidade com a Nossa”, com emissão em
Outubro de 1981. Depois, “Em Lisboa, Uma Vez” – onde há

um episódio (“Morte d’Homem”) que até merece um prémio
num festival de cinema…

Como não consegui estar no teatro, virei-me para o
cinema… E o que eu fiz de melhor está no princípio – esse
“Morte d’Homem” – e no fim, em 1999, “Fuga”. No meio,
também fiz muita asneira… [risos]
São sempre propostas tuas à direcção de programas?

Sim. E a maioria é escrita por mim.

Voltemos à rádio. Na memória das pessoas, a tua voz.

Aprendeste a ler textos na rádio como? Tiveste aulas de voz?

Nada. Nem havia cursos…

Tinhas boa voz e andou para a frente…

Havia provas de francês e de inglês para lermos bem os
nomes, havia provas de improviso, mas nada de cursos.

da RDP que viria a fundir-se na actual RTP.

(“Deolinda da Seara Vermelha”, 1976 é o seu filme mais
conhecido).

4) Manuel Lereno (1909-1976), actor.

5) João Mota (n. 1942), actor e encenador. Fundador da

companhia Comuna – Teatro de Pesquisa, que dirige desde 1972.

6) Teresa Mota (n. 1940), actriz e académica, sedeada em França a
partir de 1963. Desde 1993, professora agregada da Sorbonne
Nouvelle/Paris III.

7) Fundado em 1931, o RCP era a mais importante rádio privada

nos anos 1950-1960. Nacionalizado em 1975, tornar-se-ia na Rádio
Comercial, privatizada em 1993, perdendo identidade no seio de
um grande grupo de comunicação social.

8) Agência Noticiosa de Informação, fundada em 1947. Era uma
agência profundamente ligada ao regime. Nacionalizada na

sequência do 25 de Abril, viria a transformar-se na ANOP, extinta
em 1986.

9) A quem, segundo João Paulo Guerra, havia quem chamasse o
Moita-Carrasco…

10) César Moreira Baptista (1915-1982), destacado político

português durante o Estado Novo. Presidiu ao Secretariado

Nacional da Informação (SNI) – de que os serviços de Censura

dependiam – a partir de 1958 e, depois, à Secretaria de Estado da

Informação e Turismo, que lhe sucedeu. A 25 de Abril de 1974, era
ministro do Interior.

11) Fernando Curado Ribeiro (1919-1995), actor e homem de
Rádio, com larga carreira em cinema, teatro e televisão.

12) Escola Prática de Administração Militar, uma unidade do

Exército que existia na Alameda das Linhas de Torres, vizinha dos
então estúdios da RTP.

JJ|Out/Dez 2018|25

26_efemeride_9x_26_efemeride.qxd 03/01/2019 17:14 Page 26

EFEMÉRIDE

30.º aniversário da legalização das “

PIRATA, LOCAL, GLOBAL.
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Na aldeia global, o tempo e o
espaço não existem. Na rádio
local também não, mas não pelos
motivos que se imaginam. São
mais de 40 anos de uma vida que
começou por ser pirata e se
legalizou num contexto que não
previa o aparecimento da internet
ou da concentração dos média,
menos ainda da sua
transformação em grandes
empresas. Eram tempos em que a
rádio significava voluntarismo e
paixão. O que mudou, entretanto,
no panorama das rádios locais em
Portugal, 30 anos depois da
legalização das “piratas”?

P

Paula Cordeiro e Luís Bonixe

s “rádios piratas”

É CULO XXI?

ensarmos sobre os anos mais recentes
do sector da rádio em Portugal implica pensar sobre as condições da actividade em relação aos restantes
domínios da comunicação social. Há
30 anos, a lei da rádio mudava o
panorama do sector. Em Portugal, os
anos que se seguiram ao 25 de Abril caracterizaram-se por
mudanças profundas no sector público e privado da rádio
e por acções políticas que condicionaram o desenvolvimento.
A nacionalização da rádio, decorrente do 25 de Abril,
criou a Empresa Pública de Radiodifusão e concentrou
todas as estações, limitando a iniciativa privada. Em 1980,
é criada a rádio Comercial, resultante da reestruturação
da RDP e dependente da publicidade para o seu financiamento. Este foi o primeiro modelo que organizou o seu
serviço de programas em função dos interesses do público, assumindo-se como uma rádio de programas.
Os anos que se seguiram ficaram para a história como
o período em que centenas de estações de rádio irromperam por todo o país, num processo altamente criativo,
mas também atabalhoado e sem enquadramento legal.
A regulação do acesso e do exercício da actividade de
radiodifusão em Portugal tem sido um processo em evolução, cuja génese remonta a 1983, quando foi apresentaJJ|Out/Dez 2018|27
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do o primeiro projeto de lei, da autoria de Jaime Ramos e
Dinis Alves, com o objetivo de criar um diploma legal que
permitisse o acesso a outros operadores de rádio. No
entanto, só em 1988, com a aprovação da lei 87/88, de 30
de Julho, é que o exercício de radiodifusão em Portugal foi
liberalizado.
A definição efectuada, pelo tipo de cobertura e conteúdo da programação, não corresponde a um modelo concorrencial que permita
às estações adaptaremse com facilidade às
condições de mercado
e expectativas dos ouvintes, pelo que veio a verificar-se
uma adaptação dos operadores às condições do mercado:
segmentação em função da área geográfica de cobertura,
dos conteúdos (especializando as estações em géneros
musicais) e das audiências (criando segmentos etários).
Tais factores conduziram a actualizações e profundas alterações à lei (está em vigor a n.º 54/2010, de 24 de
Dezembro).
UM POUCO DE HISTÓRIA

O melhor exemplo das “rádios piratas” que passaram a
rádios locais é a TSF – Cooperativa de Profissionais de
Rádio, criada em 1981, em virtude do programa eleitoral
do Governo, que mencionava a reprivatização da rádio. A
estação iniciou as suas emissões em 1984. Em 1989, devidamente legalizada, reiniciou-as em 89.5 FM – Lisboa.
Depois de 1991, começou a expandir-se através de emissões em cadeia, usando as frequências em vários pontos do
país. A sua estrutura sofreu alterações, tendo sido criada
uma nova sociedade, denominada Rádio Notícias, que
juntou à cooperativa a empresa Lusomundo (detentora
da Rádio Press, rede regional de frequências). Em 1994, a
Lusomundo garantiu a maioria do capital da empresa
Rádio Notícias e, no ano 2000, a PT Multimédia (grupo
Portugal Telecom), comprou a Lusomundo. A TSF passou
a estar integrada na holding Lusomundo Media.
Posteriormente, o grupo Controlinveste comprou esta
empresa. A Controlinveste viria a dar lugar ao Global
Media Group, em resultado de reestruturações e novas
participações de capital.
O ímpeto das “rádios piratas” criou inúmeros exemplos em todo o país, um dos quais é a rádio Cidade, que
começou as suas emissões em 1986, em 107.2 FM –
Amadora. Foi legalizada em 1989 e hoje é propriedade da
Media Capital Rádios. Sensivelmente na mesma altura,
surgiu outra estação pirata alvo de legalização. A rádio
Marginal manteve durante mais de 15 anos um formato
especializado. Foi um projecto pioneiro de especialização musical: os 98.1 FM da “rádio rock” de Cascais foram
objecto de alterações ao nível do modelo de programas
pela primeira vez em 1998, face às movimentações da
concorrência. Atravessou uma fase de alguma indefinição e, em 2002, mudou de proprietários. Em 2004, trans28 |Out/Dez 2018|JJ

formou a sua especialização musical do género rock,
para adoptar um jazz suave e melódico. Continua a chamar-se Marginal, com programação e propriedade diferente da original.
A rádio Voz de Almada, em 97.8 FM, que nasceu em
1986, esteve na sua génese ligada à Igreja Católica. Fez
parte da Associação das Rádios de Inspiração Cristã
(ARIC) e, actualmente, representa um projecto radiofónico diferente do que lhe deu origem. Em 2002, procedeu à
transmissão do seu alvará para a Lusocanal, também proprietária da Marginal, emitindo actualmente sob a designação de Radar, uma estação essencialmente musical que
hoje é propriedade da produtora de espectáculos
Everything is New.
No concelho de Loures, há duas estações de rádio cuja
origem remonta a 1987: a Orbital e a Rádio Horizonte Tejo.
A Rádio Horizonte Tejo, hoje chamada Horizonte FM, tem
uma programação variada na frequência dos 92.8 FM. A
Orbital, estação temática musical com emissão em 101.9
FM, demonstra uma estreita ligação à tecnologia, gerindo
a sua programação há mais de uma década sem recurso a
locutores.
A década de 1990 trouxe novas mudanças ao sector,
especialmente pela privatização da Rádio Comercial, a
restrição comercial do serviço público de radiodifusão e a
transformação, em 1994, da Radiodifusão Portuguesa –
Empresa Pública (RDP) em sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos, com a designação RDP,
Radiodifusão Portuguesa, S. A.
A rádio revelou um
interessante dinamismo,
especialmente pelo aparecimento de estações
que, a partir do exemplo
da Comercial, procuraram definir concretamente o seu público, segmentando a comunicação. Em 1991,
foi criada, nos 92.4 FM de Lisboa, a Rádio Energia, propriedade da Rádio Jornal S. A., empresa que detinha,
desde 1987, parte do capital da TSF. No mesmo ano, as
emissões alargaram-se à cidade do Porto e, em 1993, a
Coimbra. Em 1996, alterou a designação para FM Radical.
Um ano depois, negociou a utilização do nome com a NRJ
NUNO PINTO FERNANDES/DN
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francesa. É, hoje, a Mega Hits, uma rádio dirigida a um vários pontos do país, incluindo Lisboa. A experiência respúblico jovem e propriedade do grupo R/com que detém, suscitou o RCP e nesta parceria, surgiu a entretanto extintambém a rádio Renascença, emissora católica portugue- ta Memória FM e a rádio Nova, em Lisboa. Esta última
emitia na frequência da anterior Rádio Gest, em 96.6, e
sa, a RFM e a rádio SIM.
Em 1993, deu-se início ao processo de privatização da perdurou até 1999, mantendo ainda as suas emissões no
Rádio Comercial, um marco para a história da rádio em Porto. No ano seguinte, depois da renovação do alvará
Portugal. A Rádio Comercial foi comprada pela para esta frequência e da cessação das emissões da rádio
Presselivre, empresa proprietária do jornal Correio da Nova, a Rádio Comercial S. A. oficializou a compra da
Manhã que criou, em 1987, ainda na ilegalidade, uma nova totalidade do capital social da Rádio XXI Lda., empresa
estação de rádio para dar continuidade ao jornal. Reuniu detida pela Rádio Nacional – Emissões de Radiodifusão,
uma equipa de profissionais oriundos de outras estações, titular da frequência em questão. Nesta frequência, surgiu
especialmente da Rádio Renascença, num conceito de a Mix FM.
Em 1996, nasceu um novo projecto radiofónico, sediarádio que reunia música e notícias, legalizado em 1989, ao
do no concelho da Amadora. A Central veio substituir a
qual foi atribuída a rede de emissores regional sul.
Resultado da compra da Rádio Comercial, a Presslivre Rádio Mais, resultado da compra, pela discoteca Strauss,
passou a deter a Rádio Comercial e a Correio da Manhã da estação tornada legal em 1989. Este foi um projecto de
rádio que reuniu figuras de
Rádio. A estratégia consistiu em manter a progrande notoriedade no
gramação da Comercial e alterar a do Correio
meio, apesar de nunca ter
da Manhã Rádio, que em 1992 adoptou um
conseguido definir concretaformato musical específico, situado entre as A rádio Marginal foi um
mente a sua programação
décadas de 1960 e 1980, modificando igual- projecto pioneiro de
nem ter alcançado grande
mente a sua denominação para rádio especialização musical
sucesso comercial. Em 1999,
Nostalgia, em 1996. Nos anos que se seguiram,
o projecto Central foi substia Rádio Comercial perdeu grande parte da sua O processo de
tuído por outro, eminentenotoriedade, por efeito de uma certa indefini- privatização da Rádio
mente musical, a Lights, que
ção no modelo e estilo do seu serviço de pro- Comercial, em 1993,
também não perdurou. No
gramas.
constituiu um marco
ano seguinte, foi operada
Em 1997, as duas estações foram vendidas na história da rádio
uma nova reconversão e a
ao grupo SOCI, actual Media Capital Rádio e em Portugal
frequência readoptou a
o alvará transmitido a favor da Rádio Regional
designação de rádio Mais,
de Lisboa, S. A., detendo a cobertura regional As rádios locais
passando a ser produzida e
sul. Em 2003, com a renovação do alvará, a transformaram
dirigida a estudantes univerrádio Nostalgia oficializou a nova designação radicalmente a paisagem
sitários. A maior alteração
e, no mesmo ano, recuperou um nome caris- mediática mas acabaram,
ocorreu em 2006, com a
mático no universo radiofónico português, o na sua maioria,
mudança da denominação
do Rádio Clube Português para, três anos mais absorvidas por grupos
do operador Rádio Mais,
tarde, optar por utilizar apenas a designação de comunicação de maior
Cooperativa de Radiodide Rádio Clube. Em resumo, apesar de ante- dimensão
fusão para Rádio Kiss FM
riormente conhecidas por Correio da Manhã
Lisboa.
Rádio, Rádio Nostalgia e Rádio Clube
Em 1997, surgiram novidades no éter, com o silenciaPortuguês, no momento actual a operadora do Rádio
Clube é a Rádio Regional de Lisboa, rádio temática musi- mento dos projectos NRJ – Energia/Radical e XFM, bem
cal, com cobertura regional sul, conhecida por M80, ao como a transformação da Rádio Comercial em rádio rock.
O novo formato da Comercial foi adoptado em função da
passo que a Rádio Comercial tem cobertura nacional.
Também no ano de 1993, nasceu a XFM, um projecto de transição de propriedade da estação e dos resultados de
rádio com emissões para as duas principais cidades do um estudo de mercado que indicou a viabilidade de um
país, propriedade da Rádio Notícias. A XFM caracterizou- modelo de rádio especializado neste género musical. No
se por ser uma estação de cariz alternativo, cuja emissão mesmo ano, o Grupo Renascença comprou a frequência
para Lisboa se ouvia na frequência de 91.6 FM. Ao fim de da antiga NRJ – Energia/Radical, para criar a Mega FM,
quatro anos de emissões, a administração do projecto um projecto assumidamente jovem, face ao crescimento e
amadurecimento da RFM, que começou a emitir em 1998.
decidiu, por razões económicas, encerrar a estação.
No ano de 1995, a Sonae ensaiou os seus primeiros pas- Em 2002, as emissões ultrapassaram os limites da capital e
sos no universo da radiodifusão, numa parceria com a alcançaram as cidades de Coimbra e Porto.
Ainda no ano de 1997, das cinzas da XFM, surgiu a
família Botelho Moniz, através de um acordo comercial e
de programação entre uma estação do Porto e estações de Voxx, uma estação gerida pela sociedade Côco – empresa
JJ|Out/Dez 2018|29
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de comunicação, que procurou marcar a diferença através
de um conjunto de programas musicais que inovaram no
estilo e conteúdos, a par de programas não musicais,
numa abordagem alternativa à forma de se fazer rádio. O
projecto Voxx foi extinto em 2004 e, na passagem de propriedade e do alvará de exercício de radiodifusão para a
Media Capital, a frequência foi temporariamente ocupada
por aquela que viria a ser a Voxx FM. No ano seguinte, a
Côco – Companhia de Comunicação alterou o serviço de
programas da Voxx com emissão no concelho de Lisboa,
em 91.6 FM, a favor do serviço de programas emitido pela
Rádio Cidade – Produções Audiovisuais, correspondente
à Cidade FM, actual rádio Cidade.
Em 1999, foi criado um novo projecto de rádio de âmbito musical especializado, cujas emissões começaram no
início do Verão do ano seguinte: a Mix FM surgiu como
uma rádio local de Lisboa, exemplo de dedicação exclusiva à música de dança. A frequência (96.6), correspondia à
da antiga Rádio Gest (RGT), uma estação que foi pirata,
por onde passaram muitos dos actuais profissionais do
meio rádio. Em 2000 o seu alvará foi renovado e objecto de
transmissão para a empresa Rádio Comercial SA, do
Grupo Media Capital. Em 2002, em virtude da maior
amplitude da frequência, a Mix FM trocou a frequência
para que pudesse ser ocupada pela Best Rock FM. Na
mesma altura, a frequência que veio a ser ocupada pela
Mix FM foi classificada como temática musical, para poder
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albergar este projecto de rádio. A Mix FM emitia, na altura, em 100.3 FM, antiga frequência da Rádio Nacional, do
Barreiro, estação criada em 1998 com uma linha de programação dedicada exclusivamente à música de expressão
portuguesa de cariz popular. Em 2003, a Best Rock FM
começou a emitir em Lisboa na frequência 96.6 FM, tendo
depois chegado também ao Porto. A criação da estação
decorreu no contexto de uma nova alteração ao projecto
da Rádio Comercial, fruto da decisão estratégica de conduzir as operações comerciais num formato e escalão etário até então dominado por uma única estação, a RFM.
DA GÉNESE ILEGAL À SITUAÇÃO ACTUAL

As rádios locais transformaram radicalmente a paisagem
mediática em Portugal e contribuíram, inegavelmente,
para a sua evolução. Mas foram também absorvidas por
um sistema de mercado sofisticado e exigente, num contexto geográfico, económico e populacional que não
garantia, à partida, a sua sustentabilidade económica,
tendo sido, por isso, na sua maioria, absorvidas por grupos de comunicação de maior dimensão que se configuram, hoje, como grupos económicos.
A concentração dos media é um fenómeno que remonta ao final dos anos de 1980, com impacto, também, na
radiodifusão, especialmente ao nível das rádios locais, as
quais acabaram por alugar ou vender as suas frequências
a grupos como a Media Capital Rádios ou a Rádio
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Renascença, de forma a ampliar o espectro de emissão de rádios locais em Portugal que apareceram projetos radioprojectos que começaram como rádios locais ou regionais fónicos de grande dimensão e que tiveram, e nalguns
e que, hoje, se escutam em praticamente todo o país. É o casos ainda têm, enorme significado no jornalismo portucaso da rádio Cidade, da Smooth, da M80, da Mega Hits, guês. São os casos da TSF, da Correio da Manhã Rádio ou
da Rádio Gest, todas surgidas no período
da rádio Sim e de canais de
quente das rádios pirata em Portugal e que
outros operadores, como a
possuíam nas suas estruturas jornalistas
Vodafone FM ou Meo Music.
que mais tarde construíram carreiras na
O impacto da liberalização A liberalização da
profissão. Destas três, só a TSF ainda emite.
da radiodifusão local portugue- radiodifusão local
O número de jornalistas cresceu muito
sa foi sentido em vários níveis, portuguesa proporcionou
com o aparecimento de todos estes projeincluindo, como é natural, no o surgimento de vários
tos, como aliás, foi notado no livro “Ser
jornalismo. Esse impacto na projetos de jornalismo
Jornalista em Portugal – perfis sociológicos”
profissão pode ser medido de radiofónico um pouco por
(Gradiva, 2011), do professor do ISCTE José
diversas formas. Uma delas, todo o país
Rebelo. Os dados referidos revelam o
tem a ver com o facto de ter perimpacto significativo que as rádios locais
mitido o surgimento de vários As rádios locais
tiveram sobre o campo jornalístico: “O
projetos de jornalismo radiofó- permitiram criar uma
número de profissionais de rádio duplicou
nico um pouco por todo o país. espécie de escolas
de 1988 a 1989”, lê-se no livro. Ora, foi jusFoi na sequência da liberaliza- práticas de jornalismo
tamente neste período de tempo que a
ção do setor que apareceram,
radiodifusão local foi legalizada.
por exemplo, emissoras como a Nuno Domingues,
As rádios locais em Portugal permitiRádio Nova (Porto), Rádio atualmente na TSF,
ram, ainda, criar uma espécie de escolas
Portalegre, Rádio Azul (Setúbal) garante que foi nas
práticas de jornalismo, situação que foi,
ou
a-Rádio
Condestável rádios locais que mais
inclusivamente, utilizada por Dinis Alves e
(Cernache do Bonjardim) e aprendeu
Jaime Ramos quando propuseram, em
que, deste modo, permitiram
levar para o espaço mediático os assuntos dessas comuni- 1983, o primeiro projeto de lei para a liberalização das
dades, já que as rádios de âmbito nacional raramente o rádios locais. Os autores alegavam que estas emissoras
seriam as “escolas de jornalismo de que o nosso país carefaziam.
Por outro lado, foi no contexto da legalização das ce”. A existência destas “escolas” foi determinante, sobreJJ|Out/Dez 2018|31
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tudo fora dos grandes centros urbanos, para que muitos forte que poderiam utilizar para convencer o governo a
jovens se iniciassem no jornalismo. O jornal Expresso legislar no sentido da sua legalização. Isso viria, aliás, a
noticiava, em 1987, que a média de idades dos “trabalha- ser vertido para a lei que acabaria por liberalizar o setor
dores” das “rádios pirata” no final da década de 80 era de em 1988, quando se afirma que quem exerce a atividade
17 anos e que poucos dos que faziam a rádio local naque- de radiodifusão deve emitir com regularidade serviços
noticiosos. No entanto, os primeiros anos das rádios
la época ultrapassavam os 20 anos de idade.
Hoje, as rádios portuguesas de maior dimensão têm locais após a legalização acabariam por pôr a nu as difinos seus quadros um conjunto assinalável de profissionais culdades que representava o cumprimento deste tipo de
normas legais. De facto, a
que se lançaram nas emissoras locais. É o caso
partir do momento em que
do jornalista da TSF Nuno Domingues que, tal
as rádios locais passaram a
como muitos outros, iniciou o seu percurso na
profissionalizar-se e a viver
rádio, ainda muito jovem. “Basicamente, foi Sandra Brazinha é a
quase em exclusivo de
uma transição direta do secundário para a única profissional da
receitas publicitárias, um
rádio”, lembra. A sua carreira na rádio teve RDS, do Seixal. Não dá
dos setores que mais sofreu
início na Sintra FM, onde começou a fazer para “sair à rua e fazer
com as dificuldades econónoticiários. “A rádio tinha poucos meios, não reportagens no exterior”,
micas que daí decorreram
tinha agências. Ouvia a TSF e a Antena 1 para lamenta
foi precisamente o da inforfazer noticias. E quase não tínhamos reportagem”, recorda Nuno Domingues.
Com a Internet, as rádios mação.
Passados apenas dois
Depois da Sintra FM, que como tantas locais podem atingir
anos desde a liberalização do
outras, acabou por ser vendida a uma confis- novos públicos,
setor da rádio, já o cenário
são religiosa, o jornalista seguiu para a Rádio nomeadamente os
era assim descrito por Mário
Comercial da Linha, em Oeiras. Foi nestas emigrantes
Mesquita: “De 1990 a 1993
duas emissoras que aprendeu muito do que
são numerosas as alterações
hoje sabe. “E foi onde aprendi mais sobre
rádio. Sobre programas, sobre música, sobre técnica e deste sector. Estações que fecham, que se associam a
sonoplastia. E até engenharia e gestão. Acho que fiz tudo. outras, que são vendidas, que alteram radicalmente o seu
Até relatos de futebol”. Depois das experiências nas rádios projeto inicial, enfim, a rádio local está longe de encontrar
locais, a carreira de Nuno Domingues continuou no Rádio o seu ponto de estabilidade”.
O projeto da radiodifusão local começava a ser colocaClube e agora na TSF. Sobre as emissoras locais, o jornalista lamenta o estado a que o setor chegou. Na sua zona de do em causa, sobretudo, devido aos diversos problemas
residência, em Sintra, não há rádios com informação local. financeiros com que as emissoras locais começavam a
“Uma rádio com jornalistas profissionais, que cumpra o debater-se. Estas dificuldades conduziram ao encerraobjetivo da proximidade, precisa de um grande investi- mento de algumas rádios, à cedência de frequência a
mento inicial, e de um orçamento sólido mensal. Grande outras de maior dimensão e à venda de algumas delas a
parte dos concelhos não tem empresas disponíveis para organizações religiosas. Em poucos anos, o sector das
suportar comercialmente um projeto destes. Se for o rádios locais portuguesas sofreu profundas modificações,
passando a ser composto pelas emissoras que conservam
Estado, gera caciquismo”, considera Nuno Domingues.
a sua génese local (apostando em programação e informação local), outras que servem apenas como retransmissoO JORNALISMO COMO MOTOR DE ARRANQUE
Foram vários os motivos que conduziram à criação de res de rádios de maior dimensão e, por fim, aquelas que
rádios locais em Portugal. Os impulsionadores do movi- abdicaram totalmente da sua dimensão local e comunitámento alegavam que isso iria contribuir para uma maior ria, transformando-se em emissoras musicais e sem inforproximidade com as comunidades e que, desse modo, as mação jornalística.
Ou seja, a ideia, até certo ponto romântica, dos impulpopulações poderiam expressar-se num meio de comunicação social e ver os problemas da comunidade debatidos sionadores do movimento, de fazer das rádios locais um
publicamente. Ou seja, o jornalismo sempre esteve asso- espaço para a cidadania e para a prática de um jornalismo
ciado ao movimento da radiodifusão local portuguesa. Os de proximidade estava agora verdadeiramente em perigo,
números resultantes de um inquérito feito em 1987 pelo já que muitas rádios deixaram de transmitir informação,
Expresso a várias rádios revelam que das 126 estações sobretudo por falta de profissionais que assegurassem
locais inquiridas (na altura ainda “piratas”), apenas nove esse serviço.
O que se assistiu a partir do ano 2000, foi a modificaçõnão transmitiam informação de âmbito local e 11 não o
es no plano legislativo que, se por um lado determinavam
faziam em relação às notícias regionais.
Significa que, mesmo emitindo sem licença, as “rádios com mais rigor a obrigatoriedade de as rádios emitirem
pirata” olhavam para o jornalismo como um argumento noticiários com informações da sua área de cobertura, por
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outro abriram caminho para que as emissoras pudessem
alterar a sua programação, permitir que se transformassem em emissoras temáticas musicais e assim abdicar de
informação jornalística.
Logo em 2012, a ERC reconhecia o problema na seguinte deliberação: “Sem prejuízo do reconhecimento do contributo que as rádios temáticas musicais representam para
a diversidade da oferta no panorama radiofónico nacional, a referida tendência poderá conduzir a uma situação
de empobrecimento na difusão da informação pelas
rádios atualmente existentes, com evidente prejuízo para
as populações”.
Também os profissionais do setor reagiram a este novo
contexto da radiodifusão local em Portugal, enunciando
os problemas para o debate público e para a própria
democracia que a redução de projetos jornalísticos poderia implicar. “Gostaria de saber quantas rádios darão voz
às disputas locais nas próximas eleições autárquicas, já
para não falar dos problemas das escolas ou dos centros
de saúde dos concelhos ou dos relatos de futebol com os
clubes da terra”, afirmou em 2012 ao jornal Meios &
Publicidade José Carlos Oliveira, à época jornalista do
Rádio Clube de Matosinhos.
Atualmente, segundo dados da Entidade Reguladora
para a Comunicação, para além das rádios com programação generalista (que emitem informação) existem 79
rádios temáticas, sendo que destas apenas seis são informativas. Perante este cenário, o jornalismo nas rádios
locais não podia deixar de se ressentir. De entre as rádios
que continuam a emitir informação, são várias as que trabalham nos mínimos. É o caso da RDS, rádio local do
Seixal. Sandra Brazinha, jornalista há 16 anos, é a única
profissional naquela emissora. Confessa que estar sozinha
dá apenas “para fazer noticiários à distância, com entrevistas por telefone”, mas não para “sair à rua e fazer reportagens no exterior”.
Da realidade que conhece, “a maioria das rádios locais
só tem um jornalista com carteira profissional e porque é
obrigatório”. Caso contrário, assegura Sandra Brazinha, “a
maioria optaria por não ter jornalistas”. A razão para isso,
considera esta profissional, é o facto de os empresários
locais preferirem reduzir custos e, como tal, “ser muito
difícil inverter este cenário”.
Para além do reduzido número de jornalistas nas redações, as condições de trabalho e o salário auferido pelos
profissionais da informação também não é o mais sedutor. Segundo dados de um inquérito realizado em 2015
pelo Instituto Politécnico de Portalegre, no qual foram
inquiridos 50 jornalistas de rádios locais portuguesas, as
redações têm entre um e quatro jornalistas. Os profissionais da informação inquiridos revelaram receber o ordenado mínimo nacional, apesar de a maioria ter uma licenciatura. Por outro lado, nesse mesmo inquérito, os jornalistas referiram que uma das suas maiores preocupações
tinha a ver com a falta de profissionais nas redações, que

os impedia, por exemplo, de fazer mais trabalhos de
reportagem.
Mais recentemente, o Observatório da Comunicação
(Obercom) elaborou um relatório sobre a radiodifusão
local portuguesa, tendo inquirido 102 emissoras locais.
No capítulo do jornalismo, o estudo revela que 78,5% das
redações têm entre um e dois jornalistas, sendo que
57,8% das rádios não possui qualquer chefe de redação.
Dados que conduzem os autores do relatório a levantar
dúvidas quanto à “capacidade das rádios locais, devido
essencialmente à falta de recursos humanos, de conseguirem fazer um serviço jornalístico que seria o mais perto
do ideal”.
A ESPERANÇA DA INTERNET

Tal como nos média em geral, o sector das rádios locais
está presente na Internet. O projeto ROLI, que resultou
de uma parceria entre a Associação Portuguesa de
Radiodifusão, União Europeia e Estado português, em
2007, deu um grande impulso para que as emissoras locais
portuguesas se iniciassem na rede global. Apenas um ano
após o lançamento do projeto, já 195 rádios locais emitiam
via streaming utilizando a plataforma ROLI. Atualmente, e
de acordo com o Observatório da Comunicação, 98% das
rádios locais inquiridas no estudo que caracteriza o setor
em 2017, têm emissão em direto via Internet.
Hoje, as rádios locais estão presentes online de diversas
formas: através de site próprio, utilizando plataformas
streaming para a emissão da programação ou nas redes
sociais. E é neste contexto que a Internet se tem revelado
uma importante ferramenta de trabalho para os jornalistas. É lá que conseguem boa parte das informações para as
notícias que elaboram diariamente, afirmando-se, de acordo com o Obercom, como a terceira fonte para a obtenção
de informações locais, a seguir à presença dos jornalistas
em eventos públicos e aos comunicados de imprensa institucionais.
Mas, se esta é uma vantagem para os jornalistas, há a
considerar o facto de as redações das rádios locais serem,
em regra, muito reduzidas em número de profissionais, o
que gera problemas quanto à gestão das plataformas online, uma vez que a prioridade é dada à emissão tradicional. O multitasking é uma realidade que coloca os jornalistas das rádios locais perante problemas acrescidos: para
além de assegurarem a emissão na rádio, terão de atualizar as redes sociais e outras plataformas nas quais as emissoras estão presentes.
Estar presente na Internet significa para as rádios locais
expandir a sua emissão pelo mundo, o que pode representar um conjunto de oportunidades para estas emissoras,
tecnicamente vinculadas a um espaço limitado quando
emitem apenas por via hertziana. Com a Internet, as
rádios locais podem atingir novos públicos, nomeadamente os emigrantes que assim conseguem ter acesso a
informações das suas comunidades de origem. JJ
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1989. Século Universal. Tirada na Praça da Figueira,

em Lisboa, foi a minha primeira fotografia de capa de
revista. Inserida na horizontal, para que pudesse
ocupar toda a largura.

Os rostos das notícias

Ana Baião nasceu em 1968 em Lisboa. Fez a sua formação no Instituto
Português de Fotografia e, aos 20 anos, tornou-se fotojornalista, iniciando a carreira no jornal O Século. Pouco antes da entrada no século XXI, transferiu-se
para o Expresso, depois de ter passado pelo Diário de Notícias e O Independente,
ao mesmo tempo que colaborava com a agência Associated Press. Já por várias
vezes expôs os seus trabalhos, tendo conquistado diversos prémios. Em 2004, foi
distinguida pela Assembleia da República com a medalha de ouro comemorativa do 50.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 2017,
publicou o seu primeiro livro, “Cante – Alma do Alentejo”.
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JANELAS PARA O MUNDO
1991. A convite da Junta de Freguesia dos Olivais, fotografei a comunidade cigana
que vivia na freguesia.

Esse trabalho foi exposto em vários locais de Lisboa.
1993. Diário de Notícias. Momento da oração na Mesquita de Lisboa
valeu um prémio de fotografia.
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JANELAS PARA O MUNDO

1999. Revista de O

Independente. Mães criam

os filhos enquanto estão a
cumprir pena no

Estabelecimento Prisional
de Odemira.

2000. Expresso. Um ano

após o grito de

independência de Timor,
dezenas de famílias

continuavam a viver em
abrigos improvisados.
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2004. Revista Única

(Expresso). Campo de

refugiados palestinianos de
Chatila, em Beirute, no
Líbano.

2008. Revista Única

(Expresso). Mulher espera
pela consulta no Instituto

dos Olhos L. V. Prasad, em
Hyderabad, India.
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JANELAS PARA O MUNDO

2009. Revista

Única

(Expresso). A

Fundação José
Saramago

queria criar o
Caminho de
Salomão.

Acompanhamos
a viagem de

três dias que o
Nobel da

Literatura fez
de Lisboa a
Figueira de
Castelo

Rodrigo.
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2013. Revista

Única

(Expresso).
Fátima

Medeiros fez
uma

mastectomia e
aguardava há

nove meses a
reconstrução
mamária. No
dia da

publicação, na
capa, um

cirurgião que

quis manter o
anonimato

ofereceu-se

para a realizar.
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JANELAS PARA O MUNDO

2015. Fotografia, tirada na

Ovibeja, faz parte do meu livro

sobre cante alentejano, “Cante –
Alma do Alentejo”
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já devolvemos
à floresta
178.778 árvores
E vamos continuar.
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Das 500.000 árvores que a Galp doou à iniciativa Terra de Esperança da ANEFA e depois de
encerrarmos a primeira temporada de plantação, ficámos com a certeza de que o nosso país
vai renascer mais verde. Com 2.466 voluntários no terreno, plantámos carvalhos, castanheiros,
pinheiros, freixos, amieiros, plátanos, azevinhos, medronheiros e bétulas. Estivemos nos distritos
de Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria e Santarém. Mas ainda temos tanto cinza para transformar
em verde. Podemos contar consigo?

Inscreva-se em terradeesperanca.pt
e juntos vamos reflorestar Portugal.
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HISTÓRIAS
DE
JORNALISTAS

NÃO
Os espiões
soviéticos que
passaram
por Estremoz
Um episódio desconhecido
da Guerra Fria teve lugar
em Portugal, em 1951, com
intervenção do jornalista
Valentim Alferes

A

Gonçalo Pereira Rosa texto Luís Taklim ilustração

caça ao homem começara. No dia 7 de
Junho de 1951, o Daily Express publicara finalmente uma história que fervilhava na comunidade dos serviços
secretos britânicos desde o mês anterior. “A Scotland Yard persegue dois
britânicos em fuga para a Rússia”,
escrevia o jornal. Os dois homens eram Donald McLean e
Guy Burgess, funcionários bem colocados no establishment
inglês desde o início da Segunda Guerra Mundial. Sabiase que ambos tinham embarcado para França e, a partir
daí, o rasto diluía-se.
A informação chegara finalmente a Fleet Street, a rua
londrina onde no século XX se concentravam os principais jornais ingleses. Em breve, toda a imprensa ocidental
amplificaria a história: onde andariam os dois espiões,
educados em Cambridge, oriundos da elite e, afinal,
espiões ao serviço da União Soviética durante quase duas
décadas?
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HISTÓRIAS
DE
JORNALISTAS

Espiões soviéticos

Burgess

McLean

Fotos de Guy Burgess e Donald McLean distribuídas pela embaixada inglesa em Lisboa à PIDE [Arquivo Nacional da Torre do Tombo]

Com o desprendimento próprio de quem aborda
assuntos que não lhe dizem directamente respeito, a
imprensa portuguesa mencionou também a caça aos
homens nas primeiras páginas dos jornais no dia 8 e
reproduziu as fotografias de ambos. Durante alguns dias,
em toda a Europa, os ecos da caçada foram difundidos e,
como seria de esperar, começaram a surgir boatos de avistamentos extraordinários.
A polícia política portuguesa abriu o dossier sobre Guy
Burgess logo no início de Junho, dando conta de uma
informação transmitida pelos serviços secretos norte-americanos: um agente polaco, Wdalislaw Czarnecki, vendia
“segredos” de espionagem a quem mais pagasse e garantia, numa narrativa rocambolesca, que a fuga de Burgess e
McLean fora promovida pelos serviços secretos ingleses
para causar cisões no movimento sindical do Leste. O
documento inócuo e falso foi arquivado. Tudo indiciava
que a perseguição aos dois desertores passaria ao largo.
Mesmo assim, no próprio dia 8 de Junho, G. H. Birley,
responsável pela secção de vistos da embaixada inglesa
em Lisboa, pediu uma audiência com o tenente Jorge
Ferreira, da Polícia Internacional de Defesa do Estado
(PIDE), para o alertar para a possibilidade remota de os
dois homens poderem viajar por Portugal. Distribuiu fotografias e uma descrição pouco mais do que inútil. De
McLean, o relato refere que “tem o ar de bebedolas”,
“fuma muitos cigarros” e “normalmente não se veste
bem”. O diplomata fora até há semanas o representante
britânico junto dos serviços secretos em Washington, mas
a maré de calúnia já estava contra si.
NO ÁGUIA DE OURO

Apontemos a nossa objectiva ao Café Águia de Ouro, farol
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centenário da vida social em Estremoz. Ao final do dia,
pelas 22 horas, quando chegam à vila os jornais de Lisboa
e do Porto, as figuras proeminentes da sociedade local
juntam-se ali, à mesa do café, para discutir a actualidade.
No salão do Cinema Esplanada-Parque, acabou há minutos a exibição do filme Punhos de Ouro e a população aproveita a noite quente de Junho para dois dedos de conversa
no café.
Passaram três dias desde a fuga dos espiões e o seu
paradeiro ainda é desconhecido. O reverendo António do
Carmo Martins, figura querida da história moderna de
Estremoz, é um dos animadores dos serões, juntamente
com o padre Serafim Tavares. Fernando Lagarto, presidente do Grémio da Lavoura de Estremoz, é outro participante das tertúlias, tal como Francisco de Sousa Zuzarte.
Entram no café dois homens.
Salta à vista que são estrangeiros. As conversas no café
extinguem-se por momentos. Os recém-chegados são
observados ao microscópio. Com alguma dificuldade,
fazem-se entender pelo empregado de mesa. Pedem em
inglês cervejas e charutos. O mais baixo está nitidamente
incomodado com a atenção que a sua presença desperta.
Fernando Lagarto hesita em chamar de imediato o alferes
da Guarda Nacional Republicana. Quando o faz, já não
vai a tempo.
Os ingleses consomem rapidamente as bebidas e saem.
Olham ainda de soslaio para as batinas dos reverendos.
Cochicham e saem a pé “sem se utilizarem de qualquer
veículo”. Os padres, por sua vez, trocam impressões em
latim. Mal os homens desaparecem, o Café Águia de
Ouro explode de entusiasmo. O homem mais baixo que
ali estivera é “identificável pela fotografia que os jornais
recentemente publicaram”. A dedução não poderia ser
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Boletim da PIDE de
1960 considerando

Valentim Alferes "desafecto à Situação" e
"com tendências
avançadas"

[Arquivo Nacional da
Torre do Tombo]

Primeira pági-

na do relatório
produzido em
Estremoz

sobre o "avistamento" dos
dois espiões
ingleses
[Arquivo

Nacional da

Torre do Tombo]

Secção de
Vistos da

embaixada
inglesa

fornece ele-

mentos dúbios
para identificação dos
espiões

[Arquivo

Nacional da

Torre do Tombo]
A notícia do Diário de Lisboa que desencadeou

todo o caso. Meia coluna na página 3 chamava a
atenção para a eventual passagem por Estremoz
dos dois homens mais procurados do mundo
[Arquivo Fundação Mário Soares]
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HISTÓRIAS
DE
JORNALISTAS

Espiões soviéticos

mais óbvia: estiveram em Estremoz os dois espiões britânicos procurados em toda a Europa. Burgess e McLean
estão em Portugal!
Num último gesto (de que iria arrepender-se), o reverendo comparece seis dias mais tarde, no dia 16, na Casa
do Povo de Santa Maria de Estremoz, em representação
do jornal eborense com o qual colaborava. Ali priva com
vários correspondentes da imprensa regional alentejana,
entre os quais Valentim Alferes, antigo delegado em Évora
do Jornal de Notícias, correspondente do Diário de Lisboa
(DL) – e, em breve, também de O Século, Diário Popular,
Diário Ilustrado e vários jornais alentejanos. Conta-lhe o
sucedido. Alferes enfrenta agora um dilema: omite o relato ou telefona para Lisboa, informando a redacção do DL.
Valentim Alferes cultiva forte amizade com Mário
Neves, então redactor do Diário de Lisboa. Em data não
especificada, conta-lhe o caso. Tudo indica que a informação é processada na redacção do jornal, em Lisboa, e
remetida para a página 3 da edição do dia 27 de Junho
sem despertar alarmes na Censura. O jornal não refere o
assunto na primeira página e tolhe o entusiasmo do
correspondente, utilizando um título interrogativo:
“Passaram em Estremoz os diplomatas ingleses desaparecidos há um mês em condições misteriosas?”. De todo o
modo, a lebre está desperta. Mal o jornal é apregoado nas
ruas, inicia-se um vigoroso processo de inquérito que
coloca Valentim Alferes no olho do furacão, apesar de a
notícia não referir o seu nome.
QUEM FOI VALENTIM ALFERES?

Operário da insaciável fornalha dos jornais do século XX,
Valentim Alferes teve um percurso distinto da maioria dos
camaradas de ofício. “O meu pai começou por ser militar”,
conta o coronel Carlos Fonseca Alferes, “capitão de Abril”
e filho do jornalista alentejano. “Um dia, sofreu um acidente. Ficou por baixo de um cavalo. Esteve dois anos em
convalescença no Caramulo e passou à reserva. Julgo que
a paixão pelo jornalismo foi de certo modo o substituto
que encontrou para uma vida de aventura”.
Madeira Piçarra, decano dos jornalistas alentejanos e
combatente da trincheira da imprensa regional, trabalhou
com Valentim Alferes em vários projectos no Alentejo.
“Era um bom homem”, lembra. “Não tinha qualquer simpatia pelo Estado Novo, embora também não fosse um
jornalista cativado pela política”. Juntos, os dois jornalistas fundaram o Jornal de Évora em 1959, uma pedrada no
charco na imprensa do distrito. Seguiram depois ramos
paralelos da mesma árvore – Madeira Piçarra criando o
Diário do Sul, Valentim Alferes saltitando entre o Alentejo
Ilustrado, o Democracia do Sul, A Defesa e, mais tarde, assegurando a direcção do Tribuna da Beira, em 1970, e do
Diário do Alentejo, em 1971. “Recordo um homem que gostava muito de ser jornalista. Adorava escrever prosa
longa. Assinava longos linguados, sempre à mão, pois mostrava antipatia pela máquina de escrever”.
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O desporto era, para muitos correspondentes de província, a porta de entrada nos grandes jornais de Lisboa e
do Porto. O jornalista Alferes Gonçalves lembra Valentim
Alferes sempre desdobrado em crónicas desportivas para
múltiplas publicações. “O Jornal de Notícias era a sua primeira preocupação. Era ele o delegado do jornal em
Évora, uma função mais abrangente do que a de correspondente”. Com ironia, Madeira Piçarra acrescenta que “o
JN vendia então seis exemplares em Évora, enquanto o
Diário de Notícias vendia seiscentos”.
“Num tempo de biscates, Valentim Alferes era jornalista a tempo inteiro, com carteira profissional”, acrescenta
Alferes Gonçalves. “Tinha escritório no centro de Évora e
era uma das portas à qual os jornais de Lisboa batiam
quando precisavam de qualquer notícia. Escrevia o que
pensava e logo se veria se a Censura deixava passar. Julgo
que, até ao fim da carreira, fez sempre trabalho de
campo”.
“Adorava conduzir entrevistas”, acrescenta o filho.
“Era talvez o que fazia melhor. Entrevistou Mário Soares e
o rei Juan Carlos. Vivia para os jornais. Aliás, eu só o via à
noite, ao jantar. Trabalhava incansavelmente de noite e, de
manhã, recuperava o sono”.
Valentim Alferes alimentara o sonho de uma carreira
nos principais jornais do país. “Lembro-me de ele contar
que quisera ser jornalista para poder ser correspondente
de guerra”, regista Alferes Gonçalves. Em 1951, em
Estremoz, esse desejo esteve ironicamente mais perto do
que nunca.
AS REPERCUSSÕES

A notícia publicada no Diário de Lisboa no dia 27 de Junho
desperta sinais de alarme na sede da PIDE, em Lisboa. Na
própria noite, o tenente Rodrigues telefona para o posto
da GNR em Estremoz, apanhando desprevenido o
comandante de secção João Branco Batista. Forçado a
admitir que não lera o texto em causa e que desconhecia
que Estremoz andava nas bocas do mundo há vários dias,
o oficial desforra-se.
Dirige-se ao Rossio da vila e ainda encontra o reverendo Martins. Convoca-o de imediato para prestar declarações. No dia seguinte, escuta os outros interlocutores visados na notícia. No dia 29, está em condições de informar a
sede, na Rua António Maria Cardoso, que os factos referidos por Valentim Alferes não oferecem contestação,
embora seja impossível provar a identidade dos dois
homens. Não houvera tempo para reacção e, 15 dias
depois, a pista dos dois ingleses secara.
Nas páginas do semanário da vila, Brados do Alentejo,
João Falcato, o director, aproveita a edição de 1 de Julho
para dar uma bicada em Valentim Alferes, sugerindo que
os dois diplomatas talvez estivessem “divertindo-se na
Feira de Badajoz”. É um tiro de pistola seca de Falcato,
um escritor que mais tarde ingressará no Diário de
Notícias, contando com a recomendação descarada de um
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Valentim Alferes entrevistando

o líder da comunidade cigana,
em 1959 e, à direita, com
Marcello Caetano, numa

sessão pública em Beja, em

1971. Era então o director do

Diário do Alentejo

conterrâneo que exercia funções de administrador na
Caixa Geral de Depósitos. Entretanto, a PIDE, sem mais
pistas, desinteressa-se da história e remove o reforço de
fronteiras que promovera logo após a publicação da notícia.
Valentim Alferes já entrara no radar da polícia política.
Em 1950, o comandante da polícia de Évora transmitira
para Lisboa uma informação devastadora, considerandoo uma “pessoa que não goza de grande reputação e consideração”, com escasso “respeito pela verdade e pouco
senso e reflexão”. Dizia ainda o comandante João Duarte
da Silveira que “o facto de o senhor Valentim Alferes ter já
prestado colaboração no jornal Democracia do Sul, órgão
oficial da oposição nesta cidade, leva a julgar que a sua
intransigência política em favor do regime é relativa e talvez sujeita a oportunidades”.
A partir das eleições presidenciais de 1958, a sua proximidade com representantes da candidatura de Humberto
Delgado suscita vários pedidos de informação. Alguns
dissabores em tribunal com as forças vivas da região, que
lhe colocam processos por difamação, sugerem igualmen-

te uma personalidade difícil de manietar no colete de forças imposto pelo regime aos jornalistas. Republicano,
“com tendências avançadas”, como refere uma das
denúncias, Valentim Alferes foi sobretudo um democrata.
“Chegou a dizer em tribunal ao comandante da Região
Militar de Évora: ‘Hoje, o senhor é comandante, mas um
dia deixará de o ser. Eu serei sempre jornalista”, conta o
filho.
Em Estremoz, a vida volta lentamente ao normal. Dos
dois ingleses (que não eram seguramente Guy Burgess e
Donald McLean, pois sabe-se hoje que os espiões viajaram
directamente de França para a União Soviética), nunca
mais se soube nada. Em contrapartida, na primeira semana de Julho de 1951, a vila acorda com a notícia de que,
seis anos depois, voltará a ter um posto da Polícia de
Segurança Pública. Não fosse dar-se o caso de os espiões
regressarem ao Águia de Ouro!
Valentim Alferes prosseguiu a sua carreira até à reforma. Já septuagenário, inscreveu-se no curso de Direito da
Universidade de Lisboa por mero desejo de instrução.
Faleceu no dia 12 de Agosto de 1990. Tinha 79 anos. JJ
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SINDICATO

Jornalistas continuam à espera
de ser integrados na RTP e na Lusa

O

Sindicato dos Jornalistas tem pressionado responsáveis políticos
e empresariais para resolver situação insustentável
Ana Luísa Rodrigues, Cláudia Martins, Pedro Rothes e Sofia Branco

s jornalistas com
vínculo precário
que asseguram o
serviço público
de rádio e televisão e o serviço
da agência de
notícias continuam à espera de ser
integrados nos quadros da RTP e da
Lusa, sete meses depois de terminado
o prazo oficial para isso acontecer. O
processo de avaliação dos que apresentaram requerimentos ao Programa
de Regularização de Vínculos
Precários na Administração Pública
(Prevpap) – quase 50 na Lusa e perto
de 100 na RTP – ultrapassou o prazo
previsto de conclusão inicialmente
fixado pelo Governo.
O artigo 14.º da lei que estabelece o
Prevpap é muito claro: “O procedimento de regularização dos vínculos
precários nas entidades abrangidas
pelo Código do Trabalho termina em
31 de maio de 2018”. No caso dos jornalistas da Lusa e da RTP, a situação é
particularmente lamentável, já que a
Comissão de Avaliação Bipartida
(CAB) do Ministério da Cultura tinha
para análise, por comparação com
outras comissões, um número muito
mais reduzido de casos, que, além
disso, estão abrangidos por um processo de integração mais simples, por
não depender de concurso.
Já há casos de integração de precários nos quadros do Estado,
nomeadamente em setores sob tutela da Cultura. Porém, e apesar de já
existirem pareceres favoráveis da
CAB, ainda nenhum jornalista viu a
sua situação regularizada. Sete
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meses após o prazo oficial para concluir o processo de regularização, as
vidas de 150 jornalistas estão suspensas por uma decisão há muito
aguardada.
Por essa razão, os trabalhadores
com vínculos precários na estação
pública de rádio e televisão organizaram um protesto, a 5 de novembro,
em frente à sede da RTP, que foi
apoiado por trabalhadores do quadro
da empresa e sindicatos do setor. Já
antes, trabalhadores com vínculo precário na RTP e na Lusa tinham divulgado cartas abertas, nas quais assinalavam que a precariedade laboral é
incompatível com a profissão de jornalista, um dos pilares do Estado
democrático. Antes ainda, em abril,
associaram-se à manifestação convocada pela Plataforma dos Precários
do Estado, frente ao Ministério do
Trabalho.
O Sindicato dos Jornalistas tem
multiplicado esforços, junto da tutela,
grupos parlamentares e administrações da RTP e da Lusa, no sentido de

acelerar a resolução desta situação
insustentável, que afeta os/as trabalhadores/as do serviço público de rádio e
televisão e da única agência noticiosa
do país.
Nos últimos dez anos, a contratação para as duas empresas fez-se,
quase em exclusivo, recorrendo à precariedade. Por causa de limitações
orçamentais ou pelo aproveitamento
cúmplice das respetivas administrações, quase todos os jornalistas foram
contratados com recurso a falsos contratos de prestação de serviços.
Acontece que exercem funções diariamente, respeitando horários e hierarquias, em condições difíceis e pouco
dignas, sem qualquer estabilidade
profissional, nem reconhecimento de
mérito ou competência.
Estes jornalistas cumprem as mesmas funções dos funcionários das
empresas, mas sem direitos laborais
mínimos: sem subsídios de alimentação, de férias ou de Natal; sem férias;
com contribuições elevadas de
Segurança Social; quase sem proteção
ANA LUÍSA RODRIGUES

Precários da empresa pública de rádio e televisão já expressaram o seu protesto
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JOÃO MIGUEL RODRIGUES

PAULO PINHEIRO

Preparação do encontro já passou pelo Diário do Alentejo e pela Rádio Cova da Beira

Imprensa regional:
já chegámos à Madeira?
social; em alguns casos com salário
líquidos no limiar ou abaixo do salário
mínimo nacional e tendo de pagar do
seu bolso um seguro de acidentes de
trabalho. No entanto, são enviados
especiais, garantem edições noticiosas
por completo, exercem horários noturnos, de madrugada e aos fins de semana, não sendo ressarcidos de acordo
com a lei.
Alguns destes casos têm saltado de
tribunal em tribunal, em resultado de
ações inspetivas da Autoridade para
as Condições do Trabalho, sem que,
mesmo quando há decisão favorável,
tenham conduzido à integração nos
quadros. Os tribunais reconheceram a
existência de vínculo de alguns trabalhadores, mas enquanto a administração da agência procedeu à integração
imediata, a da RTP não concretizou as
decisões. E, quando ouvida na CAB,
alterou o parecer dado a alguns jornalistas que antes considerara satisfazerem uma necessidade permanente da
empresa, à boleia de uma decisão
judicial desfavorável aos trabalhadores.
Sobre a Lusa, cujos casos também
já foram apreciados em sede de CAB,
a própria ministra da Cultura que
anunciou,
em
novembro,
no
Parlamento, que 24 trabalhadores
serão integrados nos quadros. À data
dessas declarações, contudo, nenhum
dos quase 50 jornalistas com requerimentos no Prevpap tinha sido notificado da decisão da CAB sobre os seus
casos. É incompreensível que o Estado
não cumpra a lei e se demita de dar o
exemplo numa matéria tão delicada
como a precariedade laboral. JJ

H

á um país que vive mais ou
menos apartado das questões que arreliam Lisboa, que é
um sinónimo para a designação de “grandes centros em Portugal”. É o
país onde a linha de proximidade é tão
ténue que, não raras vezes, se esbate, com
danos importantes para quem trabalha no
jornalismo fora da capital. A imprensa
regional é assim uma espécie de doce
gourmet aos olhos de uns – que se lembram dela ocasionalmente, em tom paternalista – ou parente afastado do jornalismo, aos olhos de outros.
Não raras vezes, é preciso lembrar a uns
e outros que fora de Lisboa se vive todos os
dias, há gente que faz andar um país, há
histórias para contar. Felizmente, há muitos
jornais, rádios e plataformas digitais que o
estão a fazer bem, atestando aos que olham
de soslaio que se pode ser tão profissional
no conforto de uma redação climatizada
como no vão de escada de um prédio antigo, numa pequena cidade.
Mas há um mundo que nos separa,
sim, e que muitas vezes começa no acesso
às fontes oficiais e termina na tal linha de
proximidade: ir ao café e encontrar o presidente da Câmara, ser confrontado na
rua com a frase ou com a vírgula, noticiar
o crime que envolve o vizinho ou o
amigo, denunciar a corrupção na instituição liderada pelo colega de escola.
É importante saber como trabalham
esses jornalistas, fora dos grandes centros.
E é por isso que o Sindicato dos Jornalistas
(SJ) vai realizar a 22 e 23 de fevereiro de
2019 uma conferência exclusivamente
dedicada à Imprensa Regional. A iniciativa partiu da delegação do SJ da Madeira,
sendo esta a primeira vez que a região
autónoma acolhe um encontro de representantes de órgãos de comunicação
social regionais do continente e ilhas, bem

como oradores convidados, especialistas
nesta matéria. Para chegarmos à Madeira,
é preciso saber também o que acontece no
continente. E é por isso que, desde outubro passado, o SJ tem vindo a visitar
alguns jornais e rádios, numa viagem que
começou no Alentejo e há de terminar em
Trás-os-Montes.
Sabemos que a imprensa regional portuguesa é sobretudo composta por microempresas, com menos de dez trabalhadores e volumes de faturação que não excedem os 100 mil euros. Ou, por oposição,
que está concentrada nalguns grupos
regionais. Os jornalistas que trabalham
nessas redações auferem (maioritariamente) baixos salários, muitas vezes com
vínculo precário e rendimento incerto. As
exceções existem, ainda assim, para confirmar essa regra. O desempenho profissional em meio local – por si só mais pequeno – está mais vulnerável a pressões políticas e económicas. Aos olhos do SJ, a conjugação destes dois fatores (baixos salários
e pressões) compromete o exercício do jornalismo, essencial à democracia. E este
cenário é ainda mais visível se nos reportarmos à Madeira e aos Açores, dada a
carga da insularidade. Não é por isso de
estranhar que a expressão “já chegámos à
Madeira?” seja aplicada como sinónimo
de abuso.
Dois anos depois do Congresso dos
Jornalistas, o SJ promove um encontro
para incentivar a reflexão sobre os desafios e os problemas que enfrenta a
imprensa regional. O tema, aliás, foi já
abordado naquela reunião magna, em
2017, com a sessão temática “O Jornalismo de proximidade e a profissão fora
dos grandes centros”. Agora, é tempo de
olharmos para ele de forma autónoma,
de o discutirmos e encontrarmos caminhos. JJ Paula Sofia Luz
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Comissão da Carteira propõe m
Normas ético-deontológicas como antídoto contra a patologia da informação

P

Henrique Pires Teixeira *

ara que serve afinal a
Comissão da Carteira
Profissional de Jornalista
(CCPJ), perguntou há dias uma
jornalista. A pergunta é estranha,
porque ninguém se questiona sobre
a razão da existência, por exemplo,
do organismo competente para a
emissão da carta de condução.
Ambas as entidades têm uma
finalidade comum: habilitar alguém
para uma actividade.
A CCPJ tem, para além disso,
uma função reguladora, mercê das
competências disciplinares em
matérias ético-deontológicas. Tal
justifica-se porque a actividade
jornalística é estruturante da
democracia, já que ninguém ignora
que todas as sociedades totalitárias
são claustrofóbicas. Mas a
informação jornalística só poderá
servir de respiração da democracia
se estiver ao serviço do cidadão, se
for verdadeira, objectiva e observar
as normas deontológicas.
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Existe actualmente um caos
comunicacional introduzido
avassaladoramente pelas redes
sociais, com reflexo nalguma
comunicação social, que bem
poderia designar-se por estado
patológico da informação,
caracterizado pela falsidade ou
deturpação e pela filiação naquela
divisa de “não deixes que a verdade
sirva de estorvo a uma boa
história”.
Parece-nos que o único antídoto
para esse combate desigual contra
as redes sociais só pode ser obtido
através do rigor e da credibilidade
da informação jornalística, bem
como do estrito respeito pelas
normas ético-deontológicas,
garantes do fundamental direito do
cidadão a ser informado.
Cientes dos novos desafios que
se colocam, muitos jornalistas vêm
reclamando alterações às condições
de exercício da actividade, desde
logo na exigência do conhecimento
dos deveres ético-deontológicos e
também através do reforço das

competências disciplinares. O
Plenário da Comissão da Carteira
Profissional de Jornalista (CCPJ)
debruçou-se sobre os vários
diplomas legislativos que mais
proximamente regulam o
jornalismo e deliberou propor
algumas alterações, levadas já ao
conhecimento da ministra da
Cultura e dos grupos
parlamentares.
Dentre todas podemos destacar
aquelas que maior repercussão
podem ter no exercício da
profissão. A primeira respeita à
reformulação do artigo 14.º do
Estatuto do Jornalista (EJ), que na
versão vigente apresenta uma
grave incoerência no elenco dos
deveres. Ou seja, os deveres que o
legislador qualificou como
fundamentais são, afinal, excluídos
da competência disciplinar da
CCPJ. E isso tem gerado
perplexidades e reclamações
perante a CCPJ, acusada
repetidamente de não actuar. Daí
que, após um aprimoramento no
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e mudanças legislativas
ALTERAÇÕES AO ARTIGO 14.º DO EJ
“Artigo 14.º
Deveres

âmbito das previsões legais, se
houvesse concentrado numa só
sede o conjunto dos deveres
dispersamente tipificados no artigo
14.º do EJ e se tivesse erigido um
princípio de integridade a iluminar
o padrão de conduta dos
jornalistas. Transcrevemos em
quadro à parte a redacção final da
proposta, figurando a negrito as
alterações propostas.
A segunda alteração prende-se
com a exigência de uma prova de
conhecimento no domínio éticodeontológico por parte dos
estagiários profissionais, como
condição de finalização do estágio
de jornalista, sendo tal prova a
prestar perante a CCPJ.
São duas linhas de força visando
o reforço do rigor informativo e da
ética na actuação, capazes de
enfrentar o colorido e a ligeireza
das informações falsas. Antes que o
jornalismo sucumba de vez. JJ
* Presidente da Comissão da Carteira
Profissional de Jornalista

1 – Os jornalistas devem ter um
comportamento público e
profissional adequado à
dignidade e exigências da
profissão, e cumprir
escrupulosamente os deveres
consignados no número
seguinte.
2 - Constitui dever fundamental
dos jornalistas exercer a respectiva
actividade com respeito pela ética
profissional, competindo-lhes,
designadamente:
a) ...
b)...
c) Recusar funções ou tarefas,
bem como o tratamento
jornalístico de matérias
susceptíveis de comprometer a sua
independência e integridade
profissional ou de representar
um conflito de interesses;
d) ...
e) Diversificar as suas fontes de
informação e ouvir as partes com
interesses atendíveis nos casos de
que se ocupem;
f) Identificar, como regra, as suas
fontes de informação, e atribuir as
opiniões recolhidas aos respectivos
autores, com ressalva do
disposto na alínea seguinte;
g) Proteger a confidencialidade
das fontes de informação em caso
de manifesto interesse público
e quando possa estar em causa

algum perigo relevante, tendo
em conta o disposto no artigo 11.º,
excepto se os tentarem usar para
obter benefícios ilegítimos ou para
veicular informações falsas;
h)...
i) Abster-se de fazer imputações
sem fundamento, e respeitar a
presunção de inocência;
j) Abster-se de recolher declarações
ou imagens que atinjam a
dignidade das pessoas através da
exploração da sua incapacidade
ou vulnerabilidade psicológica,
emocional ou física;
l) ...
m) Não recolher imagens e sons
com o recurso a meios ilegítimos
a não ser que se verifique um
estado de necessidade para a
segurança das pessoas envolvidas
ou por razões de manifesto
interesse público;
n) ...
o) Não identificar, directa ou
indirectamente, menores de
idade seja na condição de
vítimas, de arguidos ou de
testemunhas, ou noutras
circunstâncias susceptíveis de
afectar a sua personalidade
p)...
q) Identificar-se, salvo razões de
manifesto interesse público, como
jornalista e não encenar ou
falsificar situações com o intuito
de abusar da boa fé das fontes,
das testemunhas ou do público;
r) ....”
JJ|Out/Dez 2018|51
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PAULO AMARAL, UC

Qualidade
da Informação
junta
lusofonia

D

ezasseis entidades – de
instituições de ensino
superior a organizações
profissionais da área do jornalismo
– de Portugal, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe,
Moçambique, Timor-Leste e Macau
– assinaram a 15 de novembro
passado em Coimbra um acordo de
cooperação que institucionaliza a
Rede Lusófona pela Qualidade da
Informação.
A rede, de que o Clube de
Jornalistas se tornou membro
fundador, formaliza uma parceria
que visa a abertura de espaços de
debate e a produção de
conhecimento suscetíveis de
contribuir para a melhoria da
qualidade e da credibilidade da
informação nos países de língua
portuguesa. Entre os objetivos,
figuram a criação de um
Observatório da Deontologia do
Jornalismo e o desenvolvimento de
projetos conjuntos de investigação,
incluindo estudos socioprofissionais
sobre os jornalistas no espaço
lusófono.
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“Pensar global, agir local” é o lema
da rede, cujo principal
impulsionador é Carlos Camponez,
jornalista e professor da
Universidade de Coimbra. O acordo
fundador tem como signatárias
universidades – de Coimbra, Lisboa,
Federal de Santa Catarina (Brasil),
de Cabo Verde, de S. Tomé e
Príncipe, Lusófona da Guiné-Bissau,
de S. José (Macau), Eduardo
Mondlane e Escola Superior de
Jornalismo (Moçambique) –;
entidades reguladoras – ERC,
Comissão da Carteira Profissional
de Jornalista e Conselho de
Imprensa de Timor-Leste – e
organizações profissionais
(Sindicato dos Jornalistas, Clube de
Jornalistas e Ordem de Jornalistas
da Guiné-Bissau), além da Rede
Nacional dos Observatórios da
Imprensa (Brasil).

UE cria código
para combater
desinformação

A

criação de um compromisso
suscetível de vincular os
diversos intervenientes –
representantes de plataformas
digitais, agentes da indústria

publicitária e responsáveis de redes
sociais – é o objetivo do Código de
Conduta Sobre Desinformação
(Code of Practice on
Disinformation) que a Comissão
Europeia aprovou em setembro
passado.
O combate às notícias falsas, pela
via da autorregulação,
consubstancia-se num inédito
acordo, assente numa rede
independente de verificação de
factos. O documento procura
reforçar o escrutínio, pela via da
transparência – clara distinção
entre publicidade com objetivos
políticos e de outra natureza, por
exemplo – e da introdução de
mecanismos de proteção prévios
ao lançamento de novos serviços,
para evitar que se confundam com
contas falsas.
O código incentiva as plataformas
a proporcionarem aos utilizadores
de espaços online o acesso a fontes
que ofereçam pontos de vista
alternativos. Por outro lado, exortaas a tomarem medidas para
permitirem o acesso a dados
relevantes sobre o funcionamento
de seus serviços e a informações
gerais sobre algoritmos, incluindo
para investigação independente,
com vista a estimular a
monitorização permanente de
notícias falsas.
Com as eleições europeias de 2019
à porta, o documento procura
contribuir para o reforço da
confiança em plataformas digitais,
cuja credibilidade tem sido
fortemente abalada.

Retificação

Na capa da última edição da JJ,
um lamentável lapso suprimiu
a referência ao prémio Gazeta
Revelação, conquistado por
Margarida David Cardoso,
como constava da pág. 9.
Pelo erro, a JJ pede desculpa à
jornalista e aos leitores.
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Teoria da informação jornalística
J. M. NOBRE-CORREIA
Almedina, 2018

S

Paulo Martins

endo uma obra que
procede à sistematização
das bases teóricas do
Jornalismo, “Teoria da informação
jornalística” só interessa,
aparentemente, a quem lida com o
métier – isto é, aos profissionais e
aos docentes da área. Eis, porém,
um caso em que a aparência (ou
melhor: o título) ilude. Do que se
trata é, também, de oferecer ao
público consumidor de informação
pistas para perceber o universo
mediático, neste campo específico.
Numa época em que a informação
nos cerca por todos os lados –
jornalística, comercial,
propagandística ou de outra
natureza – mais necessário se torna
problematizar a essência da
informação jornalística.
A tarefa a que o autor se propõe –
“analisar o funcionamento do que
se poderia chamar o sistema de
informação, os seus aspetos teóricos e
os seus mecanismos práticos” (itálicos
no original) – é suficientemente lata
para chegar às condições de
produção de informação, aos
constrangimentos, aos múltiplos
fatores, internos e externos, que a
condicionam. A utilidade da obra
para não profissionais reside
precisamente aí: na possibilidade de
os habilitar à crítica do Jornalismo,
que tanta falta faz às democracias.
Por isso é pertinente regressar ao
básico, aos critérios de seleção
noticiosa. Por que merece (é esse o
termo) determinado assunto ser
convertido em notícia, enquanto
outro é silenciado? Que posição
ocupam os factos na “cotação”
(termo aqui usado; outros diriam
no “filtro”) que elege e exclui,
destaca e secundariza.
Fruto de 30 anos de docência de
Nobre-Correia na Universidade
Livre de Bruxelas, “Teoria da

informação jornalística” constitui a
tradução para a língua portuguesa
de um manual, originalmente
escrito em francês, que até 2010
teve 21 edições, sucessivamente
revistas e aumentadas. Aqui e ali, a
obra é demasiado densa – seriam
dispensáveis as pormenorizadas
referências às agências noticiosas e
os documentos publicados em
anexo. Aqui e ali, é um pouco
“datada”, sobretudo nos casos que
descreve. Todavia, acolhe a
reflexão sobre as mutações
atualmente em curso no campo do
Jornalismo, desde o impacto
potencialmente nocivo da
“informação em tempo real” à
“confusão entre a profissão de
informar e a de comunicar, entre os
interesses dos consumidores de
informação e os dos meios
produtores de informações”,
passando pela “amálgama entre a
profissão de jornalista e a de
produtor de rumores”.
O livro analisa criticamente uma
mão cheia de questões prementes,
inscritas na dinâmica do sistema
mediático ou diretamente
associadas ao exercício profissional.
No primeiro domínio, situam-se,
entre outras, a crescente influência
na atividade jornalística de fontes
organizadas, a produção de

pseudoacontecimentos e, até, “a
verborreia, o ‘paleio’ de
‘comentadores’ todo-o-terreno
[que] substitui uma prática séria de
jornalismo”. No segundo, figuram
os perigos de uma gestão pouco
ajuizada do off-the-record, por onde
podem entrar conivências e
cumplicidades; os timings de
revelação de informações em
segredo de justiça, resultantes de
fugas seletivas protagonizadas
pelos meios judiciais, matéria
particularmente atual; e o efeito da
presença de câmaras de televisão,
que induzem mudanças de
comportamento, acabando por criar
factos noticiosos.
Numa reflexão deste jaez, seria
inevitável chamar à colação o que
Nobre-Correia, na esteira de outros
estudiosos dos média, designa de
“arrebatamentos mediáticos”. Tratase de uma irreprimível tendência
dos órgãos de comunicação para
seguirem outros, sobretudo na
cobertura de casos criminais, sem
verificação e, portanto, sem travão.
Dando corda, por exemplo, a
denúncias caluniosas que
precipitam a condenação pública de
cidadãos posteriormente ilibados
pela Justiça. Através da
apresentação de um conjunto de
casos, fica demonstrado quão
danosa é a atitude do jornalista que
cai na tentação de se armar em
vingador ou em justiceiro,
correspondendo às pulsões
populares.
A estratégia dos média é analisada
nos termos tradicionais – a velha
opção entre oferecer ao público o
que ele quer saber e o que ele deve
saber –, tendo como pano de fundo
a função social dos jornalistas. Ao
sublinhar que os média e “a maior
parte dos jornalistas” continuam a
“privilegiar os ‘acontecimentos’ (ou
o que eles consideram como tais) e
a negligenciar a análise dos
processos”, o autor exprime,
indiretamente, o desejo de que o
Jornalismo se aproxime da História.
Não será pedir demais? JJ
JJ|Out/Dez 2018|53

53_LIVROS_68_9x_53_LIVROS_68.qxd 03/01/2019 13:25 Page 54

Jornal | Livros
O processo – Tentativas de
condicionamento da informação
em Portugal
ORLANDO RAIMUNDO
Rosmaninho, 2018

A

Gonçalo Pereira Rosa

intercepção entre os campos
do jornalismo e da justiça já
mereceu em Portugal a
atenção de investigadores – os
trabalhos pioneiros de Sofia Pinto
Coelho (Cf. “Jornalistas e tribunais”,
Quetzal, 2005) e Sara Pina (“Media
e leis penais”, Almedina, 2008)
constituem volumes importantes de
reflexão sobre as circunstâncias em
que os campos magnéticos destas
duas estrelas colidem. Do genérico
para o particular, Miguel Urbano
Rodrigues dedicou também um
volume à dinâmica conflituosa que
se travou entre o jornal que dirigiu
e as figuras políticas da época que
combateram em tribunal as suas
acusações (“O Diário acusa – Mais
de mil horas nos tribunais”,
Caminho, 1985). Pela pena de
Orlando Raimundo, foi agora
publicado um contributo
radicalmente distinto.
“O processo” é um estudo de caso
perturbador – perturbador porque
decorreu durante sete anos, entre
2010 e 2017, nas arenas bolorentas dos
tribunais da nação sem despertar
reacções inequívocas de contestação
da classe jornalística, perante um
ataque virulento à independência de
um jornal; perturbador, também,
porque antecipa futuras batalhas da
mesma índole, travadas com vigor e
desgaste, não no espaço público (onde
a indignação da opinião pública é um
factor relevante na gestão e desfecho
de um combate político), mas nos
clubes privados em que se
transformaram os tribunais, onde o
corporativismo conta e a linguagem
árida das leis transcende o bom senso.
O caso que justifica a obra de Orlando
Raimundo (Évora, 1949) foi
desencadeado pela publicação, no
semanário ribatejano O Mirante, de
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uma notícia sobre uma contenda
jurídica entre o advogado
escalabitano José Oliveira Domingos e
a Câmara Municipal de Santarém. O
executivo eleito em 2009 contestara
um contrato de
prestação de serviços
do advogado à
autarquia, alegando
que assumira
condições leoninas e
não cumprira as
formalidades
inerentes à
contratação pública.
Em contrapartida, o
advogado exigia uma
indemnização
volumosa pela
ruptura do acordo.
Extirpadas as camadas de carne e a
gordura depois sobrepostas, foram
estes os factos essenciais de um caso
que deveria ter sido uma mera rotina
na actividade de um meio de
comunicação social. Não foi.
O advogado contestou a divulgação
pública da contenda e encontrou,
nas primeiras instâncias a que
recorreu, solidariedade para punir
exemplarmente O Mirante pelo
atrevimento de tornar público o
diferendo então em curso. À
insistência do semanário em
escrutinar o uso de dinheiros
públicos, respondeu o advogado
com novas querelas e um pedido de
indemnização por danos que, na Via
Dolorosa que se seguiu, assumiu a
soma estrondosa de 27 milhões de
euros. “Não se trata de um caso
isolado de ataque à liberdade de
imprensa”, argumenta o autor. “É
parte integrante de uma situação
bastante preocupante e mais
frequente do que se possa pensar: as
tentativas continuadas de
condicionamento da informação em
Portugal”.
Ao longo de 140 páginas da Parte 1 do
livro, Orlando Raimundo documenta
exaustivamente o calvário de um
jornal de fracos recursos pressionado
pelas instâncias judiciais a gastar
tempo e dinheiro numa defesa que

não deveria ter sido necessária. “O
propósito [dos pedidos de
indemnização] era infligir o máximo
de danos patrimoniais possíveis ao
jornal e aos jornalistas e o objectivo
final acabar com ele,
silenciá-lo de uma vez
por todas”, escreve
Raimundo (pág. 85).
O triste cortejo seguiu
da primeira instância
para o Tribunal da
Relação de Évora e daí
para o Supremo
Tribunal de Justiça,
confirmando a razão
que assistia ao director
e proprietário de O
Mirante que, a dado
momento, viu
arrestados os seus bens patrimoniais e
da esposa, em nome de uma
compensação monetária que o
queixoso tentava garantir.
Ao ganhar por fim a maratona
judicial, foi ainda preciso esperar seis
meses, até Janeiro de 2018, data em
que foi finalmente anulada a hipoteca
dos bens. Neste combate do
jornalismo contra a interpretação
abusiva dos direitos individuais, dos
factos contra os códigos e, em última
instância, do Bem contra o Mal, não
podem o sacrificado O Mirante e
respectivos profissionais respirar
fundo e cantar vitória. Os episódios
narrados em “O processo” são meros
trailers de um filme que certamente
será exibido noutros tribunais e
noutros episódios.
Uma última nota para a supérflua
Parte 2 do livro de Orlando
Raimundo, amálgama de reflexões e
queixumes sobre a ineficácia dos
órgãos da classe a que pertence –
entre tantas recriminações, talvez o
autor pudesse igualmente ensaiar
algumas justificações para a sua
própria incapacidade, em quatro
décadas de carreira, para participar na
vida associativa do jornalismo e
estimular a reflexão dos pares sobre o
estado da arte. Das bancadas,
reconheça-se, é muito mais fácil emitir
palpites. JJ
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Racismo no país dos brancos
costumes
JOANA GORJÃO HENRIQUES
Tinta da China, 2018

“R

Carla Martins

acismo no país dos
brancos costumes”
resulta de uma ampla
investigação jornalística sobre uma
questão tão relevante quanto
invisibilizada e silenciada na
sociedade portuguesa. A obra tem
como génese uma série de
reportagens publicada no Público, em
2017, sob o título “Racismo à
Portuguesa”, e galardoada com o
Prémio Gazeta de Imprensa. Esta é
uma problemática que Joana Gorjão
Henriques vem aprofundando,
tendo publicado anteriormente
“Racismo em Portugal – O lado
esquecido do colonialismo”.
Trata-se de uma investigação
musculada, com um ponto de vista
vincado, em que a autora expõe,
denuncia, interpela e não é nada
branda com os “brancos costumes”.
Assume, aliás, o jornalismo como
“uma profissão que tem por missão
contribuir para o avanço da
igualdade entre todos, e que tem a
responsabilidade de expor injustiças
e denunciar os processos que levam
a que alguns grupos sociais sejam
tratados e vistos como diferentes” (p.
18). Esta exposição, ainda que
controversa, é crítica para colocar os
problemas na agenda política e
pública.
A pesquisa que empreende visa um
grupo específico, os
afrodescendentes, e tem como pano
de fundo o legado do passado
colonialista português – passado
“violento” e que revela “pouco de
heroico” (p. 12), por contraposição a
uma projeção engrandecedora de
Portugal como país que deu novos
mundos ao mundo e que bem acolhe
e integra culturas diferentes.
Questiona-se “como é ser negro em
Portugal no século XXI?”. A
expressão do título “brancos

costumes” desconstrói e desmistifica
a simpática, mas pouco realista,
imagem dos “brandos costumes” a
que os portugueses são
habitualmente associados.
Joana Gorjão Henriques assinala a
superficialidade do debate sobre o
racismo como manifestação
individual e pressupõe que, ao invés,
“é uma questão com uma dimensão
estrutural e institucional que leva até
à exclusão” (p. 17). O racismo
atravessa classes sociais e deteta-se
nas práticas, exigências e decisões
das próprias instituições do Estado.
É um problema que envolve todos os
cidadãos, não apenas os seus alvos.
A autora documenta a persistência,
na atualidade, sob
forma de
discriminações
várias, das marcas do
colonialismo em
África sobre os
cidadãos
afrodescendentes em
áreas fulcrais.
Recorre a estatísticas
e relatórios,
especialistas e
responsáveis
institucionais. De
modo muito
significativo, dá voz
a dezenas de homens e de mulheres
que viveram situações de
discriminação. Os cidadãos negros
são os “grandes protagonistas” das
reportagens.
É a articulação entre dados
estatísticos e histórias de vida que
nos revela, de forma humanizada, as
desigualdades no plano da justiça
(maior probabilidade de homens dos
PALOP serem presos, com penas
mais pesadas e menos possibilidade
de uma defesa competente;
impunidade da violência policial
com base rácica); da nacionalidade
(dificuldades com que se confronta a
geração de afrodescendentes
nascidos em Portugal depois de 1981,
quando a lei deixou de atribuir
nacionalidade automática); da
habitação (situações de

habitabilidade mais precárias;
despejos e realojamentos; maior
dificuldade de arrendamento;
políticas de habitação e sua execução
insuficientes e incoerentes); do
emprego (maiores obstáculos ao
acesso e a posições mais bem
remunerados e de destaque;
discriminação nos processos de
recrutamento); da educação (menor
frequência e maior insucesso escolar;
pouca presença na academia;
representações simbólicas nos
manuais escolares com pouca
reflexão sobre a diversidade da
população e o passado colonialista).
Os depoimentos são elucidativos das
discriminações. Por exemplo, a única
professora negra da
Faculdade de
Direito de Lisboa
conta que há pouco
tempo, no Hospital
de Santa Maria, lhe
perguntaram se
sabia ler.
O racismo é um
sistema, ideologia e
prática “que se
baseia em relações
de poder que se
reproduzem e
perpetuam até hoje
(…). São relações
hierárquicas e históricas em que o
topo da pirâmide continua a ser
ocupado pelos brancos, justamente
porque a desigualdade é uma prática
secular, enraizada e cíclica, que tem
sido incapaz de se converter no seu
motor de autocorreção” (pp. 12-13).
A própria autora não se exclui deste
questionamento sobre o “privilégio
branco”: “Sou uma jornalista branca e
não tenho a pretensão de falar por
ninguém. Escrevo a partir de uma
posição social que sei que é de
vantagem, para denunciar alguns dos
efeitos da estrutura montada pela
sociedade em que vivo, a mesma
estrutura que me permite chegar até
este trabalho com um capital
económico, social e cultural acima da
média por pertencer à categoria racial
branca” (pp. 17-18). JJ
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Gosta. Partilha.Mata
www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/nigeria_fake_news

A

s informações falsas que se espalham nas redes
sociais não estão só a prejudicar a democracia,
estão mesmo a contribuir para que pessoas
morram, em zonas do mundo impregnadas de violência
étnica e religiosa. É o caso da Nigéria, documentado
nesta reportagem da BBC.
Em Gashish, no estado do Planalto, no centro do país,
um massacre de cristãos berons por muçulmanos fulas
desencadeou um fluxo viral de imagens falsas, no
Facebook, mostrando supostas atrocidades cometidas em
Gashish mas que, na realidade, diziam respeito a
situações noutros lugares, alguns até fora da Nigéria.
Essas fotografias de bebés mutilados, corpos decepados e
cadáveres amontoados em valas comuns circularam por
uma plataforma que é utilizada por 24 milhões de
nigerianos acompanhadas de incitamentos ao ódio e à
vingança contra os fulas.
Nos dias seguintes ao massacre, houve bloqueios de
estradas, 11 muçulmanos fulas foram
mandados parar, retirados dos carros,
mortos e mutilados. Alguns morreram
queimados. Ao mesmo tempo, sucedemse, no Facebook, os falsos alarmes de
ataques eminentes a aldeias nigerianas.
Um ministro do governo de Abuja
comentou que “num país multiétnico e
multirreligioso como a Nigéria, as fake
news são uma bomba relógio, e o Facebook
devia fazer alguma coisa contra isso”.
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Um dos principais difusores de mensagens de ódio na
Nigéria chama-se Idris Ahmed. Dirige uma organização
chamada Cidadãos Unidos para a Paz e a Estabilidade,
mas faz exatamente o contrário, inflamando tensões
étnicas e religiosas no Facebook, confortavelmente
instalado na sua casa em Coventry, no Reino Unido. A
empresa de Mark Zuckerberg já suspendeu por três
vezes a conta de Idris Ahmed, mas o certo é que ele
continua.
Zuckerberg não escondeu o entusiasmo quando foi à
Nigéria pela primeira vez, em agosto de 2016, para ali
introduzir o Facebook. “Next stop: Lagos!”, postou ele,
antes dessa sua primeira viagem à África Subsariana.
Era uma satisfação natural, dado que o Facebook mede
o seu sucesso pela quantidade de utilizadores e a
Nigéria é um país de 200 milhões de habitantes. Mas
agora surgem os problemas. As autoridades, na
Nigéria, dizem que “as fake news estão a matar
pessoas!”. O Facebook responde que
está atento e a atuar, tanto na
contenção das fake news como no
aperfeiçoamento da literacia digital dos
nigerianos. Mas a BBC descobriu que
não é bem assim.
Leitura absolutamente recomendada,
para perceber o potencial assassino da
desinformação nas redes sociais,
sobretudo em regiões que já são
autênticos barris de pólvora. JJ
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Resilifake News.
O caso indiano
www.bbc.com/news/world-46146877

O

trabalho efetuado pela BBC sobre as fake news na
Nigéria integra um conjunto amplo de
reportagens e pesquisas que foi transmitido pela
cadeia britânica, na televisão, na rádio e na internet, sob
o título genérico “Beyond Fake News”. Estes estudos de
caso sobre os efeitos, por vezes trágicos, da disseminação
de desinformação e notícias falsas por todo o mundo
incluem três relatórios sobre a forma como as pessoas
partilham informação nos seus smartphones na Nigéria,
no Quénia e na Índia.
Os participantes deram à BBC acesso ilimitado aos seus
telefones durante sete dias, permitindo perceber que tipo
de materiais eram partilhados, com quem e quantas
vezes. As pesquisas concluíram que cada país tem as suas
especificidades próprias, mas há um aspeto comum a
todos: as pessoas desconfiam dos media institucionais na
razão inversa da confiança dedicada à informação que
partilham de fontes alternativas. Sendo que o caso
indiano fornece um bom exemplo de como é muito
difícil combater o fenómeno das fake news.
Na Índia, onde falsos rumores espalhados na rede
Whatsapp levaram a pelo menos 30 assassínios em 2017,
é antes de mais o forte desejo de reforço da identidade
nacional aquilo que conduz as pessoas a partilharem
falsas notícias. Neste país, onde os custos dos
smartphones e dos serviços de dados caíram

drasticamente, as pessoas estão a ser inundadas por
notificações de Facebook e Whatsapp ao ritmo
alucinante de uma em cada dois minutos. O resultado
foi que as fronteiras entre os diferentes tipos de
informação – notícias, análise, opinião – colapsaram.
Notícia passou a ser tudo aquilo que interessa
imediatamente às pessoas. E não existe, em geral,
qualquer tipo de ansiedade em lidar com a maré de
informações que invade os telefones.
Os indianos apreciam-na e preferem claramente as
mensagens parcelares e instantâneas, em especial se
tiverem conteúdos visuais associados, em detrimento das
informações aprofundadas. Também não dão qualquer
importância à fonte das informações que partilham, nem
perdem tempo a pensar se estão a propagar conteúdos
falsos ou não. Medem o valor daquilo que partilham pelo
tipo de imagem que recebem no Whatsapp, pela
quantidade de comentários que tem um post do
Facebook ou pela credibilidade dispensada a quem
enviou o conteúdo. Algo enviado por um familiar ou
amigo é automaticamente tido como credível por um
indiano médio.
A Índia, que é a maior democracia do mundo, tem
eleições gerais previstas para o primeiro semestre de
2019. Será interessante perceber o papel que as fake news
desempenharão nesse sufrágio. JJ

JJ|Out/Dez 2018|57

56_SITES_9x_56_SITES.qxd 03/01/2019 17:24 Page 58

Jornal | Sites

Próximo desafio:
as deepfakes

www.niemanlab.org/2018/11/how-the-wall-street-journal-is-preparing-its-journalists-to-detect-deepfakes

O

s desenvolvimentos de inteligência artificial estão
a fazer emergir um fenómeno que começa a
colocar questões sérias, no mundo da
pornografia, e cujos efeitos nefastos poderão facilmente
alargar-se a outras áreas, num futuro próximo. O recurso
a algoritmos de inteligência artificial está a generalizar-se
para produzir e disseminar nas redes as chamadas
deepfakes, resultantes de uma técnica de síntese da figura
humana que nos permite pôr alguém a dizer e a fazer
exatamente aquilo que queremos, em vídeos de tal forma
credíveis que se torna difícil dizer se são verdadeiros ou
falsos.
Tecnologias desenvolvidas para reduzir custos de
produção nas indústrias de entretenimento, como o
cinema ou os videojogos, estão hoje disponíveis e são de
fácil acesso. Com um software adequado, uma boa placa
gráfica e algum conhecimento técnico, qualquer
utilizador pode criar um vídeo deepfake em que troca
rostos, sincroniza lábios e transpõe expressões faciais ou
movimentos corporais para outra pessoa. Em concreto,
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significa que posso facilmente dançar como o Michael
Jackson ou pôr na boca de Donald Trump aquilo que eu
quiser. E com a voz dele.
Exemplos notáveis destas deepfakes podem ser vistos
neste artigo do Nieman Lab, da autoria de Francesco
Marconi e Till Daldrup, ambos do Wall Street Journal,
que já colocou os seus departamentos de ética e de
pesquisa e desenvolvimento a trabalhar no assunto.
Percebendo que as deepfakes vão estar no centro da
próxima fase de desinformação, o Journal começou a
formar os seus jornalistas em técnicas de deteção e
combate, para os preparar para uma realidade que
será, quase certamente, endémica e de consequências
imprevisíveis. O artigo de Marconi & Daldrup
enuncia alguns métodos e utensílios sugeridos pelo
Wall Street Journal para despistar as deepfakes. São
soluções que vão dando conta do recado, quando se
quer distinguir vídeos verdadeiros e falsos. Pelo
menos enquanto as deepfakes não se aprimoram
tecnicamente ainda mais. JJ
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Blockshains aplicadas ao jornalismo
www.youtube.com/watch?v=Y9MN8xwmWBo

A

tecnologia que suporta as criptomoedas, apesar de
ainda relativamente obscura e associada a
fenómenos altamente especulativos, como os
bitcoins, está a ser olhada com interesse por jornalistas e
empresas de comunicação necessitadas de melhores
modelos de negócio.
As blockchains caracterizam-se pela ausência de
intermediação. São redes de blocos de dados
descentralizadas, nas quais a verificação dos dados é
instantânea e que contêm uma resistência muito elevada
à modificação dos dados presentes na cadeia. O que faz
com que, em teoria, haja nelas um potencial interessante
para jornalistas e empresários da comunicação.
Recentemente, foram lançados ambientes jornalísticos
baseados em blockchains, com o intuito de testar as teorias
segundo as quais esta tecnologia pode ajudar a enfrentar
duas das principais dificuldades com que os média se
defrontam, nos dias de hoje: a crescente desconfiança do
público e a falta de sustentabilidade financeira. A
experiência para já obtida com esses projetos e as

perspetivas abertas pelas blockchains para o futuro do
jornalismo foram objeto de um debate recente, que
reuniu, no Brown Institute for Media Innovation e no
Tow Center for Digital Journalism, alguns dos maiores
peritos da atualidade, em matéria de blockchains aplicadas
ao jornalismo. A discussão, com cerca de três horas e
meia, está integralmente disponível no YouTube. JJ

Smart speakers e jornalismo de voz

A

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/new-report-future-voice-and-implications-news

os poucos, os lares americanos, alemães e
britânicos vão tendo, cada um, o seu smart speaker,
a designação encontrada para as pequenas
colunas de som que, ativadas pela voz do utilizador,
transmitem conteúdos áudio, ao mesmo tempo que
podem ser utilizadas como comandos remotos de
equipamentos domésticos.
Numa pesquisa para o Instituto
Reuters, em Oxford, intitulada “O
futuro da voz e as implicações para
o Jornalismo”, Nic Newman
percebeu que a venda desses
aparelhos nos três países analisados
tem vindo a aumentar
exponencialmente. Percebeu,
igualmente, que os smart speakers
são ainda pouco utilizados para

ouvir notícias. Não porque não haja um auditório
potencial, mas porque existe uma clara desconformidade
entre o que é oferecido e aquilo que as pessoas estão
dispostas a ouvir.
Os boletins noticiosos disponibilizados nos smart speakers
nunca têm menos de três minutos e, de acordo com o
relatório de Newman, o tempo máximo que os
utilizadores estão dispostos a
dispensar às notícias, num desses
aparelhos, é apenas um minuto.
Preferiam ter muito menos tempo
de noticiário, mas boletins
atualizados com mais regularidade.
Ou o eterno esforço para adaptar os
conteúdos noticiosos aos novos
públicos e plataformas sempre em
mutação. JJ
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“Situação de emergência”
exige resposta

A

Texto Paulo Martins Fotos Diana Quintela

“situação de emergência da Comunicação Social em Portugal”, que
tem vindo a acentuar-se, pode justificar uma intervenção do Estado.
Suscitada pelo presidente da
República no jantar de entrega dos
Prémios Gazeta 2017, realizado em
novembro passado, a possibilidade desencadeou um
debate que encontrou eco na classe política. Falta saber se
tem sequência.
“A grande interrogação que eu tenho formulado a mim
mesmo é a seguinte: até que ponto o Estado não tem a
obrigação de intervir?”, questionou-se Marcelo Rebelo de
Sousa. Numa sessão em que tanto se ouviu falar das ameaças que pairam sobre o setor, admitiu não saber quais as
“pistas” a seguir para superar a crise, mas sugeriu a concretização de um “acordo de regime”, em sede parlamentar, capaz de viabilizar um sistema de apoio financeiro
estatal aos média.
Os partidos revelaram-se, em geral, recetivos – pelo
menos à ideia de lançar a discussão. Carlos César, líder
parlamentar do PS, sustentou que está em causa “uma
reflexão que tem que fazer o seu caminho”. Preocupado
com a concentração empresarial no setor e com a degradação dos direitos laborais, o PCP insistiu na defesa do serviço público de comunicação social. Do BE, saiu a convicção de que “o Estado deve garantir as condições para que
a comunicação social possa desenvolver o seu trabalho
com a maior independência, respondendo à asfixia financeira em que vivem muitos órgãos”. Vânia Dias da Silva,
do CDS, partilhou a preocupação, admitindo estudar um
modelo exequível, consciente de que “qualquer ingerência
estatal pode fazer perigar a liberdade e a democracia”.
O risco associado à intervenção do Estado – a “tentação
de abusar” – foi referido pelo chefe de Estado, mas não
como fator inibidor da ação. “Não queria terminar o meu
mandato presidencial com a sensação de ter coincidido com
um período dramático de crise profunda da comunicação
social em Portugal. E, portanto, da liberdade em Portugal. E,
portanto, da democracia em Portugal”, afirmou. Receoso de
que emerja “um populista que de repente canalize as insa60 |Out/Dez 2018|JJ

tisfações, os protestos, os recalcamentos, os ressentimentos”,
deixou um apelo aos jornalistas: “Este é um tempo de resistência. Vão ter de resistir para poder vencer”.
JORNALISMO E DEMOCRACIA

Fake news, precariedade laboral, agravamento de problemas financeiros: quase todas as intervenções da noite passaram por estes temas. O presidente do Clube de
Jornalistas chamou a atenção para o “quadro movediço”
enfrentado pelos profissionais. “Vai crescendo a desinformação nas redes sociais”, alertou Mário Zambujal, destacando o facto de se exigirem aos jornalistas “conhecimentos renovados”, num contexto de aceleradas mudanças.
Apresentado por Marcelo Rebelo de Sousa como “um caso
único de capacidade de luta” – na presidência do Clube de
Jornalistas, que se afirmou “contra ventos e marés” –
Zambujal deixou um aviso sério: “O valor maior do jornalismo é a sua credibilidade”.
Os representantes dos patrocinadores dos prémios
alinharam por um registo semelhante. Vieira Monteiro,
presidente do Santander Totta, que pelo segundo ano consecutivo associa a marca aos galardões porque tal significa
“apoiar a democracia e o futuro de Portugal”, salientou:
“Os senhores são um elemento fundamental da ética e do
rigor”. Carlos Gomes da Silva estabeleceu um paralelismo: “Energia e informação são duas componentes fundamentais da nossa sociedade. Ambas têm de ser fiáveis e
confiáveis e ambas são influenciadas pelas mudanças tecnológicas”. O presidente da Galp Energia exprimiu o desejo de que os jornalistas disponham de “espaço e tempo
para investigar e contribuir para uma sociedade mais justa
e mais democrática”.
A preservação da democracia não podia deixar de passar por outras intervenções. “Trouxe comigo a esta cerimónia a minha mãe, que viveu a censura, e o meu filho, que
vive a liberdade. Duas gerações que nunca nos perdoarão,
a nós jornalistas, se não formos o pilar da democracia”,
disse Adriano Miranda, vencedor do prémio de Fotografia
com uma imagem de Manuel Francisco, um dos atingidos
pelos incêndios de 2017. Joana Gorjão Henriques, distinguida no campo da Imprensa graças a um conjunto de

60_premios Gazeta_9x_60_premios Gazeta.qxd 03/01/2019 17:24 Page 61

Marcelo Rebelo de Sousa: os jornalistas

Mário Zambujal: “O valor maior do jornalismo

reportagens sobre racismo, sustentou que o prémio “significa o reconhecimento de um problema que a sociedade
portuguesa teima em esconder”.
Assumindo que “quando em causa está a violação de
direitos humanos, se formos neutrais corremos o risco de
nos tornarmos cúmplices da injustiça”, Joana Gorjão
Henriques pediu diretamente ao presidente da República
que coloque o racismo na agenda política, tal como fez
com a pobreza. Também Pedro Coelho aproveitou a presença do chefe de Estado para lhe dirigir um apelo.
“Permaneça, por favor, vigilante – à cabeceira deste jornalismo doente, contaminado pelo mercado e preso a um
modelo de negócio que não está a conseguir resgatá-lo da
agonia”, exortou o vencedor do Gazeta de Televisão, autor
da série de reportagens “Assalto ao castelo”, sobre a atuação do Banco de Portugal no caso da queda do Banco
Espírito Santo.
Sintomas de um jornalismo “doente” não faltam, nos
tempos que correm. Saltam à vista nas “redações magras e
muitas vezes precárias” referidas por Cláudia Arsénio,
que com a reportagem evocativa das inundações de 1967
na região de Lisboa conquistou o prémio de Rádio.
Redações onde “há cada vez menos espaço e condições
para a reportagem, para a investigação e para o ‘parar
para pensar’”. Que “estão a ficar desprovidas de memória,
quando os seus jornalistas mais antigos são afastados em
nome de números”.

dade onde falta tempo. “Temos uma profissão desafiante,
que nos absorve”, afirmou. Salvaguardando, no entanto,
que o trabalho vencedor, sobre o curso 127 dos “comandos”, foi produzido “em contracorrente”: demorou oito
meses a concretizar.
“Neste tempo do imediatismo, de publica-já-pensadepois, propunha que olhássemos para o lado e víssemos
quem lá está”, desafiou Margarida David Cardoso, prémio
Revelação com uma reportagem também centrada nas
grandes cheias de 1967. A jovem de 23 anos foi portadora
do testemunho dos que não se cansam de lutar por um
lugar na profissão… e dos que se cansam. “Os males sobre
os quais fazemos notícia estão dentro das nossas redações.
Quanto está a pagar aquele estagiário pela experiência de
aprender convosco? Quanto paga o jornalista novo para
viver a paixão?”.
A reflexão deixada por Joana Gorjão Henriques cruzase com a da sua camarada do Público: “Porque é que há tão
pouca diversidade nas nossas redações? O que está a falhar nas nossas universidades e nos nossos processos de
recrutamento? Enquanto não alterarmos esta realidade,
não estaremos a dar as fotografias completas da nossa
sociedade aos nossos leitores. Estamos a falhar na nossa
missão”.
Luís Filipe Costa, Prémio Carreira, que conheceu gerações e gerações de profissionais, fez questão de agradecer
o facto de ser, finalmente, reconhecido pelos jornalistas
como um dos seus, depois de anos oficialmente de fora –
e não por ser precário. “Durante 90% da minha vida profissional, não fui jornalista, mas noticiarista”, lembrou. Só
na sequência da Revolução de 1974 pôde aceder à carteira
profissional, até então reservada a quem exercia funções
em jornais diários ou em agências noticiosas. Sem reprimir a revolta, Luís Filipe Costa falou no “mês da nódoa”,
referindo-se à cobertura noticiosa da detenção do presidente do Sporting pelos canais de televisão, questão que
aborda na entrevista publicada nesta edição da JJ. JJ

“vão ter de resistir para poder vencer”

OS MALES ESTÃO NAS REDAÇÕES

A doença é evidente na Imprensa Regional, cujas vicissitudes foram evocadas pelo diretor do Correio da Feira,
publicação que já festejou 121 anos, vencedora no setor.
“Nesta dança, também nós dançamos até desfalecer”,
reconheceu Orlando Macedo. João Santos Duarte, que
partilhou o prémio Multimédia com Tiago Miranda, não
escondeu que também os média de âmbito nacional atravessam dificuldades. Desde logo, porque sobra precarie-

é a sua credibilidade”
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Composição
do júri

O júri dos Prémios Gazeta 2017 teve a seguinte
constituição: Eugénio Alves (CJ), Cesário Borga
(CJ), Eva Henningsen (Associação da Imprensa
Estrangeira em Portugal), Fernanda Bizarro
(freelancer), Fernando Correia (jornalista e
professor universitário), Elizabete Caramelo
(professora universitária), Fernando Cascais
(professor universitário e formador do Cenjor),
Jorge Leitão Ramos (crítico de cinema e
televisão), José Rebelo (professor jubilado do
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa) e
Paulo Martins (jornalista e professor
universitário).
1
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8
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1.Luís Filipe Costa

palco a receber uma destas distinções”

à vista, sem a luz de faróis (…)

não fui jornalista, mas noticiarista. Foram

4. João Santos Duarte

jornalismo”

de vós”

mais do que um emprego ou um trabalho

“Durante 90% da minha vida profissional,

vocês que permitiram que me tornasse um
2. Adriano Miranda

“Sempre encarámos esta profissão – muito

– como um serviço”

“Um obrigado do tamanho do mundo a

5. Cláudia Arsénio

jornalismo. Estamos cá. Também nós

uma memória que todos temos de manter

todos aqueles que acreditam no
somos senhor Francisco”

“É um prémio à memória do Jornalismo,

Lutemos juntos pelo que resta de
7. Margarida David Cardoso

“Este é o lugar dos persistentes, mas quem
persiste a vida toda? É mesmo preciso que
a profissão que mais tinha o dever de não
o ser se transforme num luxo?”

viva (…) É de louvar a coragem de premiar

8. Orlando Macedo

3. Joana Gorjão Henriques

há 50 anos”

a ilustração de mais um capítulo da

próximo seja possível um jornalista

6. Pedro Coelho

“Fica aqui o desafio para que num futuro
afrodescendente ou cigano estar neste

uma reportagem sobre algo que se passou

“É o jornalismo que cada vez mais navega

“Este prémio só poderá ser encarado como
‘crónica de uma sobrevivência anunciada’,
em que andamos a teimar há mais
de 121 anos”
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OPINIÃO

A luz e as
trevas

A

Pedro Coelho

primeiras páginas ou abrem jornais televisivos ou radiofónicos. Passados seis meses, vão-se embora, porque tem de
haver lugar para os novos. Alguns ficam; a tapar buracos.
Ficam e vão ficando a tapar buracos e a alimentar a ilusão.
Verdadeiramente, não são jornalistas, são moços de recados
que tapam buracos.
Os mais inconformados, fartam-se. Se nunca foram jornalistas, passam, sem complexos, para as empresas de
comunicação, onde ganham o dobro, vestem melhor, convis redações, no mundo inteiro, estão, vem, sem o peso da intermediação jornalística, com as elites
desde o início deste século, a deixar que antes lhes passavam a informação com que tapavam os
escapar a memória e a substituí-la, dire- buracos.
E nós, velhos jornalistas que já passámos os 50, olhamos
tamente, pela agilidade, pelo ânimo,
pela disponibilidade de um imenso para esta ilusão de braços caídos. Vamos tapando os nossos
próprios buracos. E, como os que desistiram, também nos
grupo de neófitos.
Na redação onde há 26 anos tra- apetece, desencantados, desistir. Às vezes acenam-nos com
balho, perdi a conta à memória que se perdeu. Há muito um ocaso junto das elites, a vestir bem, a ganhar melhor, a
que deixei de ouvir em fundo as vozes dos que sabiam colocar nos jornais “notícias”, das que defendem interesses
muito mais do que o google, porque não precisavam de algo- particulares.
Há 30 anos entrei, para ficar, numa redação. Lembro-me
ritmos manipulados para iluminar as trevas. Sem a luz
deles, a redação é, cada vez mais, uma zona de sombra, de do porte do meu editor, dos cabelos brancos do repórter que
acompanhei na primeira saída em
isolamento, amorfa.
reportagem, da exuberância da velha
É certo que alguns dos que se “Na redação onde há 26
foram, há muito deveriam ter ido. anos trabalho, perdi a conta senhora, que lia as notícias como se
de um trecho de ópera se tratasse, da
Nunca foram sólidos, nunca abraça- à memória que se perdeu.
voz penetrante do senhor de barbas
ram a complexidade do jornalismo e Há muito que deixei de
que apresentava o programa de
o que essa complexidade representa. ouvir em fundo as vozes
informação e música da última hora
Desprovidos de caráter, jamais conse- dos que sabiam muito mais
do dia, do descontrolo carinhoso da
guiriam ter sido bons jornalistas. Mas do que o google, porque
senhora que também editava, e que,
esses velhos são trapos. E não são não precisavam de
apesar do descontrolo, me deu a
esses que me deixam saudades.
algoritmos manipulados
mão. Alguns, de entre esses, não
Um jovem jornalista sai dos ban- para iluminar as trevas”
seriam os melhores jornalistas do
cos da faculdade para a redação. A
redação recebe-o de braços caídos. O jovem jornalista pro- mundo, mas receberam-me de braços abertos. Deram-me
cura os mais próximos, que há escassos meses foram recebi- parte do tempo que, então, parecia inesgotável. Durante o
dos de braços caídos. Os menos jovens dos mais jovens par- meu primeiro ano, cresci a ouvir as suas memórias, as distilham o que sabem, habitualmente descrevem-lhes os pas- cussões politicamente incorretas que, às vezes, chegavam a
sos tecnológicos exigidos para poderem editar um texto, um vias de facto.
Um ano depois, parti para a segunda redação e depois
som, uma peça. Por natureza seres tecnológicos, os jovens
aprendem tudo à primeira. Em duas semanas, podem ir para a terceira, onde ainda estou. E foi aí que conheci o mepara a rua sozinhos recolher uma reação; no mês seguinte lhor e o pior que uma profissão de homens e mulheres nos
fazem a primeira peça, o primeiro texto, ainda em circuito pode dar. Formei-me no meio desse turbilhão de discussões,
fechado. Os que têm a sorte de apanhar um editor ou coor- de gritos, de extrema humanidade e alguma desumanidadenador obrigado a preencher espaços vazios nos alinha- de, de talento, de conhecimento, de experiência, de memómentos, passados dois meses já fazem peças intemporais – ria.
Eles estavam lá para participarem no meu crescimento.
do festival do caracol ao da sardinha; da feira gastronómica
à do porco, ou da vaca, ou do caracol, ou da sardinha. Os melhores eram o meu farol. A redação da SIC, em 1992,
Passados cinco meses e meio, já escrevem textos que dão era um lugar de luz. JJ
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3.ª edição da iniciativa que distingue trabalhos
jornalísticos na área da Saúde: o Serviço Nacional
de Saúde (SNS), a inovação em Saúde e o
desenvolvimento económico e social na área.
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em 2018

Imprensa
Rádio
Televisão
Jornalismo Digital

› Prémio Universitário
Revelação

envio de candidaturas
até 31 de janeiro de 2019
Regulamento disponível em

www.clubedejornalistas.pt
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Gestão e Organização
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www.apifarma.pt
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